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 “İşinde sebatı olmayanın düzeni de olmaz” 

                                             Ali TAŞ1 

 

 

TEŞEKKÜR 
 

Henüz küçük yaşlarda beni maliyecilerin çalışma ortamına sokarak “Devleti” tanıtan, birlikte 

çalıştığımız dönem içerisinde “maliyeci olmanın ayrıcalığını” ve “Devlet memurluğunun ahlakını 

ve onurunu” öğreten, her şart altında, sorgulamadan ailesi için her türlü özveride bulunmayı 

kendisine ilke edinmiş, sadakat ve samimiyet üzere bir hayatın temsilcisi, ömrüm boyunca 

kendime rol model olarak gördüğüm sevgili babama şükran ve minnettarlık duygularımla! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 1934 Erbaa/TOKAT doğumludur. Memuriyet hayatına Erbaa Malmüdürlüğünde “hizmetli” olarak başladı. 1992 

yılında emekli oldu. Altı çocuğu olan Ali TAŞ memleketinde torunları ile birlikte yaşamaktadır. 
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 KAMU YÖNETİM BİLİMİNİN   OLUŞMASINDA  

YÖNETİCİLERİN ÖNEMİ 
 

Buzul Çağı insanı, biraz önce öldürdüğü avını, saklandığı 

mağarada çiğ çiğ yerken, uzamış olan sakallarını fark edip, 

bir kuaför salonuna olan talebi ve bu işten kazanacağı 

parayı düşünmüyordu. Buzul çağının soğuğuna karşı 

varoluş mücadelesi vermek çok daha önemliydi. Hız, dayanıklılık, sabır, savaş alanı taktikleri, 

sarsılmaz çelik gibi bir irade vs. vs. Fakat diğer yaratılanlardan farklı olarak kendisindeki 

düşünme gücünün de farkındaydı. İhtiyaçları sorunların varlığını, sorunları ise çözümün 

gerekliliğini ortaya koyuyordu. Var olmak için geliştirdiklerini adlandırıp “bilgi” diyemedi belki 

ama her bilinmezi anlamlandırdığında gücüne güç kattı. Mağaradan çıkıyor, erimiş buzulların 

geride bıraktığı bereketli topraklara dağılıyor, ses hızına kafa tutacak kadar gelişiyordu. Onun 

görevi; evreni kontrolü altına alacak bilimleri ve bu bilimlerden nasıl yararlanabileceğini 

keşfetmekti. 

Aslında yöneticilerin asli görevleri de bilgiyi kontrol etmek, yeni bilgiler üretmektir. İş sahipleri, 

iş yerlerinin geleceğini yöneticilere teslim ederken, onların olayları, çalışanları, sektörü ve içsel 

ve dışsal iletişim yollarını kontrol etme becerilerine güvenirler. Yöneticilerin bu kontrolü 

sağlayabilmeleri için bilgi üretmeleri ve üretilen bilgileri kullanabilmeleri gerekir. Bilgi 

yöneticilerin en büyük sermayesidir. Kim bilir, belki de kamu yöneticileri olarak eksikliğimiz 

“kamusal bilgiyi” üretememektir.  

Bilim adamlarının görevi; varlık ve olaylar arasındaki ilişkileri planlı bir şekilde inceleyerek, 

sistemli bilgiler toplamak ve anlamlı, kabul gören, değerli yeni bilgilere ulaşmaktır. Deneysel 

yollarla oluşturulan bu yeni bilgiler sorunları çözme geçerliliğine sahiptir. İşte gerçek bilgi, 

araştırma yöntemleriyle elde edilen ve yeni kurallar, yasalar belirleme gücüne sahip 

anlamlardır. Bu yönüyle başarılı her yönetici aslında bilimsel çalışmalar yapan birer bilim 

adamıdır. Çünkü onlar sorunları algılama, tanımlama, yeni çözümler belirleme yeteneklerine 

sahiptirler. Yönetim ve Organizasyon Bilimi, bu şekilde anlamlandırılan yeni bilgilerle oluşmakta 

ve gelişmektedir. “Kamusal Yönetim Bilimi”, kamusal ihtiyaçların tanımlanarak ortaya 

konulacak kamusal bilgilerin derlenmesiyle oluşturulabilir. Bu ise ancak, kendisinde bilim 

oluşturma görev ve sorumluluğu duyan kamu yöneticilerinin sabırlı, inançlı çalışmalarıyla 

Kamusal yönetim 

bilimi, ufku geniş, 

başarılı kamu 

yöneticilerinin, 

kamusal bilgi 

üretme çabalarıyla 

oluşur. 
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mümkündür. Kamu görevinin temsil ile sınırlı tutulması bunun önündeki en büyük engeldir. 

Kamusal yönetim biliminin oluşturulabilmesi için öncelikle, kamu yöneticilerinin, makamlarını 

kamu hizmetlerinin üretildiği yerler olarak kabul etmeleri gerekmektedir. 

Kamu sektörü, yönetim alanında özel sektör tarafından belirlenmiş olan ilke ve esaslardan 

etkilenmektedir. Ayrı bir kamu yönetim biliminin oluşturulamamasının temel nedeni; kamu 

yöneticilerinin yönetimsel ufuklarının dar tutulması, onlardan yönetim adına farklı beklentilerin 

olmaması ve belki de bunu başarabileceklerine inanılmamasından kaynaklanmaktadır. Esas 

itibariyle görev tanımları içerisinde bilgi üretmek de yoktur. Bilgi üretebilen yöneticiler, 

kendinde de işinde de farklılık ve kalite yaratabilenlerdir. Bu farklılığı yaratamadığımız sürece, 

ülkemizi ve milletimizi yönetmekte kullandığımız yasal mevzuatları yurt dışından ithal etmeye 

devam edeceğiz. Oysa ithal edilen mevzuata ya uyum sağlama sorunu yaşıyoruz ya da 

toplumsal bünyemiz hiç kabul etmiyor. Son yıllarda, milletimizin yeteneklerini ortaya çıkaran 

AR-GE çalışmalarında olduğu gibi, kendi yapımıza ve hedeflerimize uygun kamusal bilimimizi 

oluşturacak düşünce geliştirme çabaları içerisinde olmamız gerekmektedir. 

Kamu sektöründeki vatandaşa, hizmete, dinamik çalışmaya odaklanmış, uzun vadeli bakış 

açısına sahip, sürekli gelişmeyi hedefleyen, ufku geniş yönetici açığının özel sektör 

yöneticilerinin transferiyle kapatılmasının nedeni de budur. Oysa bu asla kalıcı çözüm olamaz. 

Kamu ve özel sektördeki hizmet/kâr olarak ortaya çıkan amaç farklılığı bunun en önemli 

gerekçesidir. Kamu sektöründeki değişimi yönetim dalında yetişmiş özel sektör 

akademisyenlerinin ve yöneticilerinin gerçekleştirilmesini beklemek çaresizliğin sonucudur. 

Fakat şunu da açıkça söylemeliyim ki özel sektöre bir çare gibi sarılmanın bir nedeni de kamu 

yöneticilerinin böyle bir değişimi başaramayacaklarına olan inançtır. Fakat kamudaki değişimi 

özel sektör temsilcilerinden ummak beyhude bir beklentiden ileri gidemez. 

Kamudaki değişim ancak kamuyu tanıyan, yönetim ve organizasyon alanında yetişmiş, karar 

alma ve uygulama güvencesi içerisinde çalışan, yöneticilik başarısı sergilediği performansları ile 

ölçülen kamu yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir. O nedenle kamu yöneticilerinin 

yetiştirilmesinden başlayarak, kariyer aşamalarının planlandığı gerçekçi yönetim anlayışlarına 

ihtiyaç vardır.  Kamu yönetim bilimini, bu şekilde görev yapan kamu yöneticileri oluşturabilir. 

Özel sektörü inceleyerek, kamu sektörünün sorunlarını tanımlamak ve uygulanabilir çözüm 

yolları bulmak ancak kamu tecrübesi yaşamış yöneticiler eliyle olabilir. Aksi halde, özel 

sektörden ithal edilmiş yöneticilerin kamuda sağlayacakları gelişmeler, kısa vadeli, göz boyayan 
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gelişmeler olarak kalacaktır. Hızla parlayan ve hızla sönen saman alevleri gibi ortamı 

ısıtmayacak, sadece kül bırakacaktır.  

Son yıllarda kamu personeli tarafından yayınlanan makaleler,  dergi ve kitaplar, kamu 

görevlilerinin bu alana olan ilgisini ve yeteneklerini de ortaya koymaktadır. Kamuda sorunların 

ve çözüm yollarının tespit edilerek önerilerin sunulduğu bilimsel geçerliliği olan çalışmalar 

arttıkça kamu sektörü de değişecek, değişimi sürekli olacaktır.  

Bu çalışma iki temel amacın sorumluluğuyla hazırlanmıştır. Birincisi; taşra teşkilatı 

yöneticilerinin, kamusal yönetim biliminin oluşturulmasına ilgilerini çekmektir. İkincisi; 

defterdarlık birimleri içerisinde işlerin en yoğun ve sorumlulukların en üst seviyede hissedildiği 

milli emlak müdürlüklerinde, uygulamaya yönelik olarak yetki devrinin esas ve usullerini 

belirlemektir. Bu çalışmanın önemsenerek uygulamaya yansıtılmaya değer bulunması 

çalışmanın amacına ulaşması demek olacaktır. 

Bu çalışma hazırlanırken, özel sektör yetki devri esas ve usullerinin kamuya örneklemeli olarak 

aktarılması, özel sektör-kamu sektörü uyumunun sağlanması, ortaya uygulanabilir bir öneri 

çıkarılması, önerinin ise örneklem halinde sunulması hedeflenmiştir. Anlaşılabilir ve 

uygulanabilir olmayan her önerinin ancak iyi bir dilekten ibaret kalacağı bilinciyle hareket 

edilmiştir. Çalışma, sunulan önerinin uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldıracak bilimselliğe 

sahip olması gerektiği, aksi halde mevcut sorunları çözmek bir tarafa sorunları çözülmez 

yumaklar haline dönüştürebileceği sorumluluğu her aşamada hissedilerek hazırlanmıştır. 
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ÖZET 
 

Amerika Kıtasında kurulan Birleşik Devletlerin yerel atölyelerinde, üretimde verimliliğin 

sağlanması amacıyla ortaya çıkarılan yönetim bilimi, bugün küresel anlamda faaliyette bulunan 

çokuluslu firmaların yönetiminin ilke ve esaslarını belirlemektedir. Bilginin, teknolojinin ve 

insan yeteneklerinin en iyi şekilde kullanıldığı, büyük sermaye güçlerinin oyunun kurallarını 

belirlediği bu acımasız pazarda, tüketicilerin istekleri ve ihtiyaçları en yüksek kalitede ve en 

uygun fiyatla tatmin edilebildiği sürece firmalar kalıcı olabilmektedirler. Artık tüketiciler 

piyasanın gerçeklerine hâkim, nazlı, seçici ve tehditkâr davranışlar sergilemektedirler. 

Özel sektördeki baş döndürücü gelişmelerden kamu sektörü de etkilenmektedir. Vatandaşlar 

hizmetin kaliteli bir şekilde sunulmasını kamu kurumlarından da beklemektedirler. 

Vatandaşların beklentileri ve devlet yönetiminin zorlamaları kamu yöneticilerini yenilik ve 

değişimlere ayak uydurmak zorunda bırakmaktadır. Artık her yönetici için zaman, bilgi, para, 

teknoloji, insan gibi kaynaklarını etkili kullanmak yönetim yeteneği haline dönüşmüştür. 

Yöneticilerin yetenekleri performansları ile ölçülmeye başlanılmıştır. Kamu yöneticileri makam 

odalarından çıkarak vatandaşa ulaşabileceği, amaç ve hedeflerini anlatabileceği her türlü 

iletişim imkânını kullanmaktadırlar. Devletler şeffaflaşmayı ilke edinmişlerdir. 

Bugün hizmetin en hızlı şekilde sunulması, hizmette kalitenin bir parçası olmuştur. Yöneticiler, 

performanslarını artırabilmek için, işyerinde ve özel hayatında zamanı en verimli şekilde 

kullanmanın yollarını aramaktadırlar. Bunun en önemli ve etkili yolu ise “yetki devridir.” Bu 

yönüyle yetki devri bir lütuf değil, başarılı olabilmenin, iyi yönetebilmenin, verimliliği 

artırabilmenin, hedefleri tutturabilmenin bir zorunluluğudur. 

Bu çalışmanın temel amaçlarını; yetki devri yönüyle özel sektör yönetim esaslarını kamuya 

uygulamalı olarak aktarmak, kamusal yönetim biliminin oluşmasına bir nebze de olsa katkı 

sağlamak, Maliye Bakanlığı İl yöneticileri olan Defterdarların Hazine taşınmazlarının 

yönetiminde etkili bir yetki devrini nasıl gerçekleştirebilecekleri hususunda örnek çalışma 

sunmak, Hazine taşınmazlarının yönetimini kolaylaştırmak şeklinde sıralayabiliriz. 

Çalışmanın birinci bölümünde yetki devri tanımı, gereklilikleri, yetki devrinin önündeki engeller, 

etkili bir yetki devrinin nasıl yapılabileceği gibi konular teorik açıdan incelenmiştir. İkinci 

bölümde ise Hazine mallarının yönetimi yönüyle Defterdarlıklarda yetki devrinin 

gerçekleştirilmesi örnekleriyle açıklanmıştır.  
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GİRİŞ 
 

19 nci yüzyıl İnsanlığın tarımdan sanayi üretimine geçtiği yıllar oldu. Müşteri talebinin 

karşılanabilmesi için üretimin artırılması gerekiyordu.  Frederick Winslow Taylor, üretimi 

artırmak için; çalışanları fiziksel olarak işe uygun olanlardan seçti, işçilere dinlenme molaları 

verdi, fazla üretenin daha çok ücret elde ettiği parça başı üretim sistemini uyguladı, seri 

üretimin yapıldığı bantlardaki çalışanların beden hareketlerini etüt ederek zaman kaybına 

neden olan hareketleri üretimden çıkardı. 1911 yılında yayınladığı “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” 

adlı eseriyle bilimsel yönetim dönemini başlattı. Taylor’un tespitlerini geliştiren Fayol yönetimi 

bir süreç olarak inceledi, yönetimin işlevlerini ve ilkelerini belirleyip yönetimİ tanımladı getirdi. 

 Yönetim; örgütsel amaçlara ulaşmak için, örgütsel faaliyetlerin 

planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, koordine edilmesi ve 

denetlenmesi sürecidir. 

Henri FAYOL 

Toplumların tüketim ağırlıklı yaşamaları, piyasayı ele geçirmek ve kalıcı olmak için firmalar 

arasında amansız bir rekabeti doğurdu. Firmalar yeni yönetim teknikleri geliştirmek zorunda 

kaldılar.   Avrupa’nın ve Amerika’nın küçük işletme atölyelerinde ortaya çıkan yönetim ilkeleri 

bugün küresel alanda faaliyet gösteren çok uluslu dev firmaların yönetimini belirlemektedir.  

Firmalar müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla mallarda çeşitlilik ve farklılık oluşturdular. Kimi 

firmalar ise tek bir mal üzerinde uzmanlaşmayı tercih etti. Müşteriler artık bilinçliydi. En 

kaliteliyi en ucuza almak, marka mallar tüketerek pisikolojik tatmin yaşamak istiyorlardı. 

Piyasada tutunmanın yolunun müşteri tatminini sağlamak olduğunu kavrayan firmalar bilgiyi ve 

teknolojiyi sonuna kadar kullanarak üretimin ve tüketimin her aşamasını incelemektedirler.  

Küçük işletmelerden dev firmalara dönüşmüş işyerlerini yöneticilerin eline bırakmak iş sahipleri 

için elbette kolay değildir. İş sahipleri, kısa ve uzun vadeli stratejiler belirleyip, bu büyük 

rekabet ortamında firmayı ayakta tutabilecek yetenekli yöneticilere işyerlerini teslim 

etmektedirler. Bugün artık yöneticilik profesyonel bir meslek olmuştur.  

Başarılı yönetici; üstün donanımlara sahip, faaliyet alanına hâkim, üretim ve tüketimin her 

aşamasından bilgi sahibi, başarısının performansıyla ölçüleceğinin bilincinde, çalışanların ve 

tüketicilerin psikolojileriyle ilgili, maliyetleri düşürürken kârı artırmanın çabası içerisinde, her 

türlü iletişim kanallarını açarak faydalı bilginin oluşmasını sağlayan, rakip firmaları her an 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JwfUHMEweWxKRM&tbnid=jtQdZv-NPh1TIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://theme.nycp.com/authors&ei=WXhfU7GZOoLfOLnFgRA&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNH90SvZtU_D61Mu6VeBVf9zQiKolQ&ust=1398851959911279
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kontrol eden, araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem veren, hedefleri olan kişilerdir. Bu 

yönüyle yöneticiler sürekli bilgi üreterek yönetim ve organizasyon bilimini geliştirmektedirler. 

Yöneticilerin başarıları, bilgiyi kullanabilme becerilerinden geçmektedir.  

Özel sektör aracılığıyla gelişen yönetim bilimi kamu yönetimini de etkilemektedir. Müşterilerin, 

firmaların geleceklerinin kendi talep tercihlerine bağlı olduğunu bilmeleri onları sürekli isteyen, 

çeşitlilik peşinde koşan, beğenmeyen, şikâyetçi, nazlı, seçici, bencil bir konuma getirmektedir. 

Bu mecburiyet firmaları müşteri odaklı yönetim anlayışını benimsemek zorunda bırakmıştır. 

Müşterilerin/vatandaşların davranışlarındaki bu değişim, kamu sektöründen bekledikleri 

hizmetlere de yansımaktadır. Devletler, hizmet üretirken vatandaşın mutluluğuna yönelik 

politikalar üretmeye önem vermeye başlamışlardır. Bu durum kamu kurumlarının hizmet 

üretirken vatandaşları daha çok dikkate almalarına neden olmaktadır. 

Bu kaçınılmaz gelişimin bir neticesi olarak devletler istihdam ve personel rejimlerini günümüz 

koşullarına uygun hale getiren değişiklikler yapmaktadırlar. Ülkemizde Maliye Bakanlığında 

yaşanan değişim bu duruma en güzel örneklerdendir. Kamu görevlilerinin değişime uyum 

sağlamaktan başka bir çaresi de yoktur. Çünkü temel düşünce vatandaş odaklı hizmet anlayışını 

kamu kurumlarına yerleştirmektir.  

Vatandaşın hizmete hızlı, doğru, maliyetsiz ve emek harcamadan ulaşma isteği hizmeti 

sunanları uzmanlaştırmakta, kamu yöneticilerini hizmetinin sunulması ile ilgili her kişi ve 

kurumla ilişki içinde olmaya zorlamaktadır. Hizmetin üretilmesinde başarılı olabilmek; hiçbir 

şeyin kendi oluruna bırakılmadan detaylı planlara dâhil edilmesini, hizmetin yeniden 

tanımlanmasını,  hizmetin üretilmesinde kullanılan insan, para, teknoloji, bilgi gibi tüm 

kaynakların etkili kullanılacak etütlerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu ise ancak çağdaş 

yönetim anlayışlarını benimsemiş, başarıya odaklanmış yöneticiler eliyle olabilecektir.  

Kamu hizmetinin kutsal kabul edilmesi, kamu yöneticilerini hassas davranmaya yönlendirmek 

için yeterlidir. İnsanları anlamak, teknolojiye uyum sağlamak, kaynakları etkili kullanmak, 

zamandan en iyi şekilde faydalanmak, her personelin yeteneklerini sonuna kadar ortaya 

çıkarmasına izin vermek çok özel yönetim becerileri gerektirmektedir.  

Bir yöneticinin her zaman her yerde bulunması ve her işe yetişmesi mümkün değildir. Bu 

nedenle kamu kurumları da dâhil olmak üzere her oluşum örgütlenmek suretiyle varlık 

bulmaktadır. Faaliyetlerin bölümlere ayrılması, bölümlerin işinde uzman alt yöneticilere teslim 

edilmesi, hizmeti sağlayacak personelin işe uygun kişilerden seçilmesi, örgütlenmenin ve ekip 
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çalışmasının gereğidir. Sadece kendine güvenen ve sadece kendi ile barışık yöneticilerin 

başarısız olmaları kaçınılmazdır. Kamu sektörü ise başarısızlığa mahkûm olmak zorunda 

değildir. Başarısızlık, kurumları ve dolayısıyla devleti eskitecektir. Çağdaş amaçları olmayan, 

yenilenmeyen, değişmeyen, gelişmeyen her devlet en kısa ve en acımasız şekilde insanlık 

tarihinden silinmek zorunda kalmaktadır. 

Kamu hizmetinde başarılı olabilmenin ilk kuralı ekibinizden azami derecede faydalanmaktır. Bu 

bir taraftan personelin yeteneklerini ortaya çıkarmasını bir taraftan da tepe yöneticisinin daha 

çok yönetimsel konularla ilgilenmesini sağlayacaktır. Başarılı yöneticiler basit işlerle değil, 

kurumu temel amaca götüren yönetimsel faaliyetlerle uğraşırlar. Ekibine güvenmeyen hiçbir 

yöneticinin başarılı olma şansı yoktur. O halde kurumlar, başarılı olmayı bir hedef ve bir 

zorunluluk kabul eden ve bundan kutsal bir zevk duyan yöneticiler tarafından yönetilmelidir.  

Yetki devri, başarıya giden yolda, personelden azami derecede yararlanmanın ilk ve 

vazgeçilmez kuralıdır. Eğer yönetimi, insanların hizmet etmesine izin verme sanatı olarak tarif 

edersek, bir insanın üretebilmesi için elinde imkân ve yetkinin olması gerektiğini de kabul 

etmek zorunda kalırız. Otoriter yönetimlerin saldığı korku içinde zaten yetki devri de mümkün 

değildir. Yetki devri; zamandan en iyi şekilde yararlandıran, çalışanların yeteneklerini ortaya 

çıkaran, personelin işinde kendini gerçekleştirmesine izin veren, ekip ruhunu oluşturan, hizmeti 

vatandaşlara en kaliteli ve en hızlı şekilde ulaştırdığı için vatandaş memnuniyeti sağlayan, 

yönetimsel bir mecburiyettir. Fakat başarısız bir yetki devri, her şeyi çözülmez bir yumağa 

dönüştürebilecek kadar da tehlikeli bir yönetim elamanıdır. Bu yönüyle yetki devretmek 

yöneticiler için kolay değildir. Her yönetici güçlü görünmek isteğine mahkûm olur. 

Yetkilerinden neden vazgeçmek gerektiğini kendine izah etmekte zorlanır. Birlikte çalıştıkları 

personele duyduğu güvensizlik ise bir başka engeldir. “Ya işleri berbat ederlerse!!!!” Fakat 

korkunun ecele de faydası yoktur. Bu korkuyla yüzleşmek için yönetici olmuştur. Kendisinde 

farklı özellikler olduğuna inanıldığı için yönetici yapılmıştır. O halde yönetici sorumluluklarını 

üstlenip, yönetici cesaretiyle karar almak onun için bir zorunluluktur. Dağın zirvesine yapılacak 

yürüyüşün öncüsü liderlerdir. Planı yapıp, malzemeleri hazırlayıp, görev dağılımını 

gerçekleştirip, ekip çalışmasını temin ederler. Zaferin mutluluğunu paylaşacak kadar da 

fedakârdırlar. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YETKİ VE YETKİ DEVRİ 
 

 

 

 

Gerçekten de yetki vermek/devretmek hiçbir 

yönetici için kolay değildir. Her şeyden önce insanın kendi egosunu yenmesi gerekir. “Neden 

yetkilerinizi başkalarıyla paylaşasınız ki. Siz o yetkilerin zevkine varmak için yönetici olmadınız 

mı. Hem başkalarının işleri sizden daha iyi yapacaklarını bilemezsiniz değil mi. Eğer sizden daha 

iyi yapabilselerdi onların yönetici atanmaları gerekmez miydi.” 

Böyle düşünüyorsanız, bu anormal bir durum değildir. Kendinize bu kadar güvenmeniz 

doğaldır. Doğal olmayan, diğer personellerin de bir şeyler başarabilecek yetenekleri olduğunu, 

düşünmemiş olmaktır. Hatırlayın, yönetici koltuğuna oturmadan önce siz de alt kademelerde 

çalışan bir personeldiniz. Üstelik her işi başarıyla yaptınız. Güvendikleri için muhteşem 

döşenmiş o odayı size teslim ettiler. Hatta işyerinizin ne kadar kötü yönetildiği üzerine yıllarca 

kafa yordunuz. Bir gün sizi yönetici atarlarsa neler yapacaklarınızı tek tek akıl defterinize not 

ettiniz. Eminim ki, yöneticilerinizin size güvenmelerini ve yetki devri yapmalarını yıllarca sabırla 

beklediniz. Hiç kimsenin neler başarabileceğinizin farkında olmamasına sinirlendiniz. Geçmişi 

çok çabuk unutmuş olamazsınız. 

 Heyecansız personellerin tutumları sizi karamsarlığa sürüklüyorsa 

 İşleri durmaksızın hatırlatmak zorunda kalmak sizi üzüyorsa 

 Neden çalışanların sizin kadar becerikli olmadıklarını düşünüp duruyorsanız 

 Çalışanların işlerinin kıymetini bilmediğine inanıyorsanız 

 En son katıldığınız toplantıda kurumuzun iç açıcı olmayan istatistikleri hatırlatılıp bir 

şeyler yapmanız istendiyse  

 Ne yapabilirim diye kara kara düşünüyor, kendinizi çaresiz hissediyorsanız 

Yetki verme; hiç kimse için 

kolay bir şey değildir.  

             Joseph T. Straub 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

 

 

 

 

 

 

Astlarınızın 

işlerini en iyi 

şekilde 

yaptıklarını 

düşünüyor 

musunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumunuzda 

yetki devri 

yaparak 

sorunlarını 

çözeceğiniz 

personel var 

mı? 
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Kurumunuzun performansını artırmak, çalışanları yetki devriyle güçlendirmekten geçiyor 

olabilir. Yetki devri konusu ilginizi çekmeseydi, bu araştırmayı şöyle bir göz atmaya değer 

bulmazdınız. Eğer yetki devrini bir çözüm olarak görüyorsanız yapmanız gereken ilk şey 

düşünmektir. Düşünmek en az yaptığımız faaliyettir. Oysa anlamak ve organize edebilmek için 

önce düşünmek gerekir. Geçmişi detaylıca gözden geçirin. Astlarınızla olan ilişkileriniz ne 

durumda. Yönetici olarak şahsınız ve temsil ettiğinizin işyeri/kurum halkta  itibar uyandırıyor 

mu. Kişisel ve kurumsal başarı istatistikleriniz nasıl seyrediyor. Gelecek planlarınız var mı.  

Bu araştırmada size, öncelikle yetki devrinin ne olduğu, anlamlı bir yetki devrinin nasıl 

yapılabileceği tanıtılacak ve nihayet kurumsal yetki devirleriniz örneklemeli olarak 

sunulacaktır. Umutsuzluğa kapılmayın, sonucunu önceden kestiremediğiniz bir alana 

girmekten korkmayın. Siz çözüm arayan, cesur bir yöneticisiniz. Herkes bir şeyler düşünebilir 

fakat uygulamaya ancak cesur yöneticiler geçebilir. Bu araştırma kaynağı sizi adım adım 

anlamlı bir yetki devrine götürecektir. Kontrolü kaybetmeden aşama aşama 

nasıl yetki devredebileceğinize dair her türlü sorunuzu ve merakınızı 

giderebileceksiniz. Birlikte yetki ve yetki devrinin yazılı kaynaklardaki 

anlamlarını inceleyerek işe başlamalıyız. Sağlam bilgi kendinize olan 

güveninizi artıracaktır. Bir konu, hakkında konuşabilecek kadar bilgiler 

edinmemişseniz size hep yabancı kalır. Eminim ki, anlamlı bir yetki devrini 

kurumunuzda gerçekleştirdiğizde, bu araştırmada unutulmuş birçok hususu 

tespit edip, bilimsel değer kazandırdığınız bilgilerle siz takviye edeceksiniz. 

Bu sizi bilim adamı seviyesine yükseltecektir. 

Meraklarınızı, heyecanlarınızı, korkularınızı serbest bırakın! 

YETKİ  

1.YETKİ TANIMI 
 
Hiç düşündünüz mü, insanlar ve hatta hayvanlar neden bizim isteklerimizi yerine getirirler. 

Bazen bizim için bir şeyler yapmaktan mutluluk duyarlar bazen de istemeye istemeye 

emirlerimize uyarlar. Peki, ama onları bizim isteğimiz doğrultusunda davranmaya yönlendiren 

şey nedir. Kızınız neden siz istediğinizde bir bardak su getirir. Atlar insanları neden sırtlarına 

bindirirler. Şehrin her tarafını donatan trafik tabelaları emirlerini bize nasıl uygulatır.  

Personeliniz belli vakitte iş yerine yetişmek için her sabah neden hummalı bir çaba içine girer. 

“Eğer bu size acı 

veriyor ve 

korkutuyorsa, o 

zaman gerçek bir 

görev devri 

yapıyorsunuz 

demektir.”  

      R. Templar 

 
KENDİME 

SORULAR 

Astlarınıza 

yetki 

devretmek sizi 

korkutuyor 

mu? 
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Astlarınızın el işaretlerinizi, yüzünüzün mimiklerini takip etmeleri, ses tonlarınıza ve vücut 

dilinize psikolojik anlamlar yüklemeleri neden olabilir acaba. 

Somut olarak göremediğimiz fakat başkaları karşısında bizi üstün 

konuma getiren, bizi yazılı hukukla ya da bireysel/grupsal iletişim 

ortamının gizli kalmış yazısız kurallarıyla güçlü kılan, ses tonumuza 

ve beden dilimize emretme ayrıcalığı tanıyan, aksi halde 

tehdit/cezalandırma hakkı veren şeydir yetki. Eğer insanların 

topluca yaşadığı yerlerde düzen kurallarını belirleyecek ve o 

kuralları uygulatacak birilerine ihtiyaç var diye düşünüyorsak 

yetkiyi; kişiye (Devlet, firma, aile, guruplar gibi) içinde bulunduğu oluşumlar tarafından, işgal 

ettiği mevkie uygun olarak verilen yönetme gücüne dayanarak, karar alma, başkalarının bu 

karara uygun davranışlarını belirleme hakkıdır şeklinde tanımlayabiliriz. 

Birey davranışları açısından incelendiğinde yetki; “bir insanın başka bir insana bir şeyler 

yapmasını söyleme ve yönlendirme hakkını veren, kişinin unvanındaki, rütbesindeki 

ayrıcalıktan çıkardığı etkidir.” 2 

Devlet, firma, aile hepsi örgütsel bir organizasyondur. Organizasyonlarda uyumun sağlanması 

kişilerin kendilerine verilmiş görevleri tam, zamanında ve doğru yapmalarına, 

sorumluluklarının bilincinde olmalarına bağlıdır. Bu bağlamda yetki; “örgütün çeşitli 

kademelerinde belirlenen amaçların gerçekleşmesi için belirli görevleri yaptırma, denetleme, 

düzene koyma ve karar verme hakkıdır.” 3 

Tanımlamalardan hareketle yetkinin temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Yetki bir haktır. Bu hakkı kişiye Devlet, firmalar, aileler gibi içinde bulunduğu örgütsel 

organizasyonlar verir. 

 Yetki, karar vermeyi ve o karara bağlı görevin başarılmasını içermektedir. 

 Yetki, örgütlerin kuruluş ve faaliyet amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılır. 

Yetki, yönetici olarak görevlendirmekten kaynaklanan bir haktır. İş sahipleri kişiyi yöneticilik 

yapması için görevlendirmişlerdir. Makam, mevki ve unvan ile doğrudan bağlantılıdır. Bu 

nedenle bir yöneticinin yöneticilik hakkı tartışılamaz. Yönetim; başta çalışanlar olmak üzere 

                                                           
2
 Nelson R. B. “Yetki Verme” Hayat Yayınları, İstanbul, s:31) 

3
 Prof. Dr. İsmail EFİL, “İşletme Organizasyonu ve Ekip Çalışması”, s: 26, Aktüel Yayınları, 2005 1. Baskı, İstanbul 

 

KENDİME 

SORULAR 

Bir yöneticinin 

yetkilerini 

kurumsal başarı 

elde etmek için 

mi yoksa şahsi 

heveslerini 

gidermek için mi 

kullandığını 

tespit edebilecek 

bir ölçü biliyor 

musunuz?  

 
 

http://www.yazmavakti.com/2014/03/11/saskinsan-dur/dur_isareti_levhasi/
http://www.yazmavakti.com/2014/03/11/saskinsan-dur/dur_isareti_levhasi/
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başkaları aracılığıyla iş yapabilme sanatıdır. Yönetici ise; başkaları aracılığıyla iş yapabilme, 

başkalarına iş yaptırabilme yeteneğine sahip olan kişidir. O halde bir kişinin yönetim hakkı 

tartışılmazken yöneticilik yeteneği tartışılabilir. Çünkü yönetici yetkisini kullanabildiği kadar 

başarılıdır. Yetkisini kullanmayan, sadece vitrin oluşturan kişiye yönetici diyemeyiz. 

Başta ilk defa yöneticilik yapacak genç yöneticiler olmak üzere birçok yönetici yetkisini 

kullanamama sorunu yaşamaktadır. Yöneticilerin asıl özellikleri otoritelerini/yetkilerini, 

güçlerini, etkileme, ikna etme, manipülasyon ve pazarlık yeteneklerini kullanabilmeleridir. 

Yöneticiler başarılı olmak için iletişim halinde olduğu astlarına, aynı iş kolundaki 

meslektaşlarına, rakip firma veya kurumlara, müşterilere/vatandaşlara, sivil toplum 

kuruluşlarına bağımlıdırlar. Yöneticilerin yetki kullanma derecesi astlarının onun talimatlarına 

uymalarıyla ölçülür. Astlar ve iş çevresinin bu kabulü yöneticiyi güçlü kılar. 

 

 

 

 

O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; yetki ile donatılmaktan daha önemlisi yetkiyi 

kullanabilmektir. Kişileri etkileyebildiği oranda bir yönetici yetkisini kullanmış olur. Kişiler ise 

ancak güçlü yöneticilerden etkilenirler. Güç; başkalarını etkileyebilme yeteneğidir. Etkileme; 

bir kimsenin, başkalarının emir, istek, önerilerini yerine getirmesidir. Yani yöneticinin 

talimatları, yönetilenin davranışlarını değiştirdiği sürece etkileme gerçekleşir. Bir yöneticinin 

gücünün kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Zorlayıcı güç 

 Yasal güç 

 Ödüllendirme gücü 

 Uzmanlık gücü 

 Karizma gücü 

2.YETKİ ÇEŞİTLERİ 

 “Kişilerin davranışlarını ve kaynaklara ilişkin tutumlarını denetleyen ve etkileyen yasal güç 

yetki (authority) olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel açıdan ele alındığında yetki, yöneticinin 

örgütsel amaçlara ulaşmak için gerekli işlerin yapılmasını iş göreninden ya da iş görenlerinden 

Yetkiyi kullanabilme yeteneği, yetki sahibi olmaktan daha 

önemlidir. Yetkisini gücü ile birleştirip insanları etkileyebilen 

yöneticiler başarılı yöneticilerdir. 
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musunuz? 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlarınızı 
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amacıyla daha 

çok hangi 

davranışları 
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isteme hakkı olarak ifade edilebilmektedir.”4 Yetkinin anlaşılabilmesi hangi mevkiden çıktığına 

ve o mevkii işgal eden çalışanın kişilik özelliklerine, yöneticilik anlayışına bağlıdır. 

Özellikle büyük organizasyonlarda hangi yetkilerin kimlerde olduğu, nasıl kullanılacağı, yetki 

kargaşasına meydan vermemek açısından önem kazanmaktadır. Örgütsel bir oluşum içinde tüm 

yetkilerin tek bir kişi tarafından kullanılması söz konusu olamaz. Bu işin doğasına aykırıdır.  Zira 

organizasyonlar farklı birimlerden meydana gelen karışık yapılardır. Her kademenin görevleri, 

bu kademeleri dolduranların özellikleri farklıdır. Organizasyonlar üst, orta ve alt kademe 

bölümlerinden meydana geldiğine göre bu bölümler arasında iletişim de kaçınılmazdır. İletişim 

çeşitlendikçe ve kolaylaştıkça amaç ve hedeflere ulaşabilmek daha mümkün olacaktır. Gerçek 

yöneticiler, ellerinde tuttukları yetkilerini, birimler arasındaki iletişimi artıracak şekilde 

devrederek personelin birbirinden faydalanmasına izin verenlerdir.  

2.1.Hiyerarşik (Emir Komuta, Yürütme) Yetkisi  

 

 “Yönetim, eldeki kaynaklarla örgütsel hedeflere nasıl 

ulaşılabileceği ile ilgilidir ve bu açıdan başkaları vasıtasıyla iş 

görme olarak nitelendirilir.”5 “İşletmecilik anlamında yönetici, 

kâr ve zararı başkasına ait olmak üzere, belirli bir ücret 

karşılığında işletmenin yönetim sorumluluğunu üzerine alan ve 

bu yolla sonuca ulaşmaya çalışan kişi olmaktadır.”6 

Komuta yetkisi, yönetme hakkına dayanan, kuruluş şemasına 

uygun olarak, yukarıdan aşağıya doğru işleyen, bir işin yapılması veya yapılmaması hususunda 

üstlerin astların davranışlarını belirlemesi olarak ortaya çıkan yetkidir. Yöneticilerin, yönetme 

görevlerini yerine getirmeleri sırasında kullandıkları yetki olduğundan “yürütme yetkisi” veya 

“emir-komuta yetkisi” olarak da adlandırılır. Bu yönüyle bölüm yöneticileri de astları üzerinde 

komuta yetkisine sahiptirler. 

Astın işinde verimli olabilmesi için sadece tek bir üstten emir alması gerektiği ilkesine, komuta 

birliği ilkesi denir. Aksi halde ast işlerini birbirine karıştıracak, yetiştiremeyecek, hangi amirini 

memnun etmesi gerektiğini şaşıracaktır. Üstlerin personelden tasarruf etme düşünceleri,  

                                                           
4
 Prof. Dr. Demet GÜRÜZ ve Doç. Dr. Emel GÜREL, “Yönetim ve Organizasyon”, s:136, 2009 Nobel Yayınları, 2. Baskı 

5
 Doç. Dr. Alptekin SÖKMEN, “Yönetim ve Organizasyon”, s:1, 2010 Detay yayınları 

6
 Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK ve Prof. Dr. Adnan ÇELİK, “Yönetim ve Organizasyon”, s:3, 2009 Eğitim Akademi Yayınları 
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Hiyerarşiden 
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size de zor 
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Hiyerarşik 

yetki 
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görev alanlarının belirsizliği, görevin yerine getirilmesinde farklı birimler arasında ilişkiler 

kurulması nedenleriyle komuta birliği ilkesine uygulamada çoğu zaman uyulmamaktadır. 

Kamu kurumlarında ilişkiler, emir komuta ilişkisine dayanmaktadır. Hiyerarşik ilişki, izin verildiği 

zaman görüş belirtme, bunun dışındaki zamanlarda yasal prosedürlerle belirlenmiş görevleri 

yapma anlayışını geliştirmiştir. Otoritenin baskın şekilde hissedildiği kamu kurumlarında 

birimler arasında iş ilişkisi kurulmaz. Bu nedenle yatay ve çapraz ilişkiler sadece sosyal ihtiyaçlar 

nedeniyle geliştirilir. İletişimin kapalı olması, sorunları belirleme, raporlama üzerinde görüş 

bildirme, prosedürlerin güncellenmesi gibi yaratıcı faaliyetleri kısıtlamaktadır. 

2.2.Danışma (Kurmay İlişkisi) Yetkisi 

Emir komuta yetkisine sahip olan yöneticilerin her konuya 

hâkim olmaları mümkün değildir. Organizasyonlar büyüdükçe 

yöneticilerin karar vermeleri daha da zorlaşmaktadır. Yeni yeni 

bölümlerin (departman) açılması emir komuta yetkisine sahip 

yöneticileri bazı konularda danışman bulundurmaya ve 

danışmanlarının bilgisinden faydalanmaya zorlamaktadır. 

Hukuk, vergi, mühendislik, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma geliştirme gibi faaliyet 

alanlarında teknik bilgiye sahip olan danışmanlar yetkin, söz sahibi kişilerdir. 

Danışmanların asıl görevi, kendilerinden istenen konularda araştırmalar yaparak rapor 

hazırlamak, üst yöneticileri bilgilendirmek ve önerilerde bulunmaktır. Kısacası üst yöneticilerin 

karar vermelerini kolaylaştırmaktır. Danışmanların karar verme yetkileri yoktur. Önerilerinin 

yerine getirilmesi ile ilgili olarak komuta yetkisine sahip yöneticilerin astlarına da emir 

veremezler. Komuta yetkisine sahip yöneticilerin yanında yer alan kurmay (danışman) 

elamanlar,  üst yöneticilerin daha isabetli karar almalarını sağladıklarından yetkilerini verimli ve 

etkili kullanmalarına da destek olurlar. Üst yöneticilerin, kurmay elamanların önerilerine uymak 

zorunluluğu yoktur.  

2.3.Fonksiyonel (İşlevsel İlişkiler) Yetkisi 

 

Fonksiyonel yetki, özellik arz eden bir işin, uzmanlık alanına giren bir uzman personel 

tarafından yürütülmesi için kendine tanınan yetkidir. Bir personelin işlevsel yetkiyle 

donatılması iki şekilde olur. Danışma (kurmay) yetkisine sahip danışmanlar, üst yöneticinin 

kendisinden istediği konu hakkında araştırma yaparak, sonuçlarını üst yöneticiye sunar. 
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SORULAR 

Ben ……………… 
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Komuta yetkisine sahip olan üst yönetici bu işin yürütülmesini, raporu hazırlayarak öneride 

bulunan danışmana verebilir. Üst yönetici bunu yapmayarak, özellik arz eden bu işi konusunda 

uzman olan bir personele havale ederek yürütmesini isteyebilir. Bu durumda raporu hazırlayan 

danışmanın uzman personele de sunum yapması gerekir. 

 

Yetki İlişkileri Şeması:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Emir komuta (hiyerarşik) ilişkisi 

                        Kurmay (danışman) ilişkisi 

                       Fonksiyonel (işlevsel) ilişki 

Şemada da görüldüğü üzere; emir komuta yetkisi hiyerarşik yapılanmaya uygun olarak 

yukarıdan aşağıya dikey, kurmay yetkisi yöneticiler ile danışmanları arasında yatay, işlevsel 

yetki olarak adlandırılan uzmanlık yetkisi ise uzmanlık gerektiren işin yürütülmesi sırasında ilişki 

kurulması gereken tüm birimler arasında çapraz olarak gelişmektedir.  

 

 

                                                           
7
 Prof. Dr. İsmail EFİL , “İşletme Organizasyonu ve Ekip Çalışması” adlı eserinden alınmıştır. 2005 İstanbul Aktüel 

Yayınları s:31 

GENEL MÜDÜR 

Danışman 

Danışman Pazarlama 

Müdürü 

Üretim 

Müdürü 

Finans 

Müdürü 

Personel 

Müdürü 

(Fabrika (3) Fabrika (2) Fabrika (1) 
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                      Sözün Özü! 

Yetki devretmek her yönetici için zordur. Cesur yöneticiler, 

yetki devretmenin yönetimsel bir faaliyet olduğunun 

bilincinde, yetkilerini devrederek kurumsal başarılarını 

yükseltebileceğine inanan, yetki devirlerinden heyecan 

duyan kişilerdir. Yönetim; zaman, para, teknoloji, bilgi gibi 

kaynakları, çalışanlar aracılığıyla kullanarak, kurumsal 

amaçlara ulaşma sanatıdır. Yöneticiler; çalışanlarının yeteneklerini kullanarak, 

kurumlarını/işyerlerini faaliyet amaçlarına ve hedeflerine ulaştırabilen kişilerdir. Yönetim bilimi 

açısından yetki; yönetici konumunda olanlara, işyerinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 

yasalara veya işyeri kurallarına dayanarak verilen, diğer çalışanlara iş yaptırma, işi ve işyerini 

düzene koyma, denetleme, gerekli durumlarda ödüllendirme veya cezalandırabilme hakkıdır.  

 Yetki, bir haktır 

 Yetki, işyerinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullanılır 

 Yetki, karar vermeyi ve uygulatmayı içerir 

Yönetici, başkalarını etkileyebildiği kadar başarılı olabilir. Yöneticinin başkalarını etkileyebilmesi 

için kendini güç kaynaklarıyla donatması gerekir. Yönetici gücünü; işiyle ilgili bilgisinden, 

iletişim becerilerinden, liderlik yeteneklerinden, karizmasından ve talimatlarına riayet 

edilmemesi durumunda kuvvet (yaptırım) uygulayabilmesinden alır. Yönetim bilimi gereği, 

çalışanlarına yetki devretmeden işyerlerini yönetebileceğine inanan kişiler yönetici olarak 

adlandırılamaz. Amaçlara ulaşmak üzere kullanılan yetkiler; 

 Emretme ve uygulatma yetkisi 

 Danışman yetkisi 

 Uzmanlık yetkisi 

 

                                                                                                      Diğer Konuya Geçiniz 
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YETKİ DEVRİ 

1.YETKİ DEVRİNİN ÖNEMİ 

 YAŞAMDAN: Köyünden ayrılalı çok olmuştu. Ailesinin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu kocaman şehirde yıllarca her 

şeye tek başına koşuşturmuştu. Fakat artık kendini yaşlı ve 

yorgun hissediyordu. Geçen ay kızına dünürcüler gelmişti. Küçük 

çocuğun okul masrafları iyiden iyiye ağırlaşmıştı. Bugün oğlu 

askerden dönüyordu. Oğlu yanındayken adeta başka birisi 

oluyordu. Yarın sabah oğlunu, büyük zorluklarla kurduğu dükkânına götürecek ve işleri ona 

teslim edecekti. Defalarca tasarlamıştı, baba oğul birlikte çay içerken neler diyeceğini. “Bak 

oğlum diyecekti. Deden öldüğünde bana bağ bahçe bırakmadı. Ben de anneni alıp şehre 

geldim. Korkmadım, bu dükkânı kurdum. Çok çalıştım. Helalinden kazandım. Hepinizi bu 

dükkânın kazancıyla büyüttüm. Şükürler olsun! Yıllarca yanımda yetiştin. Her şeyi öğrendin. 

Mahalleli de müşteriler de seni seviyorlar. Ben artık yaşlandım ve yoruldum. İşlere 

yetişemiyorum. Sana devretme vakti geldi.  Dükkânımıza da ailemize de sen sahip çıkacaksın. 

İhtiyacın olursa ben hep yanındayım. Sakın doğru yoldan ayrılma ve efendiliğini bozma. İşte 

oğlum anahtarlar. Allah işini rast getirsin. Yolun açık olsun.” 

Yetki devrine inanmayan iş sahipleri, sokak arasında kurdukları işyerlerini aile şirketlerine, 

oradan da holdinglere ve çokuluslu firmalara dönüştüremezler. Yoktan var edip adeta çocuğu 

gibi büyüttüğü iş yerinin yönetimini kısmen dahi olsa başkalarına devretmek iş yeri sahipleri 

için kolay değildir. Girişimciler; kaynağını, fırsatları iyi değerlendirip yatırıma yönlendirebilen, 

geleceği görebilen kişilerdir. Bir işletmenin piyasada kalıcı olabilmesi için büyümekten başka 

çaresi yoktur. Dünya pazarlarının birleşerek adeta tek bir pazara dönüştüğü bu piyasada, 

rekabetle baş edip kalıcı olmanın yolu yeni yatırımlara girişmek, yeni yönetim anlayışları 

benimsemektir. Büyümek demek alınacak risklerin de büyümesi demektir. Büyümeye karar 

vermek ise yönetimin profesyonel yöneticilere devri demektir. Böyle fedakârca bir kararı ise 

ancak bu gerçeği kavramış, büyük düşünen, geleceği gören, lider ruhlu iş sahipleri verebilir. 

İş yerlerinin, fiziki büyümeleri yetki devrini zorunlu hale getirmektedir. Yeni 

ürünlerin/hizmetlerin üretilebilmesi yeni bölümlerin açılmasına neden olur. 

Müşterilerin/vatandaşların beklentilerine karşılık verebilmek için işyerlerinde uzmanlaşmaya 

gidilmektedir. Kimi firmalar belli bir mal üzerinde uzmanlaşırken kimleri ise çeşitlilik üzerinde 
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uzmanlaşmayı tercih etmektedir. Tepe yöneticisinin bu kargaşa içinde bütün işleri tek başına 

yapması da yönetimsel bütün kararları tek başına alması da mümkün değildir. 

Firmalar/kurumlar büyüdükçe, yöneticiler birçok çalışanı tanıyamaz duruma gelmektedir. 

Devasa boyuta ulaşan iş yerlerini yönetebilmek için tepe yöneticisinin astı konumunda başka 

yöneticilere ihtiyacı vardır. 

Yetki devri, yönetim faaliyetinin mecburi sonucudur. Yönetim, büyümek ve kalıcı olmak için 

vardır. Bir işyerinin devamlılığı, o iş yerinin yönetilebilmesine bağlıdır. Bu amaçla yönetim, işin 

başkaları aracılığı ile yerine getirilmesini sağlar. İş yerlerinin teslim edildiği yöneticiler, işi 

başkalarına yaptırabilen kişilerdir. Yönetim kavramının kendisi, başkalarına ihtiyaç duyar. 

Yönetici de işin gerçekleşmesi için başkalarına ihtiyaç duyar. Başkalarına iş yaptırılması, 

çalışanlara işin görülmesi için gerekli tüm yetkilerin devredilmesine bağlıdır. Kısaca, yetki 

devrine inanmayan ve yetki devretmeyenler işin görülmesine engel olurlar. Bu nedenle de 

yönetici olarak adlandırılamazlar. Bu durumda yönetimin işlevleri yerine getirilmiyor demektir. 

Yetki devri, gerçek yöneticileri, yönetici gibi davrananlardan ayıran temel özelliklerdendir. Yetki 

devretmek, yönetici olabilmenin koşullarındandır. 

Yetki devri yöneticilere, yönetim faaliyetleri ile uğraşmak için 

daha çok zaman tanır. Yöneticilerin asıl işi yönetmektir. Yönetim ise 

başlı başına sanatsal ve bilimsel bir faaliyettir. Yönetici kendi işini 

yaptığı, işçi gibi davranmadığı sürece yöneticidir. Yönetici tüm 

çalışanlara destek olmak için yöneticilik yapar. İş sahibinin zaten 

mal/hizmet üretiminde kullandığı çalışanları vardır. Bunun için yöneticiye ihtiyacı yoktur. İş 

sahibinin yöneticiye ihtiyacı, iş yerini kendi yönetmek istemediği içindir. O halde yöneticinin 

görevi; yönetimsel faaliyetleri tam ve doğru bir şekilde yerine getirmektir. Maliyetleri azaltmak, 

üretimde kullanılan mamul ve yarı mamul malzemeleri temin etmek, üretimin her 

aşamasındaki birimleri üretimi aksatmayacak şekilde koordine etmek, rakip firmaları takip 

etmek, piyasa hakkında bilgi edinmek, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, personel alımlarını 

ve eğitimlerini sağlamak, kurumsal yemek ve toplantılara katılmak vs. her biri kendi başına 

yönetimsel bir faaliyettir ve bunun için ise çok zamana ihtiyaç vardır. Gerçek yöneticiler 

yönetimsel faaliyetlerin önemini bilirler. 

Başarı, kendilerine yetki devredilmiş astların samimi çabaları sonucunda gelir. Yöneticinin 

başarıya inanmış olması tek başına yeterli değildir. Başarı, iş yerindeki tüm çalışanların 

yeteneklerinin ortaya çıktığı, aksamadan yürüyen sistemlere bağlıdır. Astlar kendilerine yetki 
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verilmesi, böylece iş görebilir hale gelebilmeleri için ast olmuşlardır. Astların görevi, tepe 

yöneticisinin emir verme duygusunu yaşayarak psikolojik tatmin sağlamasını temin etmek 

değildir. Astlar, yöneticinin yükünü hafiflettikleri gibi kendi yeteneklerini de sergilerler. 

Güçlendirilmiş astlar üretmekten sanatsal, yaratıcı mutluluklar duyarlar. İş tatmini sağlayan 

astlarda işlerine ve iş yerlerine sadakat duygusu gelişir. 

Projelerin, takım ruhuyla çalışan ekiplerce 

gerçekleştirilmesi, ekiplere gerekli tüm yetkinin 

tanınmasıyla mümkündür. Takım ruhu oluşturmaya çalışan 

bir yöneticinin yetki devretmemek gibi bir hakkı/yetkisi 

yoktur. Ekiplerden sadece istemek, onlara emretmek 

başarısızlığa talip olmaktır. Kendilerini yöneten ekiplerin oluşması, ekip üyelerinin düşünceler 

üretebilmelerine, düşüncelerine uygun kararlar alma ve uygulama yetkisinin kendilerine 

tanınmasına bağlıdır. Yöneticinin desteği, doğru zamanda, doğru kişilere yetki devretmesiyle 

ortaya çıkar.  

Doğru bir yetki devri, uygun çalışma koşullarının temin 

edildiği iş yerlerinde, çalışanların bütün yeteneklerini 

ortaya çıkarabilir. Başarısızlık, yeteneklerin gizli kalmasının 

sonucudur. Tepe yöneticisinin, katı otorite ile hükmettiği iş 

yerlerinde çalışanların yetenekleri baskılanır. Çalışanlar 

işleri ile ilgili ayrıca bir çaba içine girmeye gerek duymazlar. 

Çalışmak için talimat verilmesini beklemeye alışmışlardır. 

Otoriter yöneticiler çalışanlara güvenmezler. Bu durumda çalışanlar işleri üstlerine havale 

etme, çok basit kararları dahi üstlerine sorma, üstlerinin benlik duygularını okşama gibi 

davranışlarda bulunma eğilimleri geliştirirler. Oysa yetkilendirilmiş çalışan kendine 

güvenildiğini, kendisinden başarı beklendiğini düşünür. Özellikle doğu toplumlarında 

çalışanlar mahcubiyet yaşamak istemezler. Bu nedenle gerekirse kendi özel yaşamından taviz 

vererek amirlerine ve iş arkadaşlarına mahcup olmamaya çalışırlar. Bu süreç içerisinde 

yaşadıkları orantısal stres bütün yaratıcılıklarını ortaya çıkarır. Başarısı övülen çalışan mutlu 

olur. Mutluluk ise hem iş yerine hem de özel hayata yansır. Böylece yetki devri tüm çalışanları 

iş yerlerinde de özel hayatlarında da motive eden bir unsur haline dönüşür. Güçlü çalışanlar 

kendilerini hızlı bir şekilde geliştirirler. İşinde uzman, işine ve iş yerine sadakat duygusu 

gelişmiş bir çalışan, başarıya kenetlenmiş her yöneticinin tercihidir.  

Harekette birlik 

olmazsa, fikirdeki birlik 

faydasızdır.  

Dr. Muhammed İkbal 
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Birinci bölüme girerken, personelle ilgili şikâyetlerinizi hatırlayın. Neredeyse çalışanlarınızın 

tamamından umudunuzu kesmiş durumdaydınız. Sanırım yetki devrinin çalışanlar üzerindeki 

etkisini okuduğunuzda biraz daha umutlanmış olmalısınız 

2.YETKİ DEVRİNİN TANIMI 

Birbirinden farklı kavramlar olmasına rağmen yazılı kaynaklarda “görevlendirme”, 

“yetkilendirme”, “görev devri”, “güçlendirme”, yetki göçerimi” “yetki devri” gibi kavramlar aynı 

anlamı ifade etmek üzere kullanılmaktadır.  

 “Eğer, işi başkaları aracılığıyla yapmak yönetimin genel tanımı 

olarak kabul edilirse, yöneticileri yönetici olmayanlardan 

öncelikle ayırt eden şey görevlendirme olur. Görev devri; 

operasyonel ya da yönetsel karakterde bir ya da birkaç anlamlı 

görev ya da sorumluluğun bir ya da birkaç asta verilmesidir.”8 

Wells’e göre; yöneticinin astlarından yapmasını istediği her iş 

görev devri kapsamında değildir. Yöneticinin kişisel ihtiyaçlarının karşılandığı (kahvesinin,  

aracının hazır edilmesi, yemek ve otel rezervasyonlarının yapılması gibi) işlerle personelin 

(insan kaynakları bölümünde masa başı çalışması, muhasebe hizmetlerini tamamlaması, seri 

bant üretimlerinde çalışması gibi) zaten belli işleri görmesi için istihdam edildiği işleri yapması 

görev devri içinde değerlendirilemez. Bu görevler kişiden kadrosu karşılığı yapılması istenilen 

doğal görevleridir. Görev devri, anlamlı görevlerin yerine getirilmesi için yapılmalıdır ki bunlar 

operasyonel ya da yönetsel görevler olmalıdır. Bir ürünün, malın, hizmetin tanıtım faaliyetleri, 

nakliye şirketlerine taşıttırılması, üretiminde kullanılan mamul ya da yarı mamul malzemelerin 

temini gibi görevler bu kapsamda sayılabilir. 

“Yetki devri; belli görevlerin yerine getirilmesi için, yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden 

diğerine verilmesi, aktarılması veyahut eriştirilmesi anlamını taşır.” 9  Bu tanımlamadan 

hareketle, yetki devrinin özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; 

 Yönetimin anlamlı bulduğu, büyük amaca ulaşmada kolaylık sağlayacak, astlardan belli 

seviyede başarı beklediği görevler astlara devredilmektedir. 

                                                           
8
 Ronald G. Wells, “Getting More Done Through Delegation”, Çeviri Vedat ÜNER, “Yetki Devri” s:12, 1993 Rota 

Yayınları İstanbul 
9
 Prof. Dr. Erol EREN, “Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar”, s:263, 2003 Beta Yayınları İstanbul 
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 Bu görevleri astların başarıyla tamamlayabilmeleri için gerekli olan karar verme ve 

uygulama, gerekli hallerde başka astlara yetki devretme yetkileri de devredilmektedir. 

 Ast, kendisine tanınan bu serbesti ve gücü, yöneticilere karşı sorumluluk duygusu 

taşıyarak kullanmaktadır. 

Yetki devrinin taşıdığı bu özelliklere baktığımızda rahatlıkla söyleyebiliriz ki; paraf veya imza 

devretmek yetki devretmek değildir. Yetki devrinde; yetki devredilmiş bir işin ekibini belirleme, 

planlarını yapma, projelendirme, proje yöneticisi olma, projenin gerçekleştirilmesi için ayrılan 

bütçeyi en ekonomik şekilde kullanma, projenin gerçekleştirilmesi sırasında alınması gereken 

kararları alabilme, belirli zamanlarda üst yönetimi bilgilendirme ve üst yönetime hesap verme 

gibi birçok unsur bir aradadır. Bu yönüyle astlara bazı evrakları imzalama yetkisi tanımak tepe 

yöneticiye zaman kazandıran, astlarının duygularını okşamayı amaçlayan bir faaliyet 

kapsamında kalabilir. O halde kamu sektöründe, tanımlanmış şekilde bir yetki devrinde 

bulunmak neredeyse imkânsızdır. Kamuda bu tür yetkiler ancak merkezde üst düzey yöneticiler 

arasında mümkün olabilmektedir. 

3.YETKİ DEVRİ TÜRLERİ 

Yönetici yetkiyle donatılmıştır. Yöneticiler yetkilerini bizzat kullanabilecekleri gibi astlarına 

devrederek de kullanabilirler. Astlar, kendilerine devredilen yetkileri yetkinin asıl sahibi olan 

üst yöneticileri adına kullanırlar. Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde yetki devredilmesi 

etkili bir yönetim tekniğidir. Yöneticinin yetkisini kurumsal hiyerarşiyi veya yetkinin 

devredilmesi gereken makamı veyahut yetkinin içeriğini dikkate alarak devretmesine göre yetki 

devrini türlere ayırabiliriz. 

Hiyerarşik yapılanmayı esas aldığımızda yetki devri şu şekilde 

sınıflandırılır. Yetki sahibi üstün, görevin yerine getirilmesi ile ilgili 

yetkileri, kurumsal hiyerarşiye uygun olarak astına devretmesi dikey 

ilişkilere dayanan, yukarıdan aşağıya yetki devridir. Aşağıdan yukarıya 

yetki devri, kişilerin kendilerini yönetecek kişileri bizzat belirleyerek, 

toplumsal yetkiyi yöneticilerine tanımalarıdır. Milletvekili seçimlerini 

buna örnek verebiliriz. Yetkinin aşağıdan yukarıya devredilmesi “kabul esasına” dayanmaktadır. 

İş yerlerinde oluşturulan ekiplerin, ekip liderini kendileri seçmeleri aşağıdan yukarıya 

yetkilendirmeye bir örnektir. Dışarıya doğru yetki devrinde, işyeri faaliyetlerinin 

yürütülmesinde kurum dışından birisi yetkilendirilmektedir. Kurumsal tanıtımın reklam 
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şirketlerine verilmesi, personel taşımacılığının taşıma firmaları eliyle yürütülmesi, bir projeye 

uzman bir proje yöneticisi atanması dışarıya doğru yetki devrine örnek olarak verilebilir. 

Makam esas alınarak yapılan yetki devirlerinde, hiyerarşik yapılanmaya uygun olarak 

yöneticinin bir alt astına yetki devretmesinde dolaysız bir yetki devrinden bahsedilir. Kısa süreli 

ayrılmalarda yönetim yetkisinin yardımcılara devredilmesi, imza yetkisinin kısmen yardımcılara 

devredilmesi, bazı açılış, toplantı, eğitimlere yardımcıların görevlendirilmesi dolaysız yetki 

devirleridir. Dolaylı yetki devri ise yöneticinin, yapılmasını istediği görevle o görevi yerine 

getirecek birim veya kişiler arasında yasal veya kişisel yeteneğe dayanan bir ilişki kurup, 

hiyerarşik sırayı aşarak, daha alt basamaklardaki bölüm, birim veya kişiye yetki devretmesidir. 

Böyle bir yetki devri, zamanın önemli olduğu durumlarda meydana gelebileceği gibi özellikle bir 

personelde bulunan yeteneğe güvenerek de yapılabilir. 

Fakat yetki devrinde, kullanılacak yetkinin içeriği, faaliyetin sonuçlarına daha çok etki 

etmektedir. Yetkiyi devralan personel üzerinde yarattığı sorumluluk duygusu da içeriğin 

önemine göre değişmektedir. Bu nedenle yetki devrini, devredilen yetkinin içeriğine göre 

sınıflandırmak daha yararlı olacaktır. 

3.1.Karar Alma Ve Uygulama Yetkilerinin Devredilmesi 

 

Yönetimsel faaliyetler sırasında kullanılacak tüm 

yetkilerin tanımlanarak görev, yetki ve sorumluluk 

dağılımının belirlenmesidir. Böylece bölümler ve kişiler 

arasında yerine getirilecek görevler, bu görevlere ait 

yetki ve sorumluluklar detaylıca tespit edilmiş olur. Böyle 

bir dağılımdan sonra üst ast yerine, ast da üst yerine 

karar veremez. Bütün yöneticilerin hareket alanları belirlenmiştir. 

Görev, yetki ve sorumlulukların dağıtılması için öncelikle görev tanımlamalarının yapılması 

gerekir. Yöneticiler, birimler ve çalışanlar arasında aksamadan işleyen bir koordinasyonun 

sağlanması görev tanımlamalarının doğru yapılmasına ve bu tanımlamaya dayanarak görev, 

yetki ve sorumlulukların dağıtılmasına bağlıdır. Fakat bu dağılımların sürekli güncellenmemesi 

işyerlerini zaman içerisinde hantallaştırır. Dağılımın doğru yapılmaması yetki, görev ve 

sorumluluk karışıklıkları yaratabileceği için tüm koordinasyonun bozulmasına neden olabilir.  
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Fakat hiç kimse bir başkasının kendi görev alanına müdahale etmesinden, yetkisini 

kullanmasından, sorumluluklarını üstlenip iş yerinde pasif duruma düşürmesinden hoşlanmaz. 

Bu nedenle yapılacak dağılımların başarıyla uygulanabilmesi işyerinde iletişim kanallarının 

sonuna kadar açık tutulmasına ve ekip çalışmasının temin edilmesine bağlıdır. Özellikle projeye 

dayalı ekip çalışmalarının başarıyla yürütüldüğü iş yerlerinde ekip elemanları sonuca 

odaklandıklarından ekip arkadaşlarına güvenirler, bu tür alınganlıklar göstermezler. Ekip 

çalışmalarında temel düşünce başarı, temel duygu ise güvendir. Ekibi oluşturan kişilerin her biri 

ekip için ifade ettiği önemi bilir ve bu önemi ekibin başarısına yönlendirir. 

3.2.İmza Yetkisinin Devredilmesi 

 

İmza; bir belgeye hukukilik kazandırmak üzere, belgenin 

uygun yerine, her zaman aynı şekilde çizilen ve imza sahibine 

o belgenin güvenilir olduğuna dair sorumluluk yükleyen 

şekildir. İmza, bir beyan, taahhüt ve kabul anlamı içerir. İmza, 

yazılı taahhütlerle oluşturulan hukuki işlemlerde kişiye 

sorumluluk yükleyen temel araçtır. Bu nedenle kişiyi temsil 

eder. 

Tek başına imza yetkisinin devri, yetki/görev devri olarak adlandırılamaz. Yetki devri; görevle 

ilgili ekipler oluşturulması, plan hazırlanması, uygulamaya dönük kararlar alınması, ara 

kontrollerin yapılması, yetkiyi devreden yöneticinin bilgilendirilmesi, görev sonu sunumların 

yapılması, devredilen görevin yerine getirilmesi için aktarılan bütçenin ekonomik kullanılması 

gibi tüm işlemleri kapsar. Bu arada devredilen görevin yerine getirilmesinde hazırlanan 

belgelerdeki imza yetkisinin kullanılmasını da kapsar. Yani imza yetkisi, yetki/görev devrinin alt 

işlemleri içinde kalan küçük bir bölümü oluşturur. Bu nedenle anlamlı yetki devrinde, o görevle 

ilgili sorumluluk da devredilmiştir. Bu sorumluluk yetkiyi devreden yönetici başta olmak üzere 

tepe yöneticisine hesap vermeye kadar devam eden bir zincirdir. Görevin yerine 

getirilememesi kişinin iş akdinin varlığının sorgulanmasına neden olabilir. Fakat imza yetkisinin 

devredilmesi, yetkisini devreden yönetici üzerinden sorumluluğu kaldırmaz çünkü görevin 

tamamı değil, o görevin yerinde getirilmesinde düzenlenecek belgelerin tamamı veya bir 

kısmının imzalanması yetkisi devredilmiştir. Kişinin sorumluluğu, üstüne karşı idari (disiplin) 

sorumluluk olabilir.  

 
KENDİME 

SORULAR 

 

Evraklara imza 

atmaktan 

neden zevk 

alıyorum? 

 

 

Astlarımın aynı 

mutluluğu 

yaşamasına izin 

veriyor 

muyum? 

 

 

İmza yetkisini 

en alttaki 

yöneticilere 

aktarırsam 

zamandan ve 

personelden 

tasarruf etmiş 

olur muyum? 

 

 

İmza yetkisi alt 

yöneticileri 

başarı için 

motive eder mi? 

Yoksa 

sorumluluktan 

kaçmak mı 

isterler? 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fS_wacYJ0aKb7M&tbnid=8GPyl4yvYFfvDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tugayarslan.com/elektrik-elektronik-muhendisligi-imza-yetkisi/&ei=6bVfU5npPIa8PcKNgOgP&bvm=bv.65397613,d.bGE&psig=AFQjCNHsbtgviE0FiVvYO1wW75A693MN9A&ust=1398867651795431
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fS_wacYJ0aKb7M&tbnid=8GPyl4yvYFfvDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tugayarslan.com/elektrik-elektronik-muhendisligi-imza-yetkisi/&ei=6bVfU5npPIa8PcKNgOgP&bvm=bv.65397613,d.bGE&psig=AFQjCNHsbtgviE0FiVvYO1wW75A693MN9A&ust=1398867651795431


28 
 

İmza yetkisiyle üst yönetici, yetki alanından sadece bir kısmını devretmiştir. Ast, imza yetkisini 

daima üst yöneticisi adına kullanır. Bu nedenle imza yetkisini devreden üst yöneticinin 

sorumluluğu kalkmaz. Üst yönetici devrettiği imza yetkisini her zaman geri alabilir. Oysa 

anlamlı yetki devrinde üst yönetici görevin yerine getirilmesi ile ilgili her şeyi astına 

devretmiştir. Bu çok önemli bir karardır. Bu nedenle kolaylıkla geri alınamaz. Ast görevi yerine 

getirirken, üst yöneticinin sanki yetki devrinde bulunmamış gibi astının alacağı kararları 

etkilemesi beklenemez. Ast, üst yöneticisine hesap vereceği, başarısızlığının sözleşme akdinin 

feshine neden olabileceği, cezai sonuçlar doğurabileceği, kurumunun itibarını etkileyeceği 

sorumluluğunu duyarak kendisine devredilmiş görevi yerine getirir. 

Açıklandığı üzere, imza yetkisi dahi devredilmeyen veya büyük 

tereddütler yaşayarak kısmi imza yetkisi devredilen iş yerlerinde 

anlamlı bir yetki devri yapılması zaten beklenemez. Kamu 

sektörünün idari teşkilatlanması ve faaliyet esasları dikkate 

alındığında, vatandaşa hizmet sunumu ile ilgili her türlü 

yetkinin/anlamlı yeki devrinin astlara devredilmesi mümkün 

değildir. Bu merkezi yönetim anlayışının kamu yönetimine hâkim olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu durum zaman içerisinde güvensizlik duygusunun artmasına ve buna 

bağlı aşırı tedbirli yaklaşımların gelişmesine neden olmuştur. Kamu sektöründe hizmeti 

vatandaşa hızlı ve kaliteli sunacak operasyonel birimlerin kurulmaması yetki devrinin önündeki 

engellerdendir. Kamu personeli, yetki devriyle gelişmelerine izin verilmediğinden zaman 

içerisinde mevcut yeteneklerini de kaybetmektedir.  

Burada ısrarla üzerinde durmak isterim ki; kamu görevlilerinde kanun ezberlemek ve yasakları 

uygulamak üzere geliştirilmiş olan sorumluluk anlayışının, yönetim esaslarının uygulanmasına 

ve kaliteli hizmetin nasıl sunulacağına yönlendirilememesi, mevcut yeteneklerin yok olmasının, 

hantal yapıların oluşmasının en önemli nedenidir. Hantal işleyen yapılarda zamandan 

kazanmak, maliyet hesabı yapmak, personeli güçlendirmek, yetki devrini gerçekleştirmek, 

vatandaşa ulaşmak, hizmetin her aşamasını planlamak ve takip etmek, hedef ve amaçlara 

uygun planlar yapmak gibi yönetimsel anlayışların ortaya çıkması da mümkün olamaz. 

 

 

 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

Bana bağlı 

yöneticiler 

yeterli eğitime 

ve tecrübeye 

sahipler mi? 

 

 

 

 

Yeterliliğini 

kanıtlamış 

olanlara imza 

yetkisi 

vermekten 

korkuyor 

muyum? 

 

 

 

 

 

Acaba imza 

yetkileri 

yönergesini 

yeniden 

gözden 

geçirmeli 

miyim? 
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4.YETKİ DEVRİNİ ZORUNLU KILAN NEDENLER 

  

 

Her şey gelişmekte,  değişmektedir. Ekonomik piyasalar da gelişmektedir. Piyasaya giren yeni 

ürünler alıcıların ilgisini çekmektedir. Yatırımcılar piyasalardan kendilerine düşen payı almakla 

yetinmemektedirler. Girişimciler için piyasalarda kalıcı olmak kar elde etmekten daha 

önemlidir. Bu ise ancak gelişime ayak uydurmakla mümkündür. Yöneticiler de ya değişimden ya 

da yok olmaktan yana karar vermek zorundadırlar. 

M.S. 350 yılında Asya bozkırlarında Türkler tarafından kurulan Hun İmparatorluğu kısa süre 

içerisinde Avrupa’nın neredeyse tamamını ele geçirdi. Çok kısa süre içerisinde göçebe bir 

kavimden imparatorluğa nasıl dönüşebileceğinin sırlarını Hun İmparatorlarının yönetim 

yeteneklerinde buluyoruz. Ünlü Hun İmparatoru Attila komutanlarına hitaben yaptığı 

konuşmasında bu sırrı; ekip çalışması, ekip elamanlarına güven ve ekibin etkinliği için yetki 

devri olarak açıklıyordu. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Roberts West’in, “Hun İmparatoru Atillanın Liderlik Sırları” adlı eserinden yapılan bu alıntı, Yrd. Doç. Dr. Nurullah 

GENÇ’in “Zirveye Götüren Yol: YÖNETİM” adlı eserinden (s:117) aktarılmıştır. 

Yetki devri bir lütuf değil zorunluluktur 

 

“Milletimizin gücü, liderlik bir kişiye bağlı kaldığı sürece, bir dünya gücüne 

dönüşemez. 

Ben Attila bile, sizin kendiniz için başarmak istediklerinizi sizin için başaramam. Size 

verdiğim sorumluluk ve yetkileri benimsemelisiniz. 

Aynı zamanda, sizin görevleriniz de, tek başına yerine getiremeyeceğiniz kadar fazla 

olabilir. Bu görevlerle ilgili yetki ve sorumluluklardan bazılarını astlarınıza 

devretmelisiniz. 

Bizim milletimiz, ben Attila için bile her hareketin denetlenmesine imkân vermeyen, 

çok büyük bir millettir. Komutanlarım olarak size bazı konularda güvenmeliyim. Bunu 

gerçekleştiremezsek, küçük ve göçebe bir kavim olarak kalırız.” 

 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

Görev 

alanımdaki her 

türlü başarıya 

talip olacak 

ideallerim var 

mı? 

 

 

Bu idealleri tek 

başına 

başarabilir 

miyim? 

 

 

Ekip ruhuna 

inanıyor 

muyum? 

 

 

2000 yıl önce 

Attila’nın 

inandığına 

bugün ben 

inanmakta 

zorluk yaşıyor 

muyum? 

 

 

Hayallerimi 

gerçeğe 

dönüştürecek 

bir ekibim var 

mı? 
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4.1.Rekabet  

 

Artık piyasalar hiçbir firmanın veya ülkenin tekelinde değildir. Tekel piyasası ölmüş, rekabetçi 

piyasalar doğmuştur. Amerika’nın dünya ekonomisindeki hegemonyası sona ermiştir. Japonya, 

Almanya, İngiltere, Çin gibi ülkeler dünya ekonomisinde söz sahibi olmuşlardır. Japonya ile 

özdeşleşen toplam kalite yönetimi bütün dünyayı sarmıştır. Geri kalmış ve gelişmekte olan 

ülkelerin bu savaşta hiçbir şansı bulunmamaktadır. Yüzyılımızda ülkelerin enerji ihtiyaçları 

petrol, doğalgaz, su gibi enerji kaynaklarını elinde bulunduran ülkeleri bir taraftan üstün 

konuma getirirken bir taraftan da tehdit altında bırakmaktadır. Borsalardaki dalgalanmalar, 

petrol krizleri, faiz oranlarındaki değişimeler gibi ekonomik olaylar hızla yayılan bulaşıcı bir 

hastalık gibi bütün ülkeleri etkilemektedir. Daha düne kadar firmaların iflas ettiğini bilirken 

bugün ülkelerin iflas edebileceğini öğreniyoruz.  Bu durum ülkeler arasında ortak ekonomik, 

siyasi ve askeri birliktelikleri ortaya çıkarmıştır.   

Firmalar milli piyasalar ile yetinmemektedirler. Rekabetle baş edebilmek için büyümekten 

başka bir yol da yoktur. Adeta bir ülkenin bütçesine ulaşan dev firmalarla rekabet edebilmek 

için ya tüm dünya piyasalarına girmek ya da başka firmalarla birleşerek güç birliğine gitmek 

gerekmektedir. Bu zorunluluk dünyayı ortak bir pazara dönüştürmekte, küreselleşme 

kendiliğinden oluşmaktadır. 

Tüketicilere mal ve hizmet sunan firmaların sayısı arttıkça rekabet 

kaçınılmaz olmaktadır. Firmalar piyasada kalıcı olabilmek için her 

şeyi düşünmek zorundadırlar. Artık sadece üretmek 

yetmemektedir. Tüketicilerin beğenesini okşayan mal ve 

hizmetleri üretebilmek firmalara avantaj sağlamaktadır. Kalite 

kadar fiyat da önemlidir. Satış sonrası servis hizmetlerini 

müşteriler önemsemektedirler. Mal ve hizmeti zamanında 

üretmek ve uygun zamanda piyasaya sunmak firmaları 

rakiplerden bir adım öne geçirmektedir. Piyasa koşullarına uymayan her firma rekabetin altında 

ezilecek ve yok olacaktır. Artık tüketiciler üreticilerin değil, üreticiler tüketicilerin ayağına 

gitmektedir. 

Bu ortamda en üst yöneticilerin her türlü bilgiye tek başına sahip olması ve bütün operasyonu 

tek başına yönetmesi imkânsızdır. Böyle bir bakış açısı firmaları/kurumları/ülkeleri en kısa 

sürede ve en acımasız şekilde batıracaktır. Oysa hiç kimse batmayı tercih etmez. O halde 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

Sizce kamu 

yöneticileri 

rekabet edecek 

kadar cesur 

mu? 

 

 

 

Rekabet sizi 

korkutur mu? 

 

 

 

Görev alanında 

rekabet 

halinde 

olduğunuz 

yöneticiler var 

mı? 

 

 

Uluslararası 

rekabette 

ülkemize 

üstünlük 

sağlayacak bir 

faaliyetiniz 

olabileceğine 

inanıyor 

musunuz? 
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yapılacak tek şey sahip olduğumuz gücü ortaya çıkarmak ve ondan yararlanmaktır. Bu ise 

yetkinin, onu kullanma yeteneğine sahip her kişi ve unvana dağıtılması ile mümkün 

olabilecektir. 

Yetki devri ile rekabet arasında bağlantı kuramayan kamu yöneticileri, kiminle, nasıl rekabet 

ettikleri düşüncesini açıklayamadıkları için yetki devrini anlamsız bulabilirler. Aslı itibariyle 

kamu kurumlarının rekabeti öldürücü, yok edicidir. Kamu kurumlarının kaliteli hizmet üretmek 

amacıyla kendi aralarında tatlı bir rekabete girmeleri her zaman beklenilen bir şeydir. 

Görünmeyen rekabet ise ülkeler arasındadır. Kanunlarımızı Avrupa ülkelerinden ithal etmemizi, 

kurumlarımızın değişime uğramasında gelişmiş ülkelerin kurumlarını örnek almamızı, 

muhasebe/bütçeleme/borçlanma sistemlerimizin yenilenmeye olan ihtiyacını, gelişmiş 

ülkelerle olan rekabette geri kalmamızdan başka bir şeye bağlayamayız. Gelişmemiş ülkeler ise 

yok olmaya veya sömürgeye dönmeye mahkûmdurlar. Silah sanayindeki millileşme 

çabalarımızın silahlı kuvvetlerimizi güçlü ve caydırıcı bir orduya dönüştüreceği, tarım, sanayi ve 

turizm sektörlerindeki gelişmelerin ihracat gelirlerimize yansıyacağı, güçlü bir maliyenin kamu 

gelirlerini tabana yayarak sürekli artan bir gelir politikası oluşturacağı kesindir. Bu yönüyle 

kamu yöneticilerinin rekabet anlayışları kutsal bir amaca hizmet etmektedir.  

4.2.Ekonomik Değişimler 

 

Bugün insanoğlu sadece beslenme ihtiyacını düşünmüyor. Sanayi devrimi ile tarım sektörünün 

üretimdeki payı hızla düşmektedir. Buna bağlı olarak ihtiyaçlar çeşitlenmektedir. Bilgi, 

teknoloji, mal ve hizmet üreten insanların (tatil, sinema, eğlence gibi) sosyal ihtiyaçları önem 

kazanmaktadır.  

Artık hizmetler sadece devletler tarafından değil özel 

firmalar tarafından da sunulmaktadır. Kamu 

kurumları ekonomik piyasaları özel sektöre 

bırakmayı, piyasalarda sadece yönlendirici görev 

yapmayı yeğlemektedir. Hizmet sektöründeki sürekli 

büyümesi ekonomik büyüklükleri etkilemektedir. 

Firmalar farklı alanlara yönelme ihtiyacı 

duymaktadırlar. Hizmetler 

müşterilerin/vatandaşların istedikleri yerde, zamanda ve şartlarda sunulmak zorundadır. Bu ise 

üreticiler ile tüketicileri buluşturmaktadır. Tüketicilerle temas kuracak personelde farklı 

 
KENDİME 

SORULAR 

Yetki 

devrederek 

Hazine tarım 

arazilerinin 

satılmasında 

daha çok 

vatandaşa 

ulaşarak 

rakiplerime 

göre daha 

başarılı 

olabilirim 

çünkü ………. 
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yetenekler aranmaktadır. İletişim, sorunu algılama ve çözme yetenekleri gelişmiş, sabırlı, 

yüksek eğitim düzeyine sahip çalışanlar hizmet sektöründe daha başarılı olmaktadır. Personelin 

güçlendirilmesi ve uzmanlaştırılması hizmetin sunulmasında kalite sağlarken maliyetleri de 

düşürmektedir. 

Teknolojik imkânlar evimiz, iş yerimiz, okulumuz gibi hayatımızın her yerine girmiştir. Gerek 

üretimde gerekse üretilen ürünlerin sunulmasında teknolojik yeniliklere uyum sağlayan firma 

ve kurumlar daha başarılı olmaktadır.  

Ekonomik sektörlerin piyasadaki önemlerinin değişmesi, üretimin her aşamasında görev alan 

personelde farklı özellikler aranması ve nihayet teknolojik değişimlerin hayatımıza tamamen 

girmiş olması firmaları/kurumları yönetilmesi zor yerlere dönüştürmüştür. Sürekli değişimlere 

uğrayan iş yerlerinin yönetilebilmesi anlamlı yetki devrinin uygulanması ile mümkündür.  

Ekonomik değişimlerden kamu kurumları da etkilenmektedir. Bugün teknoloj köy okullarına 

kadar bütün kamu kurumlarına girmiştir. Vatandaşlar hizmetin hızlı, kaliteli sunulmasını 

beklemektedirler. Devleti adına çalışan kamu görevlilerinin kendilerine daha hassas 

davranmalarını ummaktadırlar. Bu nedenle müracaat ve şikâyet haklarını bilinçli bir şekilde 

kullanmaya başlamışlardır. Kamu hizmetinin vatandaşlara hızlı ve kaliteli sunulması, kamu 

görevlilerinin yetki devri ile güçlendirilmesini gerektirmektedir. 

4.3.İşyerlerinin Demografik Özellikleri 

Firmaların gelişmesi onları fiziki olarak da büyütmektedir. Yeni 

bölümlerin açılması çalışan sayısını artırmaktadır. Kadınlar iş 

hayatına girmekle kalmamakta her iş kolunda iddialı duruma 

gelmektedirler. Firmaların çok uluslu firmalara dönüşmesi ve 

dünyanın her tarafında faaliyette bulunmaları farklı ırk, kültür ve 

dinlerden çalışanların istihdam edilmesini gerektirmektedir. 

Örneğin Türkiye piyasasında başarılı olabilmenin yolu Türklerin 

kültürel yapılarını bilen, başta siyasi otorite olmak üzere resmi ve 

sivil kurumlarla rahat ilişki geliştirebilecek personellerle mümkün 

olabilecektir. İşyerlerinde cinsiyet, kültür, ırk, din, dil, yaş gibi çok çeşitli demografik özelliklerde 

personel çalıştırılması onların yönetilmesini de zorlaştırmaktadır. Bu durumda yöneticiler 

personelleri sınıflandırarak, onlarla kolay iletişim kuracak astlara yetki devretmeyi uygun 

bulmaktadırlar. 

 
KENDİME 

SORULAR 

Son yıllarda 

vatandaşlar 

haklarını 

ararken daha 

bilinçli ve 

ısrarlı 

davranıyor. 
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4.4.Değişimin Hızı         

 

Her şey değişiyor. Tekerleği bulan insan hava boşluğunda yol 

alan araçların ne zaman piyasaya çıkacağını merakla bekliyor. 

Sabah takım elbise giyenler akşam olduğunda spor kıyafetler 

istiyor. Çok büyük gelişim diye sunulan teknolojik aletler en 

kısa sürede çocukların elinde oyuncak durumuna düşüyor. 

Üretilen bilgi, haber ve ürün aynı anda dünyanın her tarafına yayılıyor. İnsanoğlunun 

isteklerinin, ihtiyaçların tatmin edilmesinin getirdiği zorunluluk sınırları kaldırıyor ve dünyayı 

tek bir pazara dönüştürüyor.  

Değişimdeki inanılmaz hız iş sahiplerini eğitilmiş personele, 

gelişmiş teknolojilere yönlendiriyor. Üretimde, iş yerinde 

ve müşterilerle/vatandaşlarla ilişkilerde yeni yaklaşımlar 

geliştiriliyor. Toplam kalite, müşteri odaklılık, hizmet 

odaklılık, zaman yönetimi, kariyer geliştirme programları, 

ekip çalışmasının temini, bilgi ajanları, satış sonrası 

servisler, sıfır hata, örgütsel davranış gibi yaklaşımlar 

yöneticileri hiç de alışık olmadıkları dönüşümlere ayak uydurmak zorunda bırakıyor. “Bu da 

nereden çıktı, eski köye yeni adet geldi” düşüncesine sahip yöneticiler geleneksel yönetim 

anlayışlarından kurtulamayıp yeni yönetim tekniklerini uygulayamadıklarından hızla tasfiye 

ediliyorlar. Yeni yaklaşımlara uyum sağlayamayan işyerleri piyasadaki yerlerini kaybediyor. 

Başarı için meydan okuma cesaretine sahip yöneticiler seçiliyor. Cesur yöneticiler değişimi 

yakalamak ve yönlendirmek için ekibini uyumlu çalışan makinelere çeviriyor. Çünkü onlar yetki 

devretmeden değişimi yönlendirmeyeceklerini, ben merkezli yönetim anlayışının en başta 

kendisinin sonra da işyerinin sonunu getireceğini biliyorlar.  
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          Sözün Özü! 

İşyerlerinin büyümesi, hizmetlerin çeşitlenmesi, yönetim faaliyetlerine 

zaman ayrılması, görevlerin başarıyla yapılabilmesi, ekip çalışması 

aşamasına geçilebilmesi, çalışanların yeteneklerini ortaya 

çıkarabilmeleri, yöneticilerin yetki devrinin önemini kavramalarına 

bağlıdır. Yetki devri; işyerlerinin faaliyet amaçlarına ulaşabilmeleri için 

yöneticilere tanınmış olan yetkilerin, alt birimlere ve çalışanlara aktarılmasıdır. 

 Yetki devri amaca ulaşmaya hizmet eder 

 Yetki devriyle astlara karar verme uygulama hakkı tanınır 

 Astlar yetkilerini, sorumluluk duygusu içinde kullanırlar 

Yöneticileri yönetici olmayanlardan ayıran temel özellik; anlamlı yetki devirleri yaparak, 

çalışanların yeteneklerini işlerin görülmesinde kullanabilme becerileridir. Amaçlara ulaşmak 

için yöneticilerin devredebilecekleri yetkileri; 

 Karar alma ve uygulama yetkileri 

 İmza yetkileri 

Yetki devri bir lütuf değil, başarılı olmak isteyen yöneticiler için bir zorunluluktur. Bir 

yöneticinin yetkilerini tek başına kullanarak başarıya ulaşması imkansızdır. Yetkiyi tek başına 

kullanmak, çalışanların yeteneklerinden yararlanmamaktır. Aşağıdaki nedenler yöneticileri 

yetki devri yapmaya zorlar; 

 Rekabet 

 Ekonomik değişimler 

 İşyerlerinin demografik özellikleri 

 Değişimin hızı 

    Diğer Konuya Geçiniz 
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5.YETKİ DEVREDİLMESİNE ENGEL OLAN NEDENLER 

Artık biliyoruz ki yetki devretmek bir tercih değil zorunluluktur. Yetki 

devretmek zevk olsun diye değil faydalarına inanıldığı için 

yapılmaktadır. Yetki devretmemek baştan kaybetmek, başarısızlığa 

mahkûm olmaktır. Yetki devretmeyen yönetici kendisi ile birlikte 

işyerinin de sonunu hazırlamaktadır. Yetki devretmek yönetici 

olabilmenin ön koşuludur. Her işi yönetici tek başına yapamayacağına göre yetki devri 

kaçınılmaz bir gerçektir. Değişime ayak uydurmak, sürekli ve hızlı gelişimi sağlamak ancak 

anlamlı yetki devirleri ile gerçekleşebileceğine göre neden yetki devredilmemektedir. Başka bir 

değişle yetki devrine engel olan etkenler nelerdir. 

5.1.Yöneticilerin Yetkilerini Devretmek İstememe Nedenleri 

 

Birçok yönetici için belki en nefret ettiği şey yetkilerini başkalarına devretmektir. Koltuğuna 

oturduğunun ikinci günü, İnsan kaynakları bölüm yöneticisi, bir önceki yetki devri esaslarını 

göstererek, yetki devri anlayışını ortaya koymasını beklemişti. Oysa ne zorluklar yaşamıştı tepe 

yöneticiliğe atana kadar. Şimdi yetkilerini başkalarıyla paylaşarak bütün işleri berbat edebilirdi. 

Hiç kimseye de güvenemezdi. Herkes kendisi gibi başarılı olamazdı ki. Ya onu anlamazlarsa ne 

olacaktı. Bu işyerinde kendisinin tıpkısı olan çalışanlar bulunmasını ne çok isterdi. İşte o zaman 

başarılı bir yönetici olabilirdi. 

Örnekte olduğu gibi yetki devrinin önündeki en büyük engel bizzat 

yöneticilerin kendileridir. Ne çabuk unutmuştu yetki devretmeyen 

önceki yöneticileri acımasızca eleştirdiğini.  Ne olmuştu da yönetim 

adına inandığı her şeyden en üst yöneticinin koltuğuna 

kurulduğunda vazgeçmişti. Hatırlatılmasını istemiyordu hatta. Acaba 

yaşanılan bunca zorluktan sonra kendi bencilliğinin tadına varma, 

nefsini tatmin etme, keyfini çıkarma gibi duygular yöneticinin görev ve sorumluluğunun önüne 

geçiyor olabilir miydi. Aslında bunu tüm yöneticiler için düşünemeyiz. Gerçekten de birçok 

yönetici yetki devrini adeta bir operasyon ciddiyetiyle yönetmektedir. Yöneticilerin işlerine 

bakışı açıları, diğer çalışanları tanıma ve onların beklentilerine karşılık verme, yöneticilik 

sorumluluğunun gereklerinin farkında olmaları yetki devrini etkilemektedir.  

Mükemmeliyetçi yöneticiler her işte bir kusur bulur, kolay kolay beğenmez, her zaman daha 

iyisinin olabileceğine inanırlar. Herkes biraz mükemmeliyetçidir. O nedenle bütün 
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yöneticilerden duymuşsunuzdur “Bir işi bile beceremiyorlar. İllaki her şeyi benim yapmam 

gerekiyor” dendiğini. Mükemmeliyetçiler işin ancak kendileri tarafından doğru yapılacağına 

inanırlar. Bu nedenle gece yarılarına kadar çalışarak astların tüm işlerini bizzat yaparlar. 

Böylece bütün personelini kaybettiklerinin farkında dahi olamazlar. 

Kontrol ve denetim yönetimin işlevlerindendir. Her ne kadar 

kamuda işin tamamlanmasından sonra yapılsa da esasında 

görevin devamı süresince her aşamada yapılması gerekir. Fakat 

çok sık denetim çalışanlar üzerinde güvensizlik yaratır. Denetimi 

yönetim anlayışının merkezine alan yöneticiler çalışanlar 

tarafından benimsenmezler. Çalışan kendini anlayan ve destek 

olan yöneticiler ister. Denetim odaklı yöneticiler yetki devrinin 

denetimi imkânsız hale getireceğine, iş yerinde başıboşluk oluşacağına inanırlar. Bu ise 

kendisinin sonu olacaktır. Bu korkuya öyle kapılmışlardır ki yetki devrinin bizzat kendisinin 

denetim sağladığını dahi düşünmezler. Yetkiyi alan personel, geri bildirimlerle kendisini 

denetime açmaktadır. 

Bir işyerinde beklenmedik gelişmelerin her zaman yaşanabileceğini kavrayamayan, bu nedenle 

yeni durumlara uyum sağlayamayan yöneticiler ipleri sürekli elinde tutmak isterler. Onlar 

beklenmedik şeyler karşısında şok yaşamak, bocalamak istemezler. Bu korkutucudur. O 

nedenle her şeyi bütün ayrıntılarına kadar inceden inceye planlarlar. Çalışanların bu plana sadık 

kalmasını beklerler. Böylece hiçbir aksilik yaşanmayacağını düşünürler. Çünkü çalışanların işin 

bilincinde olmadığına, yetki devretmekle istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabileceğine inanırlar. 

Oysaki bütün savaşlar, savaş esnasında ortaya çıkan yeni durumlar karşısında plandan sapma 

göstererek kendinde yeni duruma uygun karar verme gücü bulabilen komutanların kararları 

sayesinde kazanılmaktadır. 

Yalnızlığı, ulaşılmaz olmayı seçen yöneticiler astları ile arasına aşılmaz duvarlar örerler. Protokol 

kuralları bütün sertliğiyle devreye girer. “Hayır”  diyebilmeyi 

başaramadıkları için iletişime geçmemeyi tercih ederler. 

Kendilerine olan güvensizlikleri çalışanlara yansır. Onlara göre en 

az sorun çıkmasının yolu personelin günlük rutin işlerini 

yapmasına izin vermektir. Takım çalışması yeni yükler, sorunlar 

getirecektir. Takım çalışması kendini hapsettiği makamından 

çıkmak, yetki devretmek demektir. Bu ise onun yönetim anlayışına asla uymamaktadır. O, 
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göreve başladığı gün ile görevden ayrıldığı gün arasında hiç kimsenin onun farkında olmamasını 

ummaktadır. 

Her yönetici emretmeyi sever. Bu bir süre sonra özel yaşamdaki 

davranışlara yansır. Hemen her yönetici eşinden “Burası senin iş yerin 

değil. Bir şey isterken emretme, rica et” diye uyarı almıştır. 

Çocuklarının onun otoritesi altında ezildiğinin farkında olamayacak 

kadar otorite bağımlısı haline gelmiştir. Birçok yönetici için yetki 

devretmek otoritesinden vaz geçmektir. Otoriter yöneticiler, 

düşünmek, karar vermek ve emretmenin kendi işi olduğuna astlarının işinin ise bu emirleri 

titizlikle uygulamak olduğuna inanırlar. Eğer herkes kendi işini yaparsa sorun çıkmayacaktır. 

Astları yönetici pozisyonuna getirmek doğal olana aykırıdır. O emretmesi için yönetici 

olmuştur. Oysa yetki devri kimseyi yönetici pozisyonuna getirmemektedir. Gerçekte o 

emretmenin kendine sağladığı güçten vazgeçmek istememektedir. Değişmesine gerek yoktur. 

Emretmekle her şeyi çözebilmektedir.   

Günümüz yöneticileri gerçeklerin farkındadırlar. Cesur yöneticiler toplumlar ve insanlar gibi 

kurumların da değiştiğini bilirler. İşyerlerinin, insanlara hizmet etmeyi devam ettirebilmesi için 

yönetilmesi gerektiğine inanırlar. Bunun için önce kendisi yenilikleri takip etmek ve uyum 

sağlamak zorundadır. İşte onlara cesur yöneticiler diyoruz. 

Kendi motivasyonlarını kendileri sağlarlar. Sürekli arayış 

içindedirler. Yöneticilik mesleğinin sorun çözme esasına 

dayandığını bilirler. O nedenle korkmazlar, kaçmazlar, her 

şeyle yüzleşirler. Kurumlarını ve personellerini sürekli 

değişime tabi tutarlar. Yetki devri onlar için yönetimin bir 

unsurudur. Yetki devretmeden personelin yeteneklerinden 

yararlanamayacaklarını bilirler. Personelin gelişmesini 

seyretmekten zevk alırlar. Bilirler ki nasıl kendisi hata yapabiliyorsa personelleri de hata 

yapabilir. Yetki devirlerinin olumsuz sonuçlarını tecrübe kazanmak için fırsat olarak görürler. 

Yeni yetki devirlerinde daha tecrübelidirler. Yetki devrettiği personellerini sürekli 

cesaretlendirirler. Belirledikleri hedeflere ancak yetki devirleriyle ulaşacaklarının 

farkındadırlar. Onlar için yetki devri heyecan, dinamik kurumlar, sürekli gelişen fikirler, 

toplantılar, sorunlar, çözümler, yeni ürünler, zaman, hız, personel katkısı demektir. Cesur 

yöneticiler bu ortamı kendileri hazırlarlar. Her türlü ihtimale açık, beklenmedik gelişmelere 

 
KENDİME 

SORULAR 

Çalışanların 

emir almaktan 

hoşlanmaması 

beni 

………………… 

Çünkü! 

 

 

 

 

Cesur, yenilikçi 

yöneticiliğe 

inanıyor 

muyum? 

 

 

 

 

Ben değişmesi 

gereken bir 

yönetici miyim? 
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karşı dayanıklı, sakin ve sabırlıdırlar. Onlar personelin önünden yürüyen, yeni hedefler 

gösteren, yüreklendiren liderlerdir.  Toplumlar ise liderleri takip ederler. 

Eğer buraya kadar yazılanları sabırla okumuş iseniz yetki devrine inanıyorsunuz demektir. En 

azından ilgilendiğinizi, sizi meraklandırdığını söyleyebiliriz. O halde önce kendinizi kontrol 

etmeniz gerekir. Yetki devretme konusunda ne kadar başarılı bir yönetici olduğunuzu test 

ederek işe başlamalısınız. Neleri doğru neleri yanlış yaptığımızı bilemezsek nereden 

başlayacağımızı da bilemeyiz. Aşağıdaki soruları, üzerinde çok fazla düşünmeden, yorum 

yapmadan hızlıca cevaplayın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVET HAYIR  

------ ------ 1- Çalışanlarımın yapması gereken birçok şeyi ben kendim yapıyorum 

------ ------ 2- Çalışanlarımın ve emrim altındaki insanların işlerini tamamlayabilmeleri         

için ellerinde yeterince zaman vardır 

------ ------ 3- Bölümümde olan her şeyle ilgili herhangi bir soruyu yanıtlayabilmeliyiz 

------ ------ 4- Çöp sepetim ya da çantam genellikle dolup taşar 

------ ------ 5- Çalışanlarım, sorunları bana getirmeden çözme eğilimindeler 

------ ------ 6- Ben uzaktayken işler tıkırında gitmektedir 

------ ------ 7- Ayrıntılara çok takılıp kalıyorum 

------ ------ 8- Çalışanlarımın, bana sormadan karar almak için yeterli yetkisi vardır 

------ ------ 9- Ara sıra çalışanlarımın kararlarına karışırım 

------ ------ 10- Ben birkaç haftalığına uzaklaştığımda yerime işleri yönetecek birini  

Hazırlamadım 

------ ------ 11-  Birkaç günlüğüne uzaklaştıktan sonra işlerin içinde boğuluyorum 

------ ------ 12- Sevmediğim işleri genelde başkalarına aktarırım 
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------ ------ 13- Çalışanlarımın her birini neyin motive ettiğini bilirim 

------ ------ 14- Bir işi bölerek dağıtmasam iyi olur 

------ ------ 15- Çalışanlarımdan, birikimlerini sonuna kadar kullanmalarını isterim 

------ ------ 16- Bir şey yapmalarını istediğimde insanların bana içerlemesinden kaygı  

duyarım 

------ ------ 17- Arkam dönük olduğunda çalışanlarımın aylaklık etmeyeceğinden  

eminim 

------ ------ 18- Çalışanlarımın performansı her zamankinden yüksek olmalıdır 

------ ------ 19- İnsanlar iyi işler başardığında onları övmeyi ve takdir etmeyi asla  

unutmam 

 

------ ------ 20- Gözetimim altında çalışanların işlerini bırakmalarına izin vermem 

------ ------ 21- Tarafımdan yapılan işler, ölümündeki başka kimse tarafından yapılmaz 

------ ------ 22- Firmamın, yetki devrini engelleyen, giderilmesi gereken engelleri vardır 

------ ------ 23- Etrafta gözükmediğim zamanlarda çalışanlarım, neler yapmaları  

gerektiğini gerçekten iyi bilirler 

------ ------ 24- Bölümümün iş planı yapacak kadar yeterli zamanı yok 

------ ------ 25- Çalışanlarımın yetkisini çoğu zaman zorla geri alırım 

------ ------ 26- Geceleri eve çok iş götürürüm 

------ ------ 27- Mesleki sorumluluklarım aile yaşantıma karışır 

------ ------ 28- Çalışanlarım işlerini en iyi biçimde yapmak için eğitimlidirler 

------ ------ 29- Rutin işlerle ilgili bir listem vardır ve elimden geldiği kadar bunları  

dağıtmaya çalışırım 

------ ------ 30- Çalışanlarımın ileride daha fazla sorumluluk almaları için yeterli  

yeteneği kazanmaları konusunda onları cesaretlendiririm 
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Kaynak: Joseph T. Straub, “Delegating Work”, çeviri: E. Sabri YARMALI, “Atak Yöneticinin Yetki Verme Rehberi” 

s:26-27-28, Hayat Yayınları, 1999, İstanbul 

Yetki verme konusunda yetersizseniz bunu onur meselesi yapmayın. Her yöneticinin 

noksanlıkları vardır. Cesur yöneticiler geliştirmeleri gereken yeteneklerini araştırır, tespit eder 

ve düzeltmek için çaba harcarlar. Siz de öyle yapmalısınız. Sorulardan hangi yeteneklerinizin 

geliştirilmesi gerektiğini tespit edin ve bunun nedenleri üzerine kafa yorun. Yöneticilerin neden 

yetki devretmek istemedikleri hususlarında aşağıdaki açıklamalardan yararlanabilirsiniz. 

Unutmayın ki bu kararı vermekle herkesten bir adım öne geçtiniz. 

5.1.1.Yönetimsel Rahatlığı Koruma İsteği 

Yönetici, işleri planlayan, düzene koyan, yapılmasını isteyen, 

yaptıran ve sonucunu denetleyendir. Her yöneticide 

belirsizlikleri gidererek işleri düzene koyma arzusu vardır. 

Bundan kişisel bir tatmin duyar. Zaten bu nedenle yönetici 

olmuştur. Yöneticilik, kişisel ihtiyaçlar hiyerarşisinde kendini 

gerçekleştirme duygusu yaşatan bir makamdır. Yetki devri, 

düzene koyma yeteneklerinden feragat etme ve bu duyguyu 

başkasının yaşamasına izin verme anlamına gelmektedir. Yöneticiler kendilerine ait olduklarını 

düşündükleri düzene koyma, kendini gerçekleştirme güdüsünü başkaları ile paylaşmak 

istemezler. Bu aşamada kendilerini tüm yeteneklerle donatılmış hissetmekten mutlu olurlar. 

DEĞERLENDİRME: 

 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 numaralı sorulara verilecek 

“EVET” cevabı için 1 puan verin 

 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 ve 27 numaralı sorulara verilecek 

“HAYIR” cevabı için bir puan verin 

SONUÇ: 

24 – 30: Yetki devreden cesur bir yöneticisiniz. Çalışan merkezli hareket etmektesiniz. Köşe 

ofisiniz için mobilya seçmeye başlayabilirsiniz. 

18 -23: Hemen hemen iyi sayılabilecek bir yöneticisiniz. Geliştirmeniz gereken noktalarınız 

var. Kaçırdığınız soruları inceleyin ve hedef yanıtları benimseyin 

18 ve aşağısı: Yetki verme konusundaki yetersizliğiniz kariyerinizi tehlikeye düşürmekte, 

çalışanlarınızı olumsuz etkilemekte, iş yerinin gelişmesini engellemektedir. Kendinizi sil 

baştan gözden geçirmelisiniz  
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5.1.2.Sorumluluğun Yetki İle Birlikte Devredilememesi 

 

Sorumluluğun, yetkiyi devreden yöneticide kalması yetki 

devrinin ilkelerindendir. Tepe yönetici iş yerinde olan her 

şeyden sorumludur. Bu sorumluluktan kaçması mümkün 

değildir. Böyle bir sorumluluğu üstlenebileceğine 

inanıldığı için yönetici atanmıştır.  

İnsan kaynaklarını bölümü ne kadar titiz seçmiş olsa da elamanların hepsinin aynı yetenekte 

olduğu söylenemez. İş yerleri “Ben bilmem amirim bilir” diyen personellerle doludur. Yetki 

devredilen işlerde yaşanılan başarısızlıklar personelin yeteneklerindeki sınırları ortaya çıkarır. 

Hiçbir yönetici işlerin başkaları tarafından berbat edilmesine rağmen sorumlulukları tek başına 

göğüslemeyi istemez. Fakat yetki devrinde astlar tamamen de sorumsuz değillerdir. Projenin 

başarısızlıkla sonlanmasıyla kenara çekilemezler. Üstlerine karşı olan sorumlulukları onların 

olası terfilerini ortadan kaldırabilir. Bu işten pirim ve fazla çalışma alamayabilirler. Belki de iş 

akitleri sonlandırılabilir.  

Böyle dahi olsa gerçek sorumluluk tepe yöneticisine aittir. Yönetici, başarısızlığın nedeni olarak 

astının yeteneksizliğini gösteremez çünkü yeteneksiz birisine yetki devretmemek de onun 

görevidir. Bütün astlar yeteneksiz olsa dahi onların yeteneklerini güçlendirmesi gereken de üst 

yöneticidir. Korku hiçbir şeyi çözmemektedir. Yönetici yetki devrinde ısrarlı olmalı, 

sorumlulukları yetkiyle beraber dağıtabilmelidir. Bunun için gerekirse sil baştan görev tanımları 

yapmalı, personelin noksan taraflarını geliştirmelidir.  

5.1.3.Elemanların Yetersizliğinden Korkmak 

 

İşe alınan personelden yetersizlikleri sonradan anlaşılanlarla 

ilgili yapılacak bir şey yoktur. Yetki devredilecek personellerin 

seçilmesi sırasında elenmek zorundadırlar. Zaman ilerledikçe, 

kurum içinde verilen eğitimlere ve yaşadıkları tecrübelere bağlı 

olarak ileride değerlendirilebilirler. Ancak işe hazırlama 

eksikliğinden kaynaklanan iş görememe yeteneksizliği eğitimle giderilebilecek bir noksanlıktır.  

Yöneticiler, yıllarca titiz çalışmaları neticesinde bu göreve layık görülmüşlerdir. Bu nedenle aynı 

titiz çalışmayı personellerinden de beklerler. Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için mevcut 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

Yetkilerimi 

devretmek 

isterim fakat;      

1-Müfettişler 

başarılarıma 

değil 

başaramadıkl

arıma önem 

veriyor 

2-Rakiplerim 

geçmişte 

üzücü olaylar 

yaşadı 

3-Personel 

yetkiyi 

kullanmakta 

bir gün 

muhakkak 

hata 

yapacaktır 

 

 

Emekli olana 

kadar 

korkuyla 

çalışamam 

çünkü 

……………….    
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personelle çalışmaktan başka şansları da yoktur. Personellerin yetersizliğini düşünmek çoğu 

zaman yersiz bir korkudur zira bu personeller zaten hep varlardı. Yöneticiyle aynı gün işe 

başlamamışlardı. İşlerini yıllardır yapıyorlardı. Yöneticiye düşense personelleri tanımak, 

yeteneklerini ortaya çıkaracak programlar uygulamaktır. O nedenle personellerin  yetersizliğini 

düşünmek aslında yöneticinin kendisini yetki devrinin imkânsızlığına inandırmak amacıyla 

geliştirdiği mazeretten başka bir şey değildir. Çünkü bir işyerinde bütün personellerin yetersiz 

olacağını düşünmek anlamsızdır. Böyle bir şey gerçek olsaydı o işyeri çoktan kapanmış, iflas 

etmiş olurdu. Hiçbir işveren böyle bir işyerinin devam etmesine izin vermez. Bir işyerinde 

muhakkak ki başarılı, çalışkan personeller vardır. Atak yönetici yetki devrine işte bu 

personellerle başlamalıdır. Yetenekli personellere yapacağı yetki devirlerinin başarılı sonuçları 

hem kendisini cesaretlendirecek hem de diğer personellere olumlu örnek olacaktır. Onları 

yüreklendirmek için bu mükemmel bir fırsattır. 

Şunu kabul etmeliyiz ki bir işyerinde bütün personeller yetki devredecek kadar yetenekli 

değildir. Yöneticiler her şart altında yetki devretmek zorunda da değillerdir. Yetki devri, 

aşamaları dikkatlice yönetilmesi gereken son derece önemli bir yönetsel faaliyettir. O halde 

yeteneksiz personellere yetki devredilmemelidir. Fakat cesur yöneticiler asla pes etmezler. 

Böyle personelleri nasıl kazanacaklarını düşünürler. Onlar için programlar hazırlayarak 

gelişmelerine ön ayak olurlar.  

Personellerin yeteneksizlerini birçok nedene bağlayabiliriz. İlk ve en 

önemli neden personel istihdam rejimindeki hatalardır. Özellikle 

kamu kurumlarına personel alımını düzenleyen “Kamu Personeli 

Seçme Sınavı” sistemi, iş ile aday arasındaki uyumu dikkate 

almayan, yazılı sınavda en yüksek puanı alanın kamu personeli 

olarak atanması esasına dayanan bir sistemidir.  

İş ile personel arasındaki uyumdan kasıt nedir diye sorduğumuzda, 

uygulamada yaşanılan personel kaynaklı her sorunun nedeni olarak işte bu uyumsuzluğu 

görürüz. Müşterilerle/vatandaşlarla en çok ilişki kurulan birimlerde/masalarda çalışan 

personelinizin sabırlı, iletişim kurma, sorunları anlama, çözüm geliştirme, doğrudan karar 

verebilme yeteneklerini taşımasını istemez miydiniz. Uzun zamandır 

görevlendirilmesini/atanmasını beklediğiniz ve hatta bunun için üstlerinizi sürekli rahatsız 

ettiğiniz personelin (eğitim, sağlık, evlilik gibi nedenlerle) daha bir yıl dolmadan işinden 

ayrılmasını ister miydiniz. Aile veya toplumsal baskı altında yetiştirildiğinden dolayı kendine  

 
KENDİME 

SORULAR 

 

Personellerim 

yetki  alacak 

eğitime ve 

tecrübeye 

…………………. 

 

 

 

 

Kurumumda 

yetki devri 
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güvensiz, korkak bir personeli, alanda/köyde çalıştırır mıydınız. Tercih 

hakkınız olsaydı, iş ile işi yapanın cinsiyeti arasında bir bağ kurarak 

istihdam politikası geliştirir miydiniz. Örneğin 120 kg ağırlığında 190 cm 

boyunda bir erkeği markette kasiyer mi yapmak isterdiniz yoksa 

güvenlik elemanı mı. Personel adayının psikolojik karakterinin işe 

uygunluğunu ölçmek bir işverene avantaj sağlamaz mıydı. Gün 

boyunca sürekli konuşan, şikâyet eden, çalışanları birbirine düşüren, sorumluluklarını hiç 

düşünmezken haklarını en ince ayrıntısına kadar arayan, iş yerini politik kavgalar verebileceği 

bir arena olarak gören, işlerini başkalarının üzerine yıkmayı bir yetenek sanan, öz eleştiri 

yapmaya gerek dahi duymayan vs. vs. bir personelle hangi yönetici çalışmak ister ki. İş ile 

personel uyumu; işini ve iş yerini seven, işinde kendini sürekli geliştiren, iş yerinde ve özel 

hayatında mutlu, etrafına olumlu mesajlar yayan, müşterilere/vatandaşa hizmet etmekte 

kutsal bir sorumluluk/mutluluk duyan, işini bir nimet olarak gören, işverenin hakkını teslim 

ettiğine inanan çalışanlarla işleri arasındaki başarıya ve mutluluğa dayanan ilişkidir.         

Fazla hayalci gelebilir fakat gerçeğin ta kendisidir bu. Personeli işe 

aldıktan sonra birçok nedenle ortaya çıkabilecek uyumsuzlukları 

sonradan gidermek çok zor ve maliyetlidir. Organizasyonların 

temel unsurunun insan olduğunu kavramış işyerlerinde 

yöneticiler, personel seçme programları geliştirirler. Bu 

programlarda adayın, eğitim seviyesi, kültürel değer yargıları, 

karakter özellikleri, kişisel becerileri, özel yaşamının işine olumlu veya olumsuz etkileri, 

tecrübesi, referansları gibi gerekli her türlü özellikleri araştırılır. İşyerine ve işine alışması için 

teorik ve uygulamalı eğitimden geçirilir. Bunların sonucunda belli bir süre deneme programına 

tabi tutulur. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adayların istihdamına karar verilir, diğer 

adayların işyerleriyle ilişkileri kesilir. Kamu istihdam politikasında, “Kamu Personeli Seçme 

Sınavı” ile en yüksek puan alanlar aday memur olarak atanır. Adaylık süresi içerinde eğitime 

tabi tutulur. Eğitimde başarılı olanlar asil memur olarak atanır. Bu şekilde geliştirilen istihdam 

programında aday ile iş arasındaki uyum dikkate alınmadığından, işe uygun olmadığından 

dolayı işine son verilen aday personel yoktur.   

Çalışanın işindeki geleceğinin, gösterdiği performans sonuçlarına göre değerlendirilmediği iş 

yerlerinde personelin bir süre sonra kişisel gelişimi bir yük olarak görmesi kaçınılmaz sonuçtur. 

Kamudaki kadro garanti sistemi personeli işinden soğutmakta, heyecanını öldürmekte, 
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gelişmelerini engellemekte, yeteneklerini yok etmektedir. Acaba 

herkesin bildiği “Salla başı al maaşı” , “Çalışsan da bir çalışmasan da” , 

“Banka kartı memurları” gibi kavramlar neden doğmuş olabilir. Oysa 

performans, emek-ücret adaletini sağlayan en önemli ölçüm aracıdır. 

Neden normal bir çalışmayla gün içinde rahatlıkla tamamlanacak işler 

için ayrıca fazla mesai ödeyesiniz. Hangi iş sahibi böyle bir ödeme 

yapmak ister ki. Duymayı dahi istemez. Bunu söyleme cesareti gösterecek personelin işinden 

olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü bu doğrudan işverenin zekâsı ile dalga geçmektir. Ödül-ceza 

üzerine kurulan motivasyon sistemlerinde, “tehdit” unsuru “ceza” unsurundan daha fazla 

motivasyon sağlar. Performans ölçümü, içinde tehdit unsuru taşıyan, sonucu ödüle veya cezaya 

çıkan güçlü bir motivasyon aracıdır. Performans ölçümü, çalışana kendi yeteneklerini görme, 

noksanlıklarını değerlendirme, kendi öz denetimini gerçekleştirme, yeni işlere motive olma 

imkânı verir. 

Sizin elinizde olmayan birçok nedenden dolayı personeliniz yetki devretmeyecek kadar 

yeteneksiz olabilir. Heyecanını da kaybetmiştir belki. Fakat cesur yöneticiler, nihayetinde onun 

Yüce Yaratıcının özenerek yarattığı bir insan olduğunu ve kafatasının içine evrene hükmedecek 

güçte bir beyin yerleştirdiğini bilir. Sizce bunun üzerinde bir gerçek var mıdır. Sizce 

personelinize güvenmek için bu yeterli değil midir. İşe koyulmak için bundan büyük bir 

cesaretlendirici/motivasyon olamaz. Halen tereddüdünüz var ise o zaman kendinize şunu sorun 

“Yoksa siz personelinizden değil de kendinizden korkuyor olmayasınız” Korkmayın, personeliniz 

gerçekten de yetersiz olsa dahi bunun da bir çözüm yolu var. “Personel Güçlendirme 

Programları” Siz yeter ki  “dinlenmemek üzere” yola çıkanlardan olun.  

Güçlendirme; değişen koşullara daha çabuk uyum sağlayarak 

piyasaların/müşterilerin/vatandaşların beklentilerine cevap 

verebilmek amacıyla personelin geliştirilmesi yöntemleridir. Bu 

amaçla personele teorik ve uygulamalı eğitimler verilmekte, işini 

tamamladığı süre içerisinde yöneticiler tarafından yönlendirilmekte, 

kendi performansını değerlendirmesi sağlanmakta, kendine 

güvenmesi ve başarıya inanması için inandırıcı, ikna edici övgülerde bulunulmakta, iş ve özel 

hayatında yaşadığı duygusal baskıları giderici destekler verilmektedir. Personel güçlendirme, işi 

en iyi personelin yaptığı düşüncesine dayanır. Personel yetenekleri ve uzmanlıkları artırılarak 

sorumluluk duygusu geliştirilir, her türlü şartta karar verme, uygulama cesareti kazanması 
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amaçlanır. Kısmen de olsa işin sahibi gibi hareket etmesi beklenir. Yetki devri, personel 

güçlendirmenin sadece bir kısmıdır. Güçlü personellerin oluşması için yapılması gerekenler 

şunlardır; 

 Sorumluluk vermek 

 Yetki devretmek 

 Performanslarını ölçmek 

 Teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutmak 

 Güçlendirme faaliyetleri boyunca elde edilen bilgileri arşivlemek ve paylaşmak 

 Elde edilen sonuçlarla ilgili karşılıklı geri bildirimlerde bulunmak, fikirleri açık 

yüreklilikle paylaşmak, 

 Çalışanları toplum önünde överek, onları yüreklendirmek 

 Çalışanlara, kendilerine güvenmelerini öğretmek 

Yetki devri ile personel güçlendirme arasındaki farkı ortaya koymamız gerekir. Personel 

güçlendirme, yetki devredecek personeller oluşturma faaliyeti değildir. Sırf yetki 

devredebilmek için personel güçlendirme programları uygulanmaz. Personel güçlendirme; her 

duruma uyumlu, işini kendi işi gibi benimsemiş personelleri oluşturmaktır. Yetki devri, personel 

güçlendirme programının küçük bir parçasıdır. Güçlendirme, yetenekli personeller oluşturmak 

için yapılan faaliyetler bütünüdür. Personel güçlendirme faaliyetlerinden beklenen faydaları şu 

şekilde sayabiliriz; 

 Müşterilere/vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini mükemmelleştirmek 

 Çalışanlarda karar verme cesareti oluşturmak ve buna bağlı olarak denetim ve 

kontrolleri azaltmak, iş prosedürlerini kısaltmak 

 Yöneticileri birer mentor/yönlendirici konumuna getirmek 

 Kârı artırmak 

 İş yerlerini, sürekli öğrenerek gelişen organizasyonlara dönüştürmek 

 Personellerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak 

 Çalışanları, karar verici yöneticilere dönüştürmek 

 Sorumlulukları paylaşmak 

 Personeller arasında iletişimi ve yardımlaşmayı geliştirmek 

 İş yerlerini vizyon sahibi organizasyonlar haline getirmek 
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5.1.4.Yetki Devri Yapacak Zamanı Olmadığına İnanmak 

 

Yöneticiler, bir işyerinin her şeyinden sorumlu olan, buna rağmen 

her türlü yükün altından mazeret üretmeden kalması beklenilen 

kişilerdir. Müşterilerle/vatandaşlarla yaptığınız görüşmeler, iş 

yeri toplantılarınız, yemekler, törenler, katıldığınız komisyonlar, 

basınla ilişkiler, imzalanması gereken onca evrak, eğitim 

programları, bütçeleme ve muhasebeleştirme faaliyetleri vs. vs. 

derken bir yöneticinin zamansızlıktan şikâyet etmesi 

kaçınılmazdır. Her an her yerde olmanız beklenmektedir. Bir taraftan da gelişen teknolojiler 

yöneticileri masalarına/makamlarına bağlamaktadır. Bilgisayar başında onaylama görevinizi 

yapmadan ödenemeyen paralar, şifre dağıtmalar, yetkilendirmeler gibi teknolojik işlemler 

yöneticilerin yukarıda saydığımız/sayamadığımız sınırsız görevlerini yerine getirmelerine engel 

olmaktadır. İşlere yetişememe, zamansızlık her yöneticinin sorunudur. Yetki devri ise basit bir 

yazıyla/iç genelgeyle halledilecek bir faaliyet değildir. Aksi halde bütün işlerin birbirine 

karışması, içinden çıkılmaz bir hal alması mümkündür. O nedenle yetki devretmeyen her 

yönetici “Yetki devrini planlayacak vaktim yok.” mazeretine sığınır.     

Açıklandığı üzere, yetki devretmek yönetsel bir faaliyettir. Yönetici bütün işleri kendi yapan 

değil, başkalarına yaptırandır. Yönetici, yetki devretmediği sürece yöneticilik faaliyetinde 

bulunmuş sayılmaz. Zaman kullanımı ise gerçekten çok büyük bir sorundur. Fakat bugün 

“zaman yönetimi” de yönetsel bir faaliyet haline gelmiştir. Aktif yöneticiler zamanı verimli 

kullanmayı öğrenmek için zaman yönetimi kurslarına katılmaktadırlar. “Zaman yönetimi; 

başlangıcı ve bitişi belirlenmiş veya tamımlanmış bir zaman dilimi içerisinde, yapılması gereken 

iş ve eylemleri, tanımlanmış amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak tüm kaynakları etkin ve 

verimli kullanmaktır. Zamanı iyi yönetmenin bireysel anlamda kariyeri daha iyi planlama ve 

geleceğe hazırlama, daha fazla okuma ve öğrenme, yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip etme, 

aile ve diğer insanlara daha fazla zaman ayırma, dinlenme, eğlenme, düşünme, yeni fikirler 

yaratma ve yeni projeler başlatma gibi yararları bulunmaktadır.” 11  Yetki devri, yönetici 

üzerindeki gereksiz yükleri ortadan kaldıran, yöneticinin kısıtlı zamanını en verimli şekilde 

kullanmasını sağlayan yönetsel bir faaliyettir. Yetki devri yapılmadığı sürece, basit konular dahi 

                                                           
11

(Ardahan 2003) ve (Başak ve diğ. 2008) den aktaran Doç Dr. Alptekin SÖKMEN, “Yönetim ve Organizasyon”, s:390-
391, Detay Yayıncılı, 1. Baskı, 2010, Ankara 
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yöneticilere sorulmaya devam edilecek, yöneticiler gereksiz yere meşgul edildiğinden, sınırlı 

zamanları verimsiz şekilde değerlendirilmiş olacaktır.  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, zamansızlık anlamlı yetki 

devirleri yapmamanın mazereti olamaz. Çünkü yetki devri 

yöneticiye zaman kazandırmak için yapılmaktadır. Zamanını 

verimli kullanmayı önemseyen her yönetici yetki devri yapmak 

zorundadır. Zamansızlıktan kaynaklı koşuşturma ve stres 

nedeniyle işlerinizi birbirine karıştırmak, unutkan, sabırsız ve 

sinirli olmak istemiyorsanız, kendinize ve ailenize zaman 

ayırmanız gerektiğini düşünüyorsanız, iş yerindeki güler yüzünüzün personelin verimliliğini 

artıracağına inanıyorsanız, yeni fikirler ve projeler geliştirmeyi amaçlıyorsanız, yetki 

devretmekten başka çıkar yolunuz olmadığını kabul etmeniz gerekmektedir. Çünkü eğer yetki 

devretmemekte direnirseniz “zamanım yok” mazeretini üretmek zorunda kalırsınız. Zamanınız 

olmasını istiyorsanız yetki devretmelisiniz. 

5.1.5.Yöneticiden Kaynaklanan Diğer Nedenler 

 

Yöneticilerin yetkilerini astları ile paylaşmak istememelerinin en önemli nedenleri yukarıda 

detaylıca incelenmeye çalışılmıştır. Yetki devredilmesinin önündeki yöneticiden kaynaklanan 

diğer nedenleri de şu şekilde sıralayabiliriz; 

 İşleri en iyi kendilerinin yapacaklarına inanmaları 

 Yöneticinin hayat görüşü, kıskançlığı gibi karakter özellikleri 

 Aslında, yetki devriyle astların kendilerini gösterebileceklerinin farkında olmalarına 

rağmen, astlarının kendi makamına göz dikmesini engellemek için gelişmelerine izin 

vermeme politikası gütmeleri 

 Ekip çalışmasını temin etmede, yetki devrinden yararlanabileceğini fark edememe 

 Kime, hangi yetkileri, nasıl devredeceğini bilememe 

 Tedbir duygusundan kurtulamadıklarından, devredilen yetkileri bütün personele 

yayamama, belli başlı personelle sınırlama, devrettiği yetkilerin kendisinin kullandığı 

şekilde kullanılmasında ısrarcı olma 

 Yetkiden çok sorumluluk devretmeye çalışmak 

 Personeli ödüllendirmemek 
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5.2.Astların Yetki Devralmayı İstememe Nedenleri 

 

“Yetki devretmek istiyorum ama hepsi sorumluluktan kaçıyor” cümlesini kullanan yöneticiler 

her zaman haksız değillerdir. İnsan, kendinin de bir şeylere yaradığını göstermek amacıyla yetki 

ve sorumluluk almaya eğilimlidir. Yöneticiler de çalışanların bu eğilimlerinden yararlanarak 

onlara iş yaptırırlar. Fakat bu her zaman böyle değildir. “Bu iş yerinde çalışanların üzerinde 

sanki ölü toprağı var. Ne kadar da ruhsuz ve heyecansızlar. Hayattan hiçbir beklentileri yokmuş 

gibi yaşıyorlar. Ne olmuş bunlara böyle” diye düşünüyorsanız büyük ihtimalle haklısınızdır. 

Çünkü böyle bir şikâyet ancak heyecanlı, cesur, idealist, yetki devretmek için fırsat kollayan 

yöneticilerin serzenişleri olabilir. Kendini çaresizlik içinde hisseden bir yönetici gerçekten çok 

tehlikeli olabilir. Hızla otoriter yönetici kişiliğine bürünebileceği gibi aceleci kararlar alarak 

baştan kaybedebilir de. 

Eğer yönetici koltuğuna oturur oturmaz çalışanların 

genellikle yetki devrinden kaçan kişilerden olduğuna karar 

vermişseniz korkmayın. Biliniz ki bu sizin için çok büyük bir 

avantaj olabilir. Büyük ihtimalle yıllardır yanlış yöntemler 

kullanan, başarısız yöneticilerin hatalı uygulamaları 

sonucunda çalışanlar bu hale gelmişlerdir. Bu size iş yerini 

sil baştan düzene koyma şansı verir.  Her şeyiyle size ait 

olan bir işyeri yaratmayı düşünmez miydiniz. Tıpkı kendi çocuğunuz gibi olurdu değil mi. Üstelik 

başarınızı yüzde yüz doğru ölçebileceğiniz bir kriteriniz de var. Kendi döneminizi önceki 

dönemle kıyasladığınızda başarınız parlayan güneş gibi net ve yakıcı olacaktır. 

Çalışanların yetki devrinden kaçmalarının birçok nedeni vardır. Fakat bu engellerin tek tek 

aşılması mümkündür. Eğer tüm çabalarınıza rağmen kazanamadığınız personelleriniz var ise 

onları değişimin önünden çekmekte tereddüt etmeyin, bunu vicdan meselesi de yapmayın. 

Unutmayın ki personelleri kazanmak nasıl bir yönetici sorumluluğu ise herhangi bir nedenle 

ısrarla faydalı olmayı reddeden, arkadaşlarına kötü örnek olarak işe ve işyerine zarar veren, 

değişimi engelleyen personelleri işyeri ortamından uzaklaştırmak/cezalandırmak da bir 

yönetici sorumluluğudur. Şimdi çalışanların sorumluluk almalarına engel olan nedenleri 

sırasıyla inceleyelim. 
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5.2.1.Çalışanların Yetki Devralacak Kadar Yetenekli Olmamaları 

Daha önce de değindiğimiz gibi çalışanların yeteneklerindeki eksiklik işe alma (istihdam) 

programlarındaki yanlışlıktan kaynaklanıyor olabilir. İş ile uyumlu olmayan kişilerin işe 

alınmaları gerçekten önemli bir sorundur. Zira birisine bir şey öğretmek, o kişinin yanlışını 

düzeltmekten daha kolaydır. İşe, elemanların iş ile uyumsuzluk nedenlerini tespitle başlamak 

ve hızla bu etkileri ortadan kaldırmak gerekir. Bir yöneticinin elindeki en büyük koz eğitimdir. 

Teorik anlatımlarınızı yıllardır süzüle süzüle birikmiş ve önemlerini en iyi sizin bildiğiniz 

tecrübelerinizle birleştirerek uygulamalı eğitimlere çevirin. Eğer personeliniz sizi hayran hayran 

takip etmeye başlamış ise doğru yoldasınız demektir. Belki de gizli cevherleri keşfediyor 

olabilirsiniz. 

Personellerdeki yetenek eksikliği önceki yöneticilerin proje 

bazlı ekip çalışmasına inanmamasından, baskı ve korkuya 

dayalı yönetim göstermesinden, yanlış uygulanan eğitim 

programlarından kaynaklanıyor olabilir. Bilin ki önceki 

yönetimler nice yetenekleri yok etmiştir. Ama şuna inanın, 

daha koltuğunuza oturduğunuz ilk gün personelleriniz 

sizdeki farklılığı hemen anladılar. Sabırsızlıkla sizin ilk 

adımları atmanızı bekliyorlar. İşiniz sandığınızdan da kolay 

olacak. Çünkü yıllardır baskılanmış yetenekler adeta 

patlamak üzere olan bir bomba gibiler. Fitili ateşlemek için ne bekliyorsunuz. Hemen 

hedeflerinizi belirleyin, sizi hedeflerinize götürecek detaylı planlarınızı yapın, planlarınızı eğitim 

ve toplantılarla personelinize anlatın, tanımladığınız görevleri yeteneklerini fark ettiğiniz 

personele yetki devirleriyle birlikte teslim edin. Artık onları sürekli cesaretlendirerek, överek 

liderlik yapmaya başlayabilirsiniz. Farkında mısınız siz çok iyi bir öğretmen oldunuz. Şimdi 

olanları uzaktan seyredin ve personelinizin nasıl da birer yıldız adayları olduğunu görün. Zevkli 

değil mi? 

Elemanların yeteneksizlikleri, kendilerindeki engellerden kaynaklanıyorsa yetki devretmeniz 

imkânsızdır. Psikolojik sorunları olan bir personel için önceliğiniz yetki devri olamaz. Onun için 

yapacağınız tek şey tedavisine yardımcı olmaktır. Sağlık nedenleri, ailevi nedenler bir 

yöneticinin elini koluna bağlayan engellerdir. Bu personeller için “anne - baba” rolü oynamanız 

sizin görevinizdir. Yılardır fedakârca hizmet etmiş personellere karşı gösterilecek vefa 

yöneticinin saygınlığını artırır. 
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5.2.2.Çalışanların Yetki Devrine İlgisiz Kalmaları 

 

İşyerlerinin “yıldız elemanları” yöneticilerin 

cankurtaranlarıdır. Yıldız elamanlar her zaman 

öğrenmeye hazır, heyecanlı, gönüllüdürler. 

Yapamayacakları iş yokmuş gibi güven verirler. Her 

sorumluluğun altından kalkmayı bir şekilde başarırlar. 

Fedakârdırlar. Yöneticilerin onlar için yapacakları tek 

şey övmek ve ödüllendirmektir. Yıldız elamanlar 

kendisine güven duyulmasından büyük haz alırlar. Hiçbir yetki devrine hayır demezler. Fakat bir 

süre sonra durum değişmeye başlayabilir. Diğer çalışanların işyerinde rahat tavırları yıldız 

personelin her şeyi sorgulamasına neden olabilir. Yöneticinin verdiği görevler yıldız elamanın 

yeteneklerinin altında kalan zevksiz görevlere dönüşebilir. Diğer çalışanlar yıldız elamandan 

uzaklaşmaya da başlayabilirler. Yönetici olarak yetki devri alanlarını dar tuttuğunuzu bir an 

önce fark etmezseniz en önemli personellerinizi kaybedebilirsiniz. Artık sıkıldığı, size önce 

isteksizliğini belli edeceği sonra da “hayır” diyeceği gerçeği ile yüzleşmek istemiyorsanız acele 

bir şeyler yapmalısınız. Yıldız elemanınızı hemen tatile gönderin ve o olmadığı süre içerisinde 

diğer elamanlarınıza yetkiler devredin. İşte yetki devrini yayarak durumu lehinize çevirdiniz.     

Tepe yöneticiler dahi beğenilmek, başarılarının övülmesini ve takdir edilmesini isterler. İşveren 

yeni sözleşme teklif etse, aylık aldığı maaşını kârdan hisseye çevirse hiç de fena olmaz değil mi. 

Yerel basın veya üniversite öğrencileri yılın en başarılı yöneticisi 

seçse ne kadar da güzel olur. Belki TV’de program bile yapmak 

isteyebilirler. Kendinizi TV’de seyretmek ne büyük mutluluk 

olurdu. Hal böyle iken yöneticiler çalışanlarını takdir etmekte 

genellikle isteksiz davranırlar. Yöneticiler içinde bunun 

basiretsizlik olduğunu düşünenler bile var. Hatta övgüye gerek 

olmadığını, herkesin kendi işini yaptığını, bunun karşılığını ücret 

olarak aldığını, personeli ayrıca şımartmanın yanlış olacağını düşünen yöneticiler hiç de 

azınlıkta sayılmazlar. Oysa takdir edilmek çalışanlar için çok büyük bir motivasyon aracıdır. 

Çalışanlarınız işlerini yaparken gözünüzün içine bakıyorsa sizden takdir bekliyorlardır. Sanırım 

artık sırtlarını sıvazlama vaktinin geldiğini düşünmelisiniz. Yetki devrettiğiniz personeli, işini 
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yaparken cesaretlendirip övmezseniz, başarılı sonuçlarını tüm personelle paylaşıp takdirlerinizi 

sunmazsanız ve hatta ek ödemelerle desteklemezseniz emin olun ki bir süre sonra ek görevler 

de, yetkiler de, sorumluluklar da istemeyecektir.  

İyi ayarlanmış terfi programları elamanların başarılarının 

sürekliliğini sağlar. Kariyer tırmanışlarının performansa 

endeksli olduğunu bilen personel işiyle olan ilgisini kesmez, 

heyecanını kaybetmez. Fakat gelebileceği son noktaya ulaşan 

personeller işine karşı ilgisizleşebilir.  Eğer pozisyonunu 

kaybetme korkusu da yaşamıyorsa kendini iş başında 

emekliye ayırabilir. Ek görevler için değmez demeye 

başlamışlardır çünkü ücret olarak da ilerlemeleri mümkün değildir. Artık eski enerjileri de 

yoktur. Yeni işler, yeni yorgunluklar ve yeni stresler zor gelmeye başlamıştır. Fakat kişi uzun 

süre bu şekilde çalışırsa bu durumundan da sıkılabilir. İşte kariyer merdiveninin son 

basamağında uzun süre bekleyen ve ilgisizlikten sıkılan personeliniz var ise onlara yetki devri 

yaparak yeni heyecanlar yaşatabilirsiniz.  

Burada özellikle bir tespitimden bahsetmek isterim. Ahmet Yesevi Üniversitesinin Yönetim 

Organizasyon Bölümünü tamamlarken “Personelin İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeylerinin 

Ölçülmesi” konulu tez/proje hazırladım. Bu kapsamda Erzurum Defterdarlığının her unvandaki 

personeli üzerinde anket çalışması yaptım. Anket sonuçlarını istatistiksel yöntemlerle 

değerlendirdiğimde hiç beklemediğim ilginç bir sonuçla karşılaştım. “İşinden en çok memnun 

olanlar; işi ile ilgili bir gelecek beklentisi içinde olmayanlar yani işine karşı ilgisiz olanlardı.” Bu 

bana önce çok büyük bir çelişki olarak geldi. Acaba anket çalışmasını değerlendirirken bir yerde 

hata mı yaptım diye düşündüm. Fakat bir hata yoktu. Çünkü bu personelin tamamı sade bir 

hayat kurabilmek için bu işi seçmişlerdi ve tamamına yakını evli bayanlardan oluşuyordu. 

Anladım ki ilgisizliklerinin nedeni hayattan beklentilerini almış olmaları, ailevi ve toplumsal 

değerlerinin işinde ilerlemelerine izin vermemesiydi. İş kadınından çok ev kadını rolünü 

benimsemişlerdi. Başka çarelerinin de olmadığına inanıyorlardı. Büyük ihtimalle “Eşim, işim ve 

çocuklarım var. Başka bir şeye de gerek yok” diye düşünüyorlardı. Onlar heyecansız, standart 

yaşamayı seviyorlardı. Fark edilmek gibi bir tutkuları yoktu. 

Yine aynı çalışmanın bir başka sonucu da şuydu. “İşini tesadüfen veya başkalarının istekleri 

doğrultunda seçmiş olanlar yani işini bilinçli seçmeyenler işlerinde az mutlu oluyorlardı ve 

işlerine karşı daha ilgisizlerdi.” Bu dünyanın her tarafında kabul görmüş bir gerçekti.  
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5.2.3.Çalışanların Yetki ve Sorumluluktan Korkmaları 

Personelin korkusunun nedeni kendisine ilk defa yetki devredilmek istenmesiyse bu son derece 

doğaldır. İlk deneyimler her zaman heyecan ve korku vericidir. Yöneticinin ısrarlı, sakin, 

yatıştırıcı, eğitici, cesaretlendirici ve zaman zaman yönlendirici davranışları sorunu çözecektir. 

Çok büyük ihtimalle bundan sonraki yetki devirlerine gönüllü olacak bir personel kazanmak 

üzeresiniz. Çünkü siz onun öğretmeni oldunuz ve size hayran. 

Personelin korkusu yöneticilerden kaynaklanıyorsa 

gerçekten önemli bir sorun vardır. Cesaretsizliğinin 

nedeni azarlanmak, eleştirilmek korkusu olabilir. 

Yöneticilerin sergilemiş oldukları otoriter ve 

cezalandırıcı örneklerden korkmayacak personel 

yoktur. Bu tür yöneticilerin karanlık gölgeleri 

işyerlerinin her tarafına sinmiştir. Köşe bucak kaçma, 

yöneticisine görünmeme niyetinde olan personelin 

yetki devrinden korkması kadar doğal bir şey olamaz. Cesur yöneticiler bu yüzden şansızdırlar. 

Onlar sadece ideallerinin peşinden koşmakla kalmaz önceki yöneticilerden kalan olumsuzlukları 

da yok ederler. Onlar bir çeşit süpürücüdürler. Bilirler ki başarıya ulaşmak için önce ayaklarına 

dolanacak şeylerin temizlenmesi gerekir. Bu çalışmanın kamusal bilgi yaratma bölümünde 

anlatmaya çalıştığım gibi yöneticiler birçok bilim dalıyla ilgili kimselerdir. Psikoloji de 

bunlardandır. Bir yönetici evde iyi anne-baba olmak için göstereceği davranış kalıplarını nasıl 

biliyorsa işyerinde göstereceği örgütsel davranış kalıplarını da bilmek zorundadır. Korkmuş 

personelin samimi davranışlara ihtiyacı vardır. Kendiniz gibi olun. Şefkat yönünüzü gösterin. 

Fakat asla oyun oynamayın. Samimi olmayan davranışlarınızı personeliniz anında fark 

edecektir. Bu davranışa “bütünlük” diyoruz.  Yani gerçekte ne düşünüp ne hissediyorsanız o 

şekilde davranın. Herhangi bir Beyazçam Filminin en acıklı sahnesini oynar gibi değil. Hz 

Mevlana bunu çok güzel özetliyor. “Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün” Anadolu 

kültürünü almış insanların bu hususta hiçbir korkusu olmamalı çünkü samimiyet ve 

yardımlaşma konusunda dünyaya örnek olan bir kültürün evlatlarıdır onlar. Kendi değerlerimizi 

yönetim anlayışımıza aktarmamız yeterli olacaktır. Bunu başarabilsek, bütün dünyaya 

yönetimde çığır açan bir yaklaşım sunabiliriz.  

Çalışanların yetki devrinden korkmalarının önemli bir nedeni de yanlış yapılan yetki devirleridir. 

Kime, ne kadar, hangi yetkilerin, nasıl devredileceğini bilmek, bunun için gerekiyorsa önce 
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görev tanımları yapmak, devredilen yetkileri kontrol etmek, sonuçlarını değerlendirmek ve 

paylaşmak yöneticinin görevidir. Hiçbir yönetici işe başladığı ilk hafta içerisinde yetki 

devretmemelidir. Yetki devri ön çalışma yapmadan bir yazıyla/iç genelgeyle gerçekleştirilecek 

kadar basit bir iş değildir. Maalesef günümüzde birçok yönetici işe başladığının ilk haftasında 

sırf astlarına şirin görünmek adına yetki devri gerçekleştiriyor. Aksine öncelikle tüm yetkileri 

kendisinde toplamak, iş, işyeri ve çalışanları tanımak, sonra yetki devretmek gerekir. 

Yönetimde bu ilke “birleştir, tanımla, dağıt” şeklinde adlandırılır. Yanlış yapılan yetki devirleri 

çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. İşler içinden çıkılmayacak kadar birbirine karışabilir. Bu 

işyerini yetki devri öncesinden daha kötü bir duruma getirebilir. İyi tanımlanmamış, sınırları 

belli edilmemiş yetki devirlerinden çalışanlar korkacaktır. 

 

       Sözün Özü! 

Belki de yetki devredebilmenin en zor aşaması yetki devrinin önündeki 

engelleri aşabilmektir. Yöneticilik, kişinin terfi basamaklarının en 

tepesine vardığı, bu mevkide kendini gerçekleştirdiği, toplumsal statü 

elde ettiği, “ben oldum” dediği aşamadır. Yöneticiye bu duyguları 

yaşatan güçle donatılmış yetkileridir. Bir yöneticinin “ben duygularının” 

etkisinde kalmadan, sırf yönetimin esasları gereği olarak yetki 

devretmesi zordur. O nedenle, yetki devretmek isteyen yöneticilerin önündeki en büyük engel 

yine yöneticinin kendisidir. Çünkü kendisini aşabilen bir yönetici diğer her türlü engeli de 

aşabilecek inanca sahip olur. Yöneticilerin yetki devretmek istememe nedenleri; 

 İşleri düzene koyma alışkanlığından vazgeçememe 

 Yetkilerini devretmesine rağmen sorumluluklarının kendisinde kalması 

 Yetki devredecek zamanı bulamayacak kadar yoğun olduğuna inanmak 

 İşleri en iyi kendisinin yapacağını düşünmek 

 Kişilik özellikleri ile yöneticilik anlayışı 

 Astların gelişerek, terfi basamaklarında hızla yükselip kendi makamını elde etmelerini 

istememe 

 Ekip çalışmasına inanmamak 

 Yetki devrini nasıl gerçekleştireceğini bilememek 
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 Tedbirli davranma alışkanlığından kurtulamama 

 Yetkisini devretmek istememesine rağmen sorumluluklarını devretme eğiliminde 

olmak 

 Personeli ödüllendirmenin gereksizliğine inanmak 

İnsan, yetkiyle donatılmak, sorumluluk almak, yeteneklerini sergilemek ve sonucunda da takdir 

edilmek, ödüllendirilmek eğiliminde olan bir varlıktır. Yöneticiler, çalışanların bu yönünden 

yararlanarak onlara iş yaptırırlar. Aksi halde çalışmak istemeyen bir kişiye hiç kimse zorla iş 

yaptıramaz. Fakat bir işyerindeki bütün çalışanlar yetki almak niyetinde değillerdir. Yetki 

devretmek niyetinde olan yöneticilerin öncelikle çalışanların yetki devralmak istememe 

nedenlerini tespit etmeleri gerekir. Çalışanların yetki devrine direnme nedenleri; 

 Yeteneklerinin kısıtlı olması 

 Yetki devrine ilgisiz kalmaları 

 Yetki ve sorumluluktan korkmaları 

 

 

 

Diğer Konuya Geçiniz 
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6.YETKİ DEVRİ İLKELERİ 

6.1.Yöneticiler Sorumluluklarını Devredemezler 

Kişi dünyadaki varlığından dolayı başta kendini yaratan olmak üzere 

tüm varlıklara karşı sorumludur. Bunun için, varlıklarla aynı ortamı 

paylaşıyor olmak yeterlidir. Bu sorumluluk çoğunlukla kendi 

davranışlarımız nedeniyleyken bazen de başkalarının 

davranışlarından sorumlu olabiliriz. Kısacası, kendimizin veya bizimle 

ilintili olanların davranış ve faaliyetlerinin sonucundan kaynaklanan 

hesap verme mecburiyetine sorumluluk denir. 

O halde bir yönetici sadece kendi davranışlarından değil iş yerindeki tüm çalışanlardan da 

sorumludur. İş yapmak ve yaptırmak üzere görevlendirmiş olması sorumluluğunun bu denli 

geniş olmasının nedenidir.  

Eğer bir kişiye sorumluluk yüklenmişse, sorumluluğunun altından kalmasını sağlayacak olan 

işini layıkıyla yapabilmesi için gerekli olan yetkinin de verilmiş olması gerekir. Yani yetkisiz 

sorumluluk olmaz.  

Sorumluluk duygusu, yetki devrinin önündeki en büyük engellerdendir. Çünkü yöneticinin 

yetkisini devretmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Olacaklardan tamamıyla 

yöneticinin sorumlu tutulması yöneticide kaygı yaratmaktadır. İşlerin yolunda gitmemesi 

halinde çalışanların yöneticiye karşı elbette sorumluluğu vardır. Fakat bu sorumluluk 

çoğunlukla kısmi, idari sorumluluktur. Oysa yöneticiler bir üstüne, üst yönetici de iş sahibine 

hesap verecektir ve bu hesap çoğunlukla ağır sonuçlar doğurmaktadır. Yetki devretmek bu 

nedenle kolay değildir. Ancak unutmamak gerekir ki yöneticinin asıl işi de karar vermektir. 

Madem yeki devrine karar verilmiştir sonuçlarına katlanmayı da göze almak gerekir. 

6.2.İşgörenler Birden Fazla Yöneticiye Karşı Sorumlu Olmamalıdır 

Eğer yetki devrinden olumlu sonuçlar bekleniyorsa çalışanların tek bir amire karşı sorumlu 

olmaları temin edilmelidir. Yetkiyi devralan personel, işin aşamaları hakkında elbette amirine 

zaman zaman bilgi vermelidir. Burada tam bağımsız çalışmaktan bahsetmiyoruz. Birden fazla 

amirden emir alan ve hesap veren çalışanın duygu, düşünce ve motivasyonu karışacaktır. 

Özellikle amirlerin birbiriyle çatışan beklenti ve emirleri, çalışanı görevini yapamayacak konuma 

getirecektir. Çalışan asıl işini unutarak amirlerinin duygularını okşama eğilimine girebilecektir. 

 
KENDİME 

SORULAR 

Yetileri 

sınırsız fakat 

sorumluluğu 

olmayan  bir 

yönetici 

olsaydım 

……………… 

 

 

 

 

Yetkimi 

devrederken 

sorumluluğu

mu 

devredeme-

meyi 

anlayamıyor-

rum çünkü 

……………… 

 

 

Yetkisiyle 

birlikte 

sorumluluğu

nu da 

devretseydi; 

1-Geriye 

kalana 

yönetici 

denilir 

miydi? 

2-Çalışanlar 

yöneticiyi 

dikkate 

alırlar mıydı? 
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Özellikle bir görevin yerine getirilmesi sırasında diğer bölümlerin çalışanları ile çapraz ilişkiler 

kurulması gereken durumlarda bu çatışmalar artabilecektir. Çatışmalı iş yeri ortamı herkesi 

mutsuz edecek, çalışanlar asıl hedeften ayrılacaklardır. Bu nedenle gerek görev dağılımında 

gerekse yetki devrinde hiyerarşik kademe atlamamaya dikkat etmek ve sorunları anında tespit 

edip çözebilmek için müracaat ve şikâyet kanallarını açık tutmak gerekir. 

Çalışanın amirini bilemediği durumlar yanlış yetki devrinden kaynaklanabileceği gibi görev 

dağılımlarının yanlışlığından da kaynaklanabilir. Her iki halde de kumanda birliği dağılacak ve 

kargaşa ortamı oluşacaktır. Oysa kumanda birliği yönetimin temel işlevlerindendir. 

6.3.İşgörene Sorumluluğunun Altından Kalkabileceği Kadar Yetki Verilmelidir 

Yetki, görev ve sorumluluk birbirini tamamlayan unsurlardır. Her 

şey görevlendirmeden, görevden doğar. Yönetici olarak 

görevlendirilen kişinin yönetici yetkisi ve sorumluluğu da vardır. 

Önemli olan görev, yetki ve sorumluluk arasındaki dengeyi, uyumu 

kurmaktır.  

Örneğin personelin işe geliş saatlerini bizzat takip ederseniz 

aksamalar için insan kaynakları bölümünü sorumlu tutamazsınız. 

Yani bir kimse karar alma ve bu kararı uygulama (yürütme) yetkisinin kendisinde olmadığı bir 

işten sorumlu tutulmalıdır. Eğer devredilen yetkinin sınırları açıkça belli edilmişse, görevin ve 

sorumluluğun da sınırlarının açıkça belli edilmiş olması gerekir. Aksi halde kişi tüm yetki 

kendisindeymiş gibi hareket edebileceği gibi sorumluluğunun gereği olan görevi yerine 

getirmekte tereddüt de yaşayabilir. Yeni bir ürünü piyasaya tanıtma görevini asta vermiş olmak 

yeterli değildir. Her şeyden önce bu iş için bir bütçe ayrılmış olmalıdır. Örneğin yazılı ve görsel 

basına bilgiyi kimler verecektir. Tanıtım stantlarını kim organize edecektir.  

Bütün astlar sorumluluk alma eğiliminde değildir. Her türlü sorumluluğun altından rahatlıkla 

kalkacak yetenekte de değildir. Sorumluluk alma eğiliminde olmayan bir asta güvenerek yetki 

devri edilmiş olması hatalı bir karardır. Sorumluluk duygusu gelişmemiş ast kendisine 

devredilen yetkiyi kullanmayacak, yetkiden kaçınacak, amirine veya başkalarına aktarmanın 

yollarını arayacaktır.  

 

 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

 

Devrettiğim 

yetkileri 

çalışanın 

doğru 

kullandığını 

takip 

edebilmek 

için hangi 

yöntemler- 

den 

yararlanmalı- 

yım? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En çok 

…………….. 

unvandaki 

personele 

yetki 

devrederim 

çünkü 

………………. 
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6.4.Yetkisini Devreden Yönetici Kullanılmasını Denetlemelidir  

Yöneticilerin yanılgılarından birisi de yetkinin en uygun 

elamana devredilmesiyle, o elamanın görevi kusursuz yerine 

getireceği beklentisi içine girmektir. Oysa beklenilmeyen 

aksilikler her zaman kapımızı çalmaktadır. Görevin yerine 

getirilememesi personelin kendinden kaynaklanabileceği gibi 

son anda yapılan yasal düzenlemelerden, rakip firmaların 

hamlelerinden, müşterinin/vatandaşın beklentilerinin 

değişmesinden de kaynaklanabilir. 

Yetkinin devredilmesi, doğru kullanıldığının takibini gerektirir. Yöneticinin muhakkak ki bir 

denetim sistemi olmalıdır. Fakat bu denetim personeli ürkütecek, kendisine güven duyulmadığı 

duygusunu yaratacak boyutta olmamalıdır. Aksi halde bir daha yetki devredecek personel 

bulunamaz. Denetimin en kolay, en az maliyetli ve personeli motive edici etkisi olan yolu 

personelin amirlerine zaman zaman sunum yapmasıdır. Bu sunumlar, personelin üstlerini 

bilgilendirmesini,  görevin devamlılığına motive olmasını, teorik ve uygulama yeteneklerini 

geliştirmesini, iletişim becerileri kazanmasını, yetki devredilecek yeni görevlere gönüllü 

olmasını sağlayacaktır.  

Unutmamak gerekir ki yetki devretmek personeli kendi haline bırakmak değildir. İşyerlerinde 

işler kendi haline bırakılacak kadar önemsiz değildir. Hataları ve ihtiyaçları zamanında tespit 

edip giderebilmek, personelin yetkisini aşan davranışlar içinde olup olmadığını kontrol etmek, 

yetki devrinin kurum içi çatışmaya yol açıp açmadığını anlamak için yöneticinin işin aşamalarını 

gösteren bir planı ve bu planın işleyişini takip edeceği bir denetim sistemi olmalıdır. Denetim 

sistemi iplerin yönetici elinde olmasını ve doğru müdahalelerde bulunmasını sağlar. 

6.5.Yetki Devri En Alt Kademeye Nüfuz Edecek Kadar Güçlü Olmalıdır 

 

Yetkiyi devretmekle yönetici, personelin görevi başarıyla 

tamamlaması beklentisi içine girer. Bu haklı bir beklentidir. 

Fakat görevin yerine getirilmesinde çoğunlukla personel tek 

başına değildir. Bir ekip kurması ve bu ekibi yönetmesi 

gerekmektedir. Aldığı yetki, görevle ilgili herkese talimat 

verecek kadar güçlü değilse personelin işi gerçekten zordur. 

Bu görevi diğer personellerle çatışmaya girmeden tamamlaması gerekecektir ki insanın 
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bulunduğu her ortam çatışmaya açıktır. Yetki hiyerarşideki en yakın makama devredildiği 

sürece güçlü olacaktır çünkü yöneticiye en yakın makam onun adına hareket etme hakkına 

sahip olan yardımcısı konumundaki yöneticilerdir. Ancak yetkinin en yakın yöneticiye 

devredilmesi bir kural değildir. Yetki devrinin esası, görevi başarıyla tamamlayacak olan 

personele verilmesidir. Yetki devrinin güç ile birlikte devredilmiş olması yetkiyi alana enerji 

kazandırır. Amaçlara ulaşmada kurumu aktif çalışır konuma getirir.  

6.6.Yönetici Devrettiği Yetkiyi Geri Alma Hakkına Sahiptir 

İlke ve esaslarına uyularak anlamlı işler için yapılan yetki 

devirlerinde, yöneticinin yetkisini geri alması beklenmez. 

Aksine, denetim sistemi içerisinde görevi sürekli takip eden 

yönetici yetkiyi alan personele destek olmalıdır. Yetmediği 

yerde yetkisini artırmak doğru yetki devri yapıldığının 

göstergesidir. Bu durumda personel başarılı olabilmek için 

tüm gayretini göstermesi gerektiğine inanacaktır. Devredilen yetkinin sık sık geri alınması 

personelde güvensizlik, motivasyon bozukluğu yaratır. Fakat personelin başarısız olabileceği de 

bir gerçektir. Bu ise kurumu hedeflerinden uzaklaştıracak başarısızlık halidir. Hiçbir yönetici 

başarısızlık istemez. O nedenle yöneticiler, devrettikleri yetkileri gerekli gördükleri her 

aşamada geri alma hakkına sahiptirler. Geri alınan yetki bizzat yönetici tarafından 

kullanılabileceği gibi bu ihtimali düşünmüş olan üstün yetenekli yöneticiler alternatif 

durumdaki bir başka personele de verebilirler. Yetkiyi devretmek nasıl ki yönetimin bir 

zorunluluğu ise doğru devredilmediği anlaşılan yetkinin geri alınması da yönetimin bir 

zorunluluğudur.  Bu yöneticiler için utanç verici bir durum değil aksine büyük bir tecrübedir. 

Yönetici yetki devrinin gerekliliğine inanmaktan vazgeçmemeli hatalarının öz eleştirisini 

yapmalı, bir sonraki yetki devrinde daha dikkatli olmalıdır.  

6.7.Yetki Devri Görevi Başaracak Yeteneklere Sahip Personele Yapılmalıdır 

 

Yetki devredilecek görevleri belirlemek tek başına yeterli değildir. Her görevi her personelin 

yapacağını düşünemeyiz. Görevle, görevin devredileceği adayları karşılaştırmak ve görev 

devrine en uygun olanı belirlemek gerekir. Bu ise yöneticinin personel hakkında yeterli bilgiye 

sahip olması demektir. O halde personelde aranılacak özellikler nelerdir. 
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Hiç düşündünüz mü yetki devredilecek görevin aceleciliği, yani tamamlanma süresi nedir. Eğer 

süre kısa ise baskıya dayanabilen, zamanı iyi kullanabilen, zaman sıkıştıkça işleri sırasına göre 

yapabilen birisine ihtiyacınız olabilir. 

Belki de iş,  başka kişi ve kurumlarla sıkı ilişkiler kurulmasını 

gerektirmektedir. Örneğin tanıtım faaliyetleri ya da sözleşme 

imzalanması. O zaman size uzlaşmacı, tek başına hareket edebilen, 

rahat ilişki kurabilen, inatçı, işinde uzmanlaşmış birisi gerekecektir. 

Hem işin başarılmasını hem de bu görevi devredeceğiniz personelin 

gelişmesini, daha önemli yetkiler alacak seviyeye gelmesini istiyor 

olabilirsiniz. Uzun zamandır kendini size belli etmeye çalışan 

personeliniz yetki devretmeniz için hiç de fena olmayabilir. Belki de onu uygulayarak 

eğitebilmeniz açısından mükemmel bir fırsat yakaladınız. 

Kendini çok şeyi başaracak kadar yetenekli gören bir personelden sıradan bir işi yapmasını 

isterseniz aşağılandığını düşünecektir. İş yerinin temizliği ile ilgili talimat taslağını hazırlama 

görevini insan kaynakları sorumlusu duruyorken muhasebe sorumlusuna veremezsiniz. Her 

halde sizi cahil yerine koyacak ve itiraz edecektir.   

Personellerle iş arasındaki uyum için gerekli titizliği gösterdiğinizde işe uyumlu birden fazla 

aday çıkarsa ne yapmalısınız. Belki birlikte bir ekip çalışması yapmalarını sağlayabilirsiniz. Buna 

israf gözüyle bakıyorsanız seçimi kendilerine bırakabilirsiniz. Eğer kendiniz belirleyecek iseniz 

nedenlerini adaylara açıklamanız kırgınlıkları giderecektir. 

6.8.Yetki Devrinde Devredilen-Devredilmeyen Alanlar Belli Edilmelidir  

Yetki devrinin amacı personelin yeteneklerinden yararlanmaktır. Bunun 

için personele görevi başarıyla tamamlayacak çalışma alanını 

oluşturmak gerekir. Gerekli olan malzeme, personel, bütçe vs. Personel 

yetkisinin, sorumluluğunun ve görev alanının sınırlarını tam olarak 

bilmelidir. Ne az ne de fazla. Yönetici ondan tam olarak ne beklendiğini 

de bunun için gerekli olan hareket alanını da net olarak açıklamalıdır. 

Personel kısıtlanmadan rahat hareket edebilmeli fakat sınırlarının da 
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dışına taşmamalıdır. “Mümkünse kişiye işi, sizin onayınızı almadan, kurallara dokunmadan, 

önce sizinle kontrol etmeden yapması için yeterli yetkiyi verin.”12 

6.9.Yetki Devri Tüm Personele Duyurulmalıdır 

 

Şirketin sahipleri, vali, bakan ve belki yönetim kurulu emriyle yönetici atandığınızda, daha 

koltuğunuza oturmadan her şeyi tasarlamaya başlamıştınız. Çağdaş yönetim esaslarını 

uygulayacağınızı ilk toplantı da personele çok da güzel anlatmıştınız. Herkes bambaşka bir 

dönem yaşayacaklarına inanmıştı. Sizin döneminizde kendilerini gerçekleştirebilecekleri, iş 

yerinin bir parçası olabilecekleri, önceki dönemde uygulanan otoriter baskı nedeniyle 

üzerlerinde oluşan olumsuz psikolojiyi atabilecekleri, kendilerine güvenileceği beklentisi içine 

girmişlerdi. Personel için en kötü şey hayal kırıklığıdır. Yönetici ya taahhüt etmemeli ya da 

samimiyetle inandığı şeyleri taahhüt etmelidir. Bu şekilde oluşturulan olumlu iklim havası yerini 

kandırılmış olma duygusuna bırakır. Eğer çağdaş yönetim ilkelerine samimiyetle inandığınız için 

personeli ikna etmiş iseniz şimdi yetki devretmenin tam sırası. 

Yöneticinin otoritesini sarsmayan, işin görülmesine yönelik samimi ilişkiler ağını kurduysak, 

belirlediğimiz yetki devrini de tüm personele duyurmalıyız. Her şeyden önce yetkiyi devralan 

personelin rahat çalışması için bu şarttır. Yetki devretme çalışmalarına başladığınızı da yetki 

devredeceğiniz görevleri ve personeli belirlediğinizi de personele tüm açıklığıyla duyurun. 

Olumlu beklenti sürekli bir motivasyon sağlar. Yetki devrinin (sanki bir suçmuş gibi) gizli 

tutulması personel arasında güvensizliğe dayanan bir huzursuzluk yaratacaktır. Oysa yetki 

devrini hiç te bu niyetle planlamamıştık. Hiç kimse gizlilik oluşturan işlerden hoşlanmaz. Gizlilik 

belirsizlik, belirsizlik ise kaygı ve korku demektir. Personellerimiz rakiplerimiz değil çalışma 

arkadaşlarımızdır. Onlara güvendiğimiz için yetki devrettiğimizi bilmek haklarıdır. 

Duyuru personelde güven yaratır ve onları bir sonraki yetki devrine kadar kendilerini 

sorgulamaya ve yetki almak için çabalamaya yönlendirir. Bundan daha iyi bir motivasyon aracı 

bulamazsınız çünkü bedavadır. Beklenti içindeyseler sizi lider kabul ettiler demektir. Artık arka 

arkaya yapacağınız yetki devrileri için tüm şartlar oluşmuştur. Yönetmenin, emretmekten daha 

zevkli, heyecan verici olduğunu bizzat yaşıyor olmalısınız. Güvendesiniz çünkü ipler sizin 

elinizde. Denetim sisteminiz tıkır tıkır işliyor ve size yapılan sunumlarda aldığınız istatistikler çok 

olumlu. Personelin yeteneklerini ortaya çıkarmayı başarmışsanız sonuçların olumlu olacağından 

                                                           
12

 Joseph T. Straub , “Delegating Work”, çeviri:E. Sabri Yarmalı, “Atak Yöneticinin Yetki Verme Rehberi”, s:52, 1997 
Hayat Yayınları İstanbul 
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kuşku duymayın. Çünkü başarmanın temeli çalışmaktır. Yöneticinin görevi de çalıştırmaktır. 

Başta insanı yaratan olmak üzere herkes çalışanı sever ve onu destekler. Zaman zaman 

pürüzler yaşamanız kaçınılmazdır. Bu personelden de kaynaklanabilir işlerden de. Siz bunları 

kabullenip çözmek için yönetici atandınız. Umudunuz kırılmasın ve asla geri dönmeyin zira 

gerçek doğru yetki devretmeden bir işyerinin yönetilmeyeceğidir.  

6.10.Yönetici Yetki Devrinin Sonuçlarını Paylaşmalıdır 

 

Yönetici, yetki devrederek tamamlanmasını istediği 

görevin sonuçlarını değerlendirmelidir. Zaman zaman 

gerçekleştirilen kontroller ve sunumlarda alınan 

bilgiler sayesinde yönetici bu değerlendirmeyi 

yapmaya hazırdır.   İşyeri çalışanları görevlendirme 

sonucu hakkında yönetimin düşüncelerini öğrenmek 

için sabırsızlanmaktadır. Her şeyden önce yetkiyi 

alanın, görevini tamamladığında yönetimin kendisi hakkındaki değerlendirmelerini bilmesi 

hakkıdır. Sonuçları değerlendirirken iki kritere dikkat etmek gerekir. Yetkiyi devretmeden 

önceki durumla bugünkü durumun karşılaştırmasını yapmak yeni dönemde kurumun 

bulunduğu aşamayı ortaya koyacaktır. Kısacası sizin yönetim anlayışınızın kuruma sağladığı 

katkıyı görmüş olacaksınız. İkincisi sadece o görevin sonuçlarını değerlendirmektir. Bunun için 

başta hazırlanan planın hedefler kısmı ile gerçekleşen sonuçları karşılaştırmak yeterli olacaktır. 

Sonuçlar beklentinizin de üzerinde değil mi? Çünkü her aşamayı ince ayrıntısına kadar 

planladınız, ipleri elinizden bırakmadınız, ara denetimler ve bilgilendirmeler yaptınız, her 

şeyden önce kendinize ve personelinize güvendiniz. Bu halde sonuçların olumsuz olabilmesi 

için ya çok büyük bir hata yapmış ya da arka arkaya beklenilmeyen aksilikler yaşamış olmanız 

gerekir. Sonuçları tüm açıklığıyla paylaşın. İşin tamamlanma aşamalarını anlatın. Personeliniz 

size olan güvenini kaybetmesin çünkü yeni yetki devirlerinde onlara tekrar ihtiyaç duyacaksınız. 

Zaferi alçak gönüllülükle karşılayın ve kendinize mal etmeyin. Personelinizi muhakkak ki övün. 

Siz onların ilerlemesini sağlayan yol göstericisiniz. Asıl emek çalışanlarındır. Artık birlikte yeni 

görevler başarabilirsiniz. 
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6.11.Yetki Devri Yazılı Metinlerle Yapılmalıdır 

Gerçek yöneticiler geçerliliği olan bilgiler üreten 

araştırmacılar, bilim adamlarıdır. Bilgi, araştırma ve tecrübeler 

sonucu oluşan ve yazılı kaynaklarda saklanan en büyük 

sermayedir. Maddi kaynakların nasıl artırılacağını, personelin 

nasıl yönetileceğini yöneticiye bilgi gösterir. O nedenle en 

büyük ve en önemli kaynağın saklanmaması düşünülemez. 

Bunun için yetki devrine başlarken oluşturulan görev ve 

personel değerlendirme formları, detaylı plan, ara denetim belgeleri, bilgilendirme sunum 

çıktıları, sonuç raporları, yöneticinin görüşlerini içeren belgeler gibi tüm belgeleri arşivleyin. 

Arşiv, aynı nitelikteki yetki devrinde size kolaylık sağlayacaktır. Size yönetici koltuğunu layık 

görenlere bilgi vermeniz elinizdeki yazılı kaynaklarınızla mümkündür. Yetki devrinin sonuçlarını 

personelinize anlatabilmeniz için de yazılı belgelere ihtiyaç duyacaksınız. Bilgiyi sonuna kadar 

paylaşın fakat asla rakiplerinizin eline geçmesine izin vermeyin. Bugün özel sektörde bilgi 

hırsızlığı yapan ajanların aktif çalışmasının nedeni bilginin öneminin fark edilmesindendir. 

Rakipleri yok etmenin, piyasaya hâkim olmanın en kestirme ve garanti yolu paradan değil 

bilgiye hâkim olmaktan, bilgiyi üretmekten ve saklamaktan geçmektedir. 

Kısa süreli ve önemsiz yetki devirleri yazılı yapılmak zorunda değildir. Açıklandığı üzere yetki 

devrinden kasıt anlamlı görevlerin yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu tür görevlerde yetki 

devrederken yazmaktan sıkılmamak, bilginin gücüne inanmak gerekir. Etkileyici, toplumu 

yönlendirici yöneticiler iyi yazıcılar ve iyi konuşmacılardır. Kitleleri hukuk bilginizle 

yönlendiremezsiniz fakat onları gösterdiğiniz hedefin doğruluğuna ve o hedefe gidilecek yola 

inandırabilirsiniz. Bunun için sizi sonuçlara götürecek bilgilere ihtiyacınız vardı ki o bilgi yönetim 

ilke ve esaslarında saklıdır. Bilgi size proje hazırlattırır. Güzel projelere hiç kimsenin kayıtsız 

kalamayacağından emin olun. Lider yönetici olmanın yolu sonuçlara kilitlenmektir. Sonuçlara 

götürecek projeleri üretmek, anlatmak ve kitleleri sürüklemek içinse yönetici bilgi ve 

tecrübesine ihtiyaç vardır. Doğru kullanılan bilgi en güçlü silahtır. Atomu ortadan ayıran da 

insanı Mars’ın keşfine yönlendiren de bilgidir.  

Burada öz eleştiri olarak belirtmeliyim ki kamusal yönetim arşivinin (kamu yönetim biliminin) 

oluşmamasının nedeni de kamu görevindeki tecrübelerin bilgiye dönüştürülmemesi ve 

saklanmamasıdır. Unutmamak gerekir ki en değerli bilgiler, başarısızlıkların sonuçlarının 

değerlendirilmesinden ortaya çıkmaktadır. Başarı, sizin de aynı sektörde çalıştığınız diğer 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

Çalıştığım 

sektöre 

bilimsel 

nitelikli bilgi 

üreterek 

sağladığım 

katkı 

………………….. 

 

 

 

Anılarda 

kalmak bana 

yetmez 

kitaplarda 

kalmalıyım 

çünkü 

…………………. 

 

 

 

 

İşyerindeki 

yetki devri 

kurumsal 

amaçlara ve 

faaliyetlere 

ne kadar 

uyumludur? 

 

 

 
 



63 
 

yöneticilerin de başarı ölçüm çıtalarını yükseltecektir. İnsanlığın da iş yerlerinin de sürekli 

gelişimi ancak bilgiye hâkim olmakla ve kullanmakla mümkündür. 

6.12.Yetki Devri İşyeri Amaçlarına Uyumlu Olmalıdır 

İşlerin kötü gittiği bir firmanın başına o firmayı kurtarmak 

amacıyla getirilmiş, kendisinden çok şey beklenen bir 

yönetici olabilirsiniz. Ya da rakip firma ürünlerinden farklı 

olarak üretildiğine inandığınız yeni ürünün tanıtılmasını çok 

önemsiyorsunuzdur. İlinizde vergi tahsilat oranlarını 

artırmanın vergisel denetimlerden geçtiğine inanan bir 

vergici de olabilirsiniz. Üst düzey yöneticilerin katıldığı son 

toplantıda, sizden Hazine tarım arazilerinin satılarak 

taşınmaz gelirlerinin artırılması istenilmiş ve hatta önünüze başarmanızı istedikleri oransal bir 

hedef konulmuş olabilir. Bazen hedef ve amaçları bizzat yöneticiler belirler bazen de iş 

sahipleri. Yönetici olarak atanma nedeniniz ne ise işyerini götüreceğiniz hedef ve amaç da odur. 

O halde tüm yetki devirleri amaçları gerçekleştirecek ve dolayısıyla sizi başarılı kılacak şekilde 

hazırlanmalıdır. Gerçek amaçtan asla sapılmamalıdır. 

Yöneticinin çalışmaktan ve çalıştırmaktan başka bir çaresi yoktur. Başarıyı sahiplenmek ne 

kadar doğalsa başarısızlığın hesabını vermek de o kadar doğaldır. Bu görev, yetki ve sorumluluk 

olgusunun bir sonucudur. O halde bir an önce düşünmeye, doğru tahliller yapmaya başlamak 

gerekir. Örneğin; Hazine tarım arazilerinin satılmasında; ilgili yasal hakların vatandaşlara 

anlatılması, görsel ve yazılı basının kullanılması, personel ihtiyacının karşılanması ve eğitimi, 

faaliyetler için ayrılan bütçenin en ekonomik şekilde kullanılması,  diğer kurumların 

yararlanılabilecek imkânlarının araştırılması, alan çalışma planlarının hazırlanması gibi 

yapılması gereken birçok yönetimsel faaliyet yöneticiyi beklemektedir. Bunların hepsini 

yöneticinin yapması da mümkün değildir. En doğru yaklaşım büyük planı projelendirip onu 

küçük plan ve projelere ayırmak ve her küçük projeyi bir ekibe vermektir. Böylece ekipleri 

denetiminiz altında tutabileceğiniz gibi gelişmeleri sürekli takip edebilirsiniz. Eğer ekip çalışması 

yapacaksanız her ekibe bir hedef vermeyi asla unutmayın. Ekiplerin yeteneklerini zorlayan, 

ulaşılması zor ama başarılması imkânsız olmayacak bir hedef belirlenmesi onları tüm 

yeteneklerini kullanmaya yönlendirecektir. Kendinizi bunları yapmak zorunda, sorumluluğunda 

hissediyorsanız bilin ki yetki devri yapmadan başaramazsınız. Çünkü asla tek başınıza bu kadar 

işi yapamazsınız. Öyle olsa idi diğer çalışanlara boş yere maaş vermeye gerek olmazdı. 
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          Sözün Özü! 

Yöneticinin yetkisinin devretmesi ile üzerindeki sorumluluk kalkmaz. 

Kendilerine yetki devredilen çalışanlar yetkilerini üstlerine ve 

çalışma arkadaşlarına duydukları idari sorumluluk duygusu içinde 

kullanırlar.   

Personelin tek bir yöneticiye bağlı olarak görev yapmasına yetki birliği denir. Birden fazla 

yöneticiye bağlı olarak çalışan personeller konsantrasyonlarını kaybederler, işleri zamanında 

yetiştiremezler. Çalışanın kendisinden yapılması beklenen görevi tam ve doğru olarak 

başarabilmesi, işinin altından kalkabileceği kadar yetkisinin olmasına bağlıdır. Kendisine yetki 

devredilen personel, görevin yapılması sırasında çalışma arkadaşlarına talimatlar 

verebilmelidir.   

Yetkinin devredilmesiyle yöneticiler, görevin başarıyla yapılacağı duygusuna kapılmamalı, 

kontrolü elden bırakmamalıdırlar. Yetkinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını anlamak, 

sorunları ve ihtiyaçları zamanında tespit edebilmek için yetki devrinin her aşaması yöneticiler 

tarafından denetlenmelidir. Personelin başarıya ulaşması için yöneticisi tarafından 

cesaretlenmesi gerekmektedir. Fakat işlerin yolunda gitmemesi durumlarında yöneticiler 

yetkilerini geri alma hakkına sahiptirler. 

Yöneticiler, devredecekleri yetkilerin alanlarını ve sınırlarını açıkça belli ederek personelin 

tereddütlerini gidermelidir. Yönetici, yetki devrini yazılı yetki devri belgeleriyle yapmalıdır. 

Yetki devri belgesi yönetici ile çalışan arasındaki anlaşma anlamını taşır. Yöneticiler devredilen 

yetkileri çalışanlara duyurmalıdır. Yetki devri sonuçları geri bildirim niteliğini taşır. Yöneticiler, 

görevin tamamlanması ile yetki devrinin sonuçlarını değerlendirirler. Sonuçlar toplantılar, 

broşürler gibi yöntemlerle personel ile paylaşılmalı, başarılı personeller ödüllendirilmelidir. 

Diğer Konuya Geçiniz 
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7.YETKİ DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRME AŞAMALARI 

 

Yetki devrinin neden zorunlu bir yönetsel faaliyet olduğu konusunda artık bir tereddüt 

yaşamadığımızı sanıyorum. Aslına bakarsanız yetki devri, herkesin merakla okuyacağı bir konu 

da değil. Daha ziyade, yönetimi bir bilim, sanat olarak gören, gelişmeye açık cesur yöneticilerin 

ve yönetici adaylarının ilgisini çekmektedir. Yazılanları buraya kadar okuduğunuza göre siz de 

cesur yöneticilerden olmalısınız. En azından buna karar verdiğinize inanıyorum.  

Bu kitapta defalarca tekrar edildiği üzere, yetki devri son derece önemli bir yönetsel faaliyettir. 

İşleri birbirine karıştırmak istemiyorsak her aşamasını düşünmek ve planlamak zorundayız. 

Başarılı bir yetki devrinin aşamalarının nasıl yönetildiğini birlikte inceleyelim. 

7.1.Yetki Devri İhtiyacının Belirlenmesi 

Yöneticiler her zaman, her türlü yetkilerini devretmek zorunda değillerdir. Çalışanların hepsi 

yetki devrine uygun da değillerdir. Yetki devri, işyerine katkı sağlamak amacıyla yapılmalıdır. 

Yetki devrinde zamanlama, ihtiyacın ortaya çıktığı anlardır. En anlamlı yetki devirlerinin 

yapılabileceği fırsat anlarını aşağıdaki şekilde sayabiliriz. 

Tepe/bölüm yöneticilerinin değiştiği anlar yetki devrini planlamak için uygun bir zamandır. Yeni 

işe başlayan yöneticilerin en büyük şansı yıpranmamış, eskimemiş olmalarıdır. Çalışanlara yeni 

heyecanlar ve anlayışlar sunabilecek olmaları büyük bir 

avantajdır. İşe başlayan yöneticinin koltuğuna oturur 

oturmaz yetki devri yapması ölümcül bir hata olabilir. 

Aksine, işi, işyerini, çalışanları tanıyana kadar yetkileri 

kendinde toplamalıdır. Yönetim anlayışınıza uygun olarak 

görevleri yeniden tanımlayın. Çalışanları da çok 

bekletmeden, yeteneklerini tespit ettiğiniz personele 

tanımladığınız görevleri, bu görevi yerine getirmeye yetecek yetkileri tereddüt etmeden 

devredin. Bölümlerin ve bireylerin görevlerini sil baştan tanımlamanız işyerinin tamamını 

hâkimiyetiniz altına almanızı sağlayacaktır. İşyerinin ve çalışanların geçmişle olan bağlantısını 

keserek, size ait olan ve sıfırdan kurduğunuz, kolaylıkla da takip edebileceğiniz bir dönem 

başlatmış oldunuz. 

Yöneticilerin sorumluluklarının genişlediği an yetki devri için uygun zamandır. Yönetici 

koltuğuna ilk oturduğunuzda yaptığınız yetki devirleri asla yeterli olmaz. Ekonomik piyasalar 
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değişebilir, toplantılar, komisyonlara katılımlar artabilir, yasal değişiklikler ek görevler 

yükleyebilir, iş yerinde yeni birimler açılabilir. Beyin ve beden yorgunlukları kendini göstermeye 

başlamışsa, dinlenmek için fırsat kollar olmuşsanız, ailenizden ve arkadaşlarınızdan ”işten başka 

bir şey düşünmediğinize, onlara yeterli zaman ayırmadığınıza dair” şikâyetler alıyorsanız, 

görevlerinizi yeniden gözden geçirmenizin ve yetki devrileri yapmanızın zamanı gelmiş 

demektir. Bu duruma düşmenizin bir nedeni de daha önceden yapmış olduğunuz yetki 

devirlerini güncellemeyi unutmanız olabilir. İşinizle ilgili yaşanılan bunca değişikliğin, görev 

tanımlarına, buna bağlı olarak da yetki devirlerine etki etmemiş olması imkânsızdır. Önceki 

görev dağılımlarını zaman zaman gözden geçirerek güncellemek çalışanların ve işyerinizin 

temposunu canlı tutacaktır.  

İşyerinde yaşanan personel sirkülasyonu yetki devri için bir 

fırsat olabilir. Bir bölümün emeklilik, işten ayrılma, uzun 

süreli izin, askerlik, sağlık durumu, ölüm gibi nedenlerle 

personel sayısında ciddi azalmalar var ise işlerin 

yetişmediği, personelin huzursuz olduğu, bu duruma bir 

çare üretilmesi gerektiği yönünde astlardan talepler 

gelmeye başlar. Bu durumda yöneticinin iki şey yapması 

mümkündür. Diğer birimlerden personel aktarabileceği 

gibi, bunun mümkün olmaması halinde o birimdeki 

görevleri yeniden tanımlayarak sahipsiz kalan görevleri mevcut personele dağıtabilir. Örneğin 

para tahsilatı ile görevli personelin işten ayrılması durumunda, tahsilatın tek elden yürümesi 

yerine mevcut personellerin tamamı tarafından yapılması iş yükünün dağıtılmasını 

sağlayacaktır. Mevcut personellerden birinin baş tahsilatçısı olarak belirlenmesi, bir taraftan 

denetimi mümkün kılacak bir taraftan da muhasebe bölümü banka düzenine geçmiş olacaktır. 

İşyerine yeni alınan personeller genellikle öğrenmeye ve sorumluluk almaya hazır, genç ve taze 

güçlerdir. Birçoğu kendisini bir an önce kanıtlamak, kariyer basamaklarını hızla tırmanmak 

hevesindedirler. Böyle zamanlarda görevler yeniden tanımlanarak sil baştan görev ve yetki 

dağılımı yapılabileceği gibi iş yükü ağır personellerin işi hafifletilerek yeni personellere görev ve 

yetki dağılımı yapılabilecektir. 

Devredilen yetkinin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla personelin yönlendirilmesi, 

cesaretlenmesi, sonucunun ise değerlendirilmesi gerekir. Sonucun değerlendirilmesi personelin 

performansının ölçülmesidir. Performans ölçümü geri bildirim öncesi aşamadır. Performans 
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ölçümü ile çalışanların güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir. Personelin zayıflıkları giderilmeden 

yeni yetki devirleri yapılmamalıdır. Güçlü yönleri ise yetki devrinde personelin avantajıdır. 

Performans ölçümü, yetki devirlerinde yöneticiye personeli çok yakından tanıma fırsatı verir. 

Bu nedenle çalışanların performanslarının ölçüldüğü zamanlar başarılı yetki devirleri için en 

uygun anlardır. 

Yetki devri için çalışanları cesaretlendirmek, onları yeteneklerine inandırmak, mümkünse 

maddi imkânlarını artırmak, terfi basamaklarında destek olacak sistemler geliştirmek gerekir. 

Fakat bunların hiç biri yetki devrine gönüllü olan bir personeldeki motivasyon etkisine eşit 

değildir. O nedenle yetki devrinde gönüllülük esastır. Sorumluluk almaya, bunun için de 

yetkiyle donatılmaya hazır olduğunu beyan eden bir personel yaratıcılığını, heyecanını, 

enerjisini ortaya koymaya, kendini sergilemeye, gerekirse geleceği ile ilgili risk almaya hazır 

personel demektir. Personelin yetki devrine gönüllü olduğu bu anlar yetki devri için uygun 

zamanlardır. Gönüllü personel yöneticinin elini güçlendirir. 

7.2.Devredilecek Görevlerin Ve Yetkilerin Belirlenmesi 

 

Yetki devretmek, organizasyon, yönetici ve 

çalışanlar açısından fayda beklenilerek yapılan bir 

faaliyettir. Yönetici üstlendiği bütün yetkileri 

devretmek zorunda değildir. Hiçbir yetkisi kalmayan 

kişiyi yönetici olarak tarif edemeyiz. Yöneticide 

kalması gereken yetkiler, doğrudan yönetimsel 

faaliyetlerle ilgili olanlardır. Bunun dışında kalan 

görevlere ait yetkilerin tamamı yetki devri yapılabilecek alan içerisinde kalmaktadır. Bu bakış 

açısıyla yola çıktığımızda hangi işlere ait yetkileri devredeceğimizi bulabilmek için öncelikle 

devredilmemesi gereken yetkileri tespit etmemiz gerekmektedir. Devredilmeyecek yetkilerden 

geriye kalan ise yetki devri yapılabilecek aday görevlerdir ki ayrıca bunun içinden de seçim 

yapmamız gerekecektir. Devredilmeyecek yetkileri tespitle işe başlamak, yanlış yetki devri 

yapmamamın ilk koşuludur. Devredilmemesi gereken görevler; yönetime özgü görevler ile iyi 

tanımlanmamış görevlerdir. Yönetime özgü görevler şunlardır. 

 Personelin performansının değerlendirilmesi 

 Ücret artışları, disiplin, terfi işlemleri 

 Müracaat ve şikâyetlerin değerlendirilmesi 
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SORULAR 

 

İşyeri görev 
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İşyeri görev 
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 Yüksek risk veya gizlilik içeren işler 

 İşyeri politikalarının oluşturma aşamalarına ait görev ve yetkiler 

 Yöneticinin özel bilgi veya uzmanlık alanında kalan işler 

Görev tanımı; bir işyerinde tepe yöneticiden başlayarak 

en alttaki çalışana kadar bütün çalışanların kime bağlı 

olarak görev yaptıklarını, yapmaları gereken görevleri, bu 

görevlerin yerine getirilmesinde kullanacakları yetkileri ve 

üstlenecekleri sorumlulukları detaylıca gösteren belgedir. 

Tanımından da anlaşılacağı üzere görev tanımı bir 

işyerindeki iletişim kanallarının sorunsuz olarak 

çalışmasını, elemanların görevlerini yerine getirirken 

yeteneklerini sınırsızca kullanmalarını sağlayan, işyeri faaliyetlerinin temel belgesidir. 

Faaliyetlerin aksamadan yürüyebilmesi bu belgenin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 

hazırlanmış olmasına bağlıdır. Görev tanımları üst yöneticiler tarafından gerçekleştirilir. Açık, 

net, anlaşılır, sınırları belli edilmiş görev tanımları üst yöneticilerin işlerini kolaylaştırır. Yetki 

devrinin temel dayanağı da ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanmış görev tanım belgesidir. 

Bu nedenle görev tanım belgesinde tüm işlemlerinin aşamaları noksansız olarak belli edilmiş, 

işlem akış şemalarına uygun personel sayıları ve unvanları belirlenmiş, personellere verilecek 

görevler ve sorumluluklar net cümlelerle sıralanmış/tarif edilmiş olmalıdır. Görev tanımları bir 

işyerinin adeta anayasası gibidir. Kamu kurumlarının aktif olarak hizmet edememelerinin temel 

nedeni de ihtiyaca cevap verecek görev tanımlarının yapılmaması, görev tanımlarının birçok 

anlama gelebilecek genel ifadelerle geçiştirilmesidir. 

İyi tanımlanmamış görevler devredilmemesi gereken görevlerdendir. Yetki devri yapılan 

personel bu görevleri yerine getirirken başkalarının yetki alanlarına girecek, kime bağlı olarak 

çalıştığını kavrayamayacak, diğer birimlerle yatay veya çapraz ilişki kurmakta zorlanacaktır. Bu 

durum personeli yetki devralmaktan uzaklaştırabileceği gibi yetki devri işlerinin karışmasına, 

işyerinde iletişim kargaşasına da neden olabilecektir.  

Yöneticinin devredeceği görevleri belirlerken alacağı kararları birçok şey etkiler. Bunlardan iş 

sahibi en önemli etkendir. Bir an önce sonuca gidilmesini beklediğinden sık sık müdahalede 

bulunan patronlar yöneticiyi kararsız bırakabilir. Ani ve hızlı değişimlere kapalı, ihtiyatlı 

olunmasını isteyen bir patron, yönetici üzerinde olumsuz baskı oluşturabilir. Yöneticiyi sürekli 

destekleyerek ona olan güvenini açıkça sergileyen bir patron, yöneticiye cesaret verebilir. 
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Çalışanların yetenekleri, devredilecek yetkilerin belirlenmesini doğrudan etkileyecektir. 

Yöneticinin, devretmek istediği görevlerde arayacağı özellikler devredilecek görevlerin 

belirlenmesinde etkili olacaktır ki bu yöneticinin bakış açısı ile doğrudan ilgilidir. “Kararlar 

üzerine yetkilendirme yaptığınızda insanlara adınıza hareket etme hakkı tanımış olursunuz. 

Sonuçta sizin aracınız ya da temsilciniz olurlar. Görevi yetki olarak verirseniz fazla söze ya da 

karara gerek kalmayan fiziki işler vermiş olursunuz.”13 

7.2.1.Organizasyona Faydalı Olacak Görevlere Ait Yetkiler Devredilmeli 

 

Mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulan işyerlerinin ekonomik piyasalarda yer 

edinmiş/itibar kazanmış büyük firmalara/kurumlara dönüşebilmeleri yönetim faaliyetlerinin 

başarıyla yerine getirilmesine bağlıdır. Yetki devirlerinden beklenilen temel amaç da fayda 

sağlamasıdır. Nadir zamanlarda ortaya çıkan, görevin devredileceği personele yapılacak 

açıklama süresi içerisinde yönetici tarafından yapılması mümkün olan, acele olarak 

tamamlanması gereken işlerin devredilmesinde organizasyonun faydası yoktur. Aksine bu işleri 

devretmekte ısrarlı olmak, personel, zaman kaybı açısından veya acele işin 

yetiştirilemediğinden kaybedilmesinden kaynaklı olarak organizasyona zarar verebilir. Buna 

karşın sık sık tekrarlanan işler için her defasında zaman kaybetmek yerine ilgili personele 

gerekli açıklamanın yapılarak işin aynı personel tarafından yerine getirilmesi sağlanabilir. 

7.2.2.Yöneticinin Performansını Artıracak İşlere Ait Yetkiler Devredilmeli 

Yöneticiler, bulundukları konuma gelebilmek için 

büyük tecrübeler yaşamış, işlerinde deneyim sahibi, 

teknik bilgiyle donanmış, kişisel yetenekleri gelişmiş 

kimselerdir. Fakat bu her şeyi bildikleri anlamına da 

gelmemektedir. Yöneticilerin de eksiklik duydukları 

yanları vardır ve bu eksiklikleri onların performansını 

olumsuz etkiler. Bütün işleri yetiştirmek için gerekli 

zamanı bulamamaları da performanslarını 

etkilemektedir.  

Bir işyerinde, yöneticinin zayıf olduğu konularda yetenekli personeller bulunabilir. Yetenekli 

personellere yapılacak yetki devirleri yöneticinin zayıflığını kapatarak performansını 

                                                           
13

 Joseph T. Straub, “Delegating Work”, çeviri: E. Sabri Yarmalı, “Atak Yöneticinin Yetki Verme Rehberi”, s:36, 

Hayat Yayınları, 1999, İstanbul 
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artıracaktır. Yetki devri yetenekli personellerin de performansını artıracağından bu durum 

yöneticinin de işyerinin de performansına yansıyacaktır. Yetki devirleri yetenekli personellerde 

işyerlerine bağlılık sağlar. Diğer yandan yetenekli personellere yetki devredilmediği sürece 

yetenekleri körelir. Heyecanlarını kaybedip kendi kabuklarına çekilirler. İşinde, kendini 

gerçekleştirme duygusu yaşamayan personeller iş değişikliği arayışına girebilirler. 

7.2.3.Yöneticilerin Çalışma Yaşam Kalitesini Artıracak Yetkiler Devredilmeli 

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, “insan” halen işyerlerinin en önemli unsurudur. Sistemleri 

kuran, geliştiren, değiştiren, yok eden insandır. İnsanoğlu, yönetim faaliyetlerini yerine 

getirirken teknolojik imkânlardan yararlanır. Fakat henüz işyerlerini yöneten robotlar icat 

edilmemiştir. İcat edilse dahi bunu başaracak yine insandır. İnsan ise et ve kemikten değil 

duygu ve düşünceden oluşan, asıl varlığını düşünce âleminde ortaya koyan bir varlıktır. Bu 

yönüyle yaşamda gelişen her şeyden etkilenmektedir.                              

“Mesai bitiminde işyerinde olanları işyerinde bırakın. 

Huzurlu bir aile istiyorsanız işinizi evinize taşımayın” sözünü 

duymamış bir çalışan yoktur. Fakat bu söylendiği kadar kolay 

değildir. Acelesi olan müşteri tarafından, işini yavaş yaptığı 

iddiası ile küçük düşürülen bir bankacının, bir ay boyunca 

hazırlandığı konuda amirlerine başarısız bir sunum yapan 

personelin, çocuğunu özel okulda/dershanede okutmaya 

yetecek kadar kazancı olmayan bir idarecinin, yürütülen halkla ilişkiler faaliyetinden istenilen 

sonucun alınamadığını gören tepe yöneticinin, işyerinde görev ve ücret dağılımında adaletsizlik 

olduğuna inanan çalışanların bu durumdan etkilenmemeleri imkânsızdır. 

İşine yetişmek için güneş doğmadan uyanan, çocuğunu okul servisine bindirmeden evinden 

ayrılamayan, özel aracı olmadığından metroyu kullanmak zorunda kalan, personel giriş kartını 

okuyarak işyerine giriş saatini rapor eden makinelerden geçme korkusunu yaşayan çalışanların 

bu koşuşturmadan etkilenmeyeceğini ve işindeki, özel hayatındaki olumsuzlukların işyeri 

yaşantısına ve işindeki başarısına yansımayacağını düşünmek doğru bir yaklaşım olamaz.  

Toplumun temel unsurunun insan olduğuna, insanın her türlü iletişimden etkilendiğine 

inananlar tarafından geliştirilen çalışma yaşam kalitesi; çalışanların adaletli ücret dağılımı, 

fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesi, etkili iletişim ve işbirliği ortamı sağlanması, bağımsız 

hareket edebilmesine, bilgi ve becerisini geliştirmesine,  işiyle bütünleşmesine, sorunları 
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algılama ve çözmesine izin verilme, başarılarının takdir edilmesi, bir birey ve çalışan olarak 

tanınması, yönetimsel faaliyetlerle ilgili kararlara katılabilme gibi birçok davranış biçimlerini ve 

düşüncelerini irdeleyen ve açıklayan yönetimsel bir yaklaşımdır. 

Çalışma yaşam kalitesi yaklaşımı, işinde mutlu çalışanların özel 

yaşantılarında da mutlu olacağı, özel yaşantısında mutlu olan 

personelin işindeki performansının/verimliliğinin artacağı 

düşüncesine dayanır. Çalışan işyerinin temel unsuru ise bütün 

imkânlar onun başarılı ve mutlu olması için kullanılmalıdır 

çünkü bu sonuçta işyerine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Fakat bu düşünceyi geliştirenler yöneticilerin çalışma yaşam 

kalitelerinin zaten/doğal olarak yüksek olduğunu varsaymışlar, daha ziyade çalışanlar üzerinde 

yoğunlaşmışlardır. Oysa yöneticiler de en az çalışanlar kadar koşuşturmakta, gün içinde 

yaşadıklarından etkilenmektedir. Siz de “Müdür hastalanmaz, müdür her şeyi bilir, müdür 

yorulmaz” düşüncesine inanlardan iseniz bilin ki siz de yanılıyorsunuz. Ancak şunu söylemeliyim 

ki bir yöneticinin yaşam kalitesini artırmak çalışanların değil kendisinin elindedir. Yöneticiler, 

çalışanların yaşam kalitesini artırmayı kendilerine görev edinirken kendi yaşam kalitelerini 

artırmayı düşünmemektedirler. Buradaki asıl çelişki, yaşam kalitesinin düşük olduğuna inanan 

bir yöneticinin yetki devretmemesidir. Oysa yöneticilerin yaşam kalitelerini artırmalarının ilk 

yolu yetki devretmeleridir.  

İşte bir yönetici hangi yetkileri devredeceğini düşünürken, kendi yaşam kalitesini artırmaya 

yardımcı olacak yetkileri devretmeye dikkat etmelidir. Yönetici olarak, yönetim faaliyetleriyle 

daha fazla meşgul olmak, özel yaşantınız için biraz daha fazla zaman ayırmak istiyorsanız 

sığınacağınız ilk liman yetki devri olmalıdır. Buradan hareketle, yetki devretmeyen bir 

yöneticinin, çalışma yaşam kalitesinden, buna bağlı olarak da özel yaşantısından şikâyet 

etmeye hakkı yoktur dersek fazla iddialı konuşmuş olmayız. 

7.2.4.Çalışanların Görevlerini Zenginleştirecek Yetkiler Devredilmeli 

Görev (iş) zenginleştirme; çalışana kendi işi ile ilgili planlama, örgütleme, denetleme 

yetkilerinin verilmesidir. İşi, çalışan için daha ilgi çekici hale getirmeyi amaçlar. Çalışanlar birçok 

nedenden dolayı bir süre sonra işinden, mesai arkadaşlarından, işyerlerinden sıkılabilirler. Bu 

da onların performanslarını olumsuz etkiler. Çalışanların, işe girdikleri ilk günkü heyecanları ile 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

 

Yaptığım yetki 

devrileri bir 

yönetici 

olarak işyeri 

ve özel 

hayatımı 

………………….. 

şeklinde 

etkiledi. 
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çalışmalarını temin edebilmek için, zaman zaman işinde farklılıklar yaratmak, işini kendisine 

çekici kılmak gerekir. Görev zenginleştirmek amacıyla uygulanan yöntemler şunlardır. 

 Farklı işlerde dönüşümlü çalıştırma 

 Birkaç işlemi birleştirerek yeni iş oluşturma 

 Personelin sorumluluklarını artırma 

 Görevin etki alanını genişletme 

 Personele işyerinde bireysel özerklik tanıma 

 Personelin görevinin faaliyet sırasını değiştirme 

Ancak, görevin zenginleştirmesine yönelik kararlar almadan önce 

detaylı araştırma yapmak gereklidir. Aksi halde; yeni verilen 

sorumlulukların personelin önceki sorumluluğundan daha düşük 

olması, iş dönüşümü ile verilen işin çalışana ilginç gelmemesi, 

yeteneklerinin altında kalması, birkaç işin birleştirilerek oluşturulan 

işi başarabilecek yetenekte olmaması, tanınan bireysel özerkliğin 

diğer çalışanlarda huzursuzluk yaratması gibi beklenilmeyen 

sonuçlar görev zenginleştirme programının başarısız olmasına 

neden olacaktır. Yöneticilerin, görev zenginleştirme programını belirlemeden önce 

bulunabilecekleri yaklaşımlar şunlardır. 

 Çalışanlarla iletişimi artırmak 

 Çalışanların ilgi alanlarını tespit etmek 

 Çalışanların mevcut iş yüklerini belirlemek 

 Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak 

 Çalışanlara, kendi görevlerini seçme hakkı tanımak 

 Yeni görevlerinin kişisel gelişimlerine, işyeri ve özel hayatlarına nasıl katkıda 

bulunacağını anlatmak, yeni görevlerini tanıtmak 

 Yeni görevlerini yerine getirirlerken rahat hareket alanı sağlamak 

Görev zenginleştirme programlarının başarıyla uygulanabilmesinin en etkili yolu yetki 

devretmektir. Yetki devretmek, yeni verilen görevin benimsenmesinde ve başarıyla 

tamamlanmasında personeli güçlü kılar. Yetki devri, yeni görevin sorumluluk kısmını personele 

hatırlatır. Yani yetki devredilmeden yapılan zenginleştirme, görevin belirlendiği fakat yetkinin 
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ve sorumluluğun belirlenmediği ek bir faaliyet olacaktır. Yetki devrederken personelin 

görevini zenginleştirmesine katkı sağlamak, personelde yeni bir heyecan yaratacaktır. 

7.2.5.Yönetici Olmadan Önce Yaptığınız Görevler Devredilmeli 

Bu görevler çalışanı, büro çalışanından yönetici 

yardımcılığına, oradan birim yöneticiliğine ve nihayet 

işyeri/tepe yöneticiliğine terfi ettiren görevlerdir. 

Çalışan, bu görevlerini başarıyla yerine getirdiğinden 

dolayı terfi etmektedir. Bu görevler, bir yöneticinin en 

iyi yaptığı görevlerdir. Fakat yeni yöneticinin bu 

görevleri eski unvanındayken yaptığını unutmaması gerekir. O görevleri yapması için yönetici 

olmamıştır. Bir alt görevi yerine getiriyorken, yetki devretmediğinden dolayı yöneticisini 

eleştirdiği gerçeğini hatırlamalı ve astlarının da bu görevleri başarıyla yapabileceğine 

inanmalıdır. 

Aslında, bu görevler en rahat devredilebilecek görevlerdir çünkü ast tarafından yapılması 

gerektiği zaten bilinmektedir. Yöneticinin, bu görevleri yakından tanıyor olması, yetki 

devrettiği personele destek olması açısından da önemlidir. Yöneticiler, yönetici olmadan 

önce yaptıkları görevlerde başarılı olmaları nedeniyle bu görevleri devretmek istemezler. 

Fakat bir yöneticinin, yöneticiliğe alışamamasının nedeni de devretmediği bu görevlerin onu 

önceki pozisyonundaki gibi davranmaya yönlendirmesidir.  

7.2.6.Tekrarlanan Görevler Devredilecek Görevlerdir 

 

Tekrarlanan görevler, en hatasız, mükemmel yapılan görevlerdir. Yıllardır yapılageldiğinden 

dolayı, olası her hata yaşanmış ve giderilmiştir. Yöneticiler, tekrarlanan görevleri 

devrederken korku ve kaygı yaşamayacaklardır. 

7.2.7.Yapılması Çok Zaman Gerektiren Görevler Devredilecek Görevlerdendir 

 

Eğer bir proje yürütülüyorsa, projenin başlangıcı ve bitişi planlanmalı, süreçleri 

detaylandırılmalıdır. Projelerin tamamlanması uzun zaman alabilir. Bir yönetici projenin her 

aşamasını kendisi yönetemez. Projeye bir danışman/sorumlu atayabilir. Projenin halkla 

ilişkiler bölümünü insan kaynakları birim yöneticisine, alan çalışmasını ilgili birim yöneticine 

devredebilir. Belli zamanlarda yapılacak toplantılarda alacağı bilgilerle projeyi takip edebilir. 
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Proje tamamlandığında analiz ve özetlemenin başka bir alt yönetici tarafından yapılmasını 

isteyebilir. Fakat proje yönetimi üzerinde detaylıca düşünülmesi gereken görevlerdendir. Bir 

projenin her aşaması devredilmek zorunda değildir. 

7.2.8.Yöneticinin Yapmak İstemediği, Ayrıntıları Çok Olan İşler Devredilebilir 

 

Çoğu insan, bir işin başından sonunu görmek ve sonuca odaklanarak çalışmak ister. Ayrıntılarla,  

bundan zevk alanların uğraşması gerektiğini düşünürler. Ayrıntılar, genellikle asıl işin 

yapılmasından daha fazla zaman alır ve yıpratıcıdır. Fakat bir taraftan da verilecek kararları 

ayrıntıların belirleyeceği de bir gerçektir. Eğer yöneticinin ayrıntılar içinde boğulacak kadar 

zamanı yok ise bu tür işleri titiz çalıştığına inandığı personellere devredebilir. Personeller, 

ayrıntıların tespiti ve bunun üzerine yazım geliştirilmesini, kendilerini yöneticilerine 

göstermek/kanıtlamak için bir fırsat olarak görebilirler. 

7.2.9.Hemen Yapılması İçin Yöneticinin Zamanı Olmayan İşler 

Bir yöneticinin, hemen yapılması gereken işleri yapacak zaman 

bulamamasının nedeni genellikle yetki devretmemiş olmasıdır. 

Zamanın yetmediği durumlarda yaşadığı stres olmasa belki de 

hiç yetki devretmeyecektir. Yöneticiler çoğunlukla bu çaresizlik 

hallerini yaşadıklarında yetki devretmeleri gerektiğini 

hatırlarlar. Yetki devrine inanmayan yöneticiler bu çaresizlik 

anlarında ikna olurlar. Bu çaresizlik anlarıdır yöneticiye yanlış 

yetki devrettiren. Böyle anlarda yöneticiler devredilmemesi gereken bir görevi devredebilir 

veya görevi yetki devrine hazır olmayan bir çalışana devredebilirler. Eğer işler zamansızlıktan 

dolayı yetiştirilemiyorsa yöneticinin yetki devrini gerçekleştirme zamanı gelmiştir. Zamanın 

yetersizliğinden kaynaklı streslerin yaşandığı bu anlarda yanlış yetki devretmemek için yetki 

devri yönetim kademesindeki en yakın yöneticiden başlayarak devredilmelidir. Bu acil 

durumun atlatılmasından sonra yöneticiler anlamlı yetki devirleri üzerinde ciddi olarak 

düşünmeli ve işyerinde yetki devrini gerçekleştirmelidirler. 
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Sözün Özü! 

Üst yöneticilerin değiştiği, yöneticilerin görevlerinin arttığı, işyerine 

personel alımlarının gerçekleştiği, işyeri personel sayısında önemli 

azalışların olduğu, projeye dayalı ekip çalışmasının temin edilmesinin 

gerekli olduğu zamanlarda yetki devri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.  

Yöneticiler her türlü yetkilerini devretmek zorunda değildir. Yetki 

devrinden beklenen, işyeri faaliyetlerinin gerçekleşmesine faydalı olmasıdır. Yöneticiler, 

yönetime özgü görevlerini ve iyi tanımlanmamış görevleri devretmemelidir. Yönetime özgü 

görevler; personelin performansının değerlendirilmesi, ücret, disiplin, terfi gibi personel 

işlemleri, işyeri içinden veya dışından yapılan müracaat ve şikâyetlerin incelenmesi, yüksek risk 

ve gizlilik gerektiren işler, işyeri politikalarının belirlenmesi, yöneticinin özel uzmanlık alanına 

giren işlerdir. Aşağıdaki görevlere ait yetkiler devredilebilecek yetkilerdir; 

 Organizasyona faydalı olacak görevlere ait yetkiler 

 Yöneticinin performansını artıracak yetkiler 

 Yöneticinin çalışma yaşam kalitesini artıracak yetkiler 

 Çalışanların görevlerini zenginleştirecek görevler 

 Yöneticinin, yönetici olmadan önce yaptığı işlere ait yetkiler 

 Tekrarlanan görevlere ait yetkiler 

 Yapılması çok zaman alacak görevlere ait yetkiler 

 Ayrıntıları çok olan görevlere ait yetkiler 

 Yöneticinin acele yapabilmek için zamanı olmayan işlere ait yetkiler 

 

Diğer Konuya Geçiniz 
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7.3.Yetkinin Devredileceği Astların Belirlenmesi 

 

Yetki devrinin ihtiyaç olarak ortaya çıktığı zamanlarda yetki devrine karar vermekle ve 

devredilecek yetkileri tespit etmekle kendinize güven duymaya başlamış olmalısınız. Yetki 

devrinin her aşaması önemlidir. Fakat diyebiliriz ki en önemli aşaması, devredilecek görevleri 

başarıyla yerine getirecek yetenekte çalışanı bulmaktır. Çünkü her çalışanın ilgi alanları, 

karakterleri, özel yaşamındaki gelişmeler, işyerindeki konumu farklıdır. Görev ve personel 

arasında uyumu sağlamak çalışanları yakından tanımakla mümkündür. Yöneticinin odasının 

dışında neler olduğunu bilebilmesi, çalışanlarıyla yakından ilgilenmesine, işyerindeki bütün 

iletişim kanallarını sonuna kadar açmasına bağlıdır.          

Yetki devrine uygun astları belirlerken bazı 

çalışanların yetki devralmamak için direndiğini 

göreceksiniz. Bu sizİ “Kimse yetki devralmak 

istemiyor, ben bu işe hiç başlamamalıyım” 

düşüncesine inandırmasın. Çünkü personellerin 

yetki devrine direnme nedenlerinin hepsi de 

anlaşılabilir ve çözüm bulunabilir niteliktedir. Bir 

taraftan yetki devrine direnme nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışırken bir taraftan da yetki 

devrine uygun personelleri seçmek size zor gelmesin. Bu iş bittiğinde tüm personelinizi çok 

yakından tanıdığınızı fark etmek dahi size mutluluk verecek, kendinize olan güven duygunuzu 

artıracaktır.  

Personellerinizin neden yetki devrine direndiğini bilirseniz sorunu çözmeniz çok kolay 

olacaktır. Şimdi size bu nedenlerden bazılarını sayarak elinizi güçlendirmek istiyorum. 

7.3.1.Astların Yetki Devrine Direnmeleri 

 

Bir işyerinde çok farklı yeteneklerde, karakter özelliklerinde çalışanlar olduğuna göre hepsinin 

de yetki devralmaya hevesli olduğunu varsayamayız. Hayatında hiçbir değişiklik 

istemediğinden, heyecansız yaşamayı tercih ettiğinden, mevcut şartlarda kendini güvende 

hissettiğinden, şartların değişmesinden korktuğundan dolayı yetki devrine soğuk bakan hatta 

direnen/karşı koyan personeller de vardır. Yetki devrinin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için 

öncelikle yetki devrine karşı koyacak personelin ve karşı koyma nedenlerinin tespit edilerek, 

karşı koymanın giderilmesi gerecektir. 
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7.3.1.1.Çalışanın Kendine Güvensizliği 

 

İşiyle ilgili yeteri tecrübe yaşamamış personeller kendilerine 

güvenmezler. Düşünce dünyasında kendilerini her türlü göreve layık 

görseler dahi iş uygulamaya geldiğinden kıyı bucak kaçarlar. Fakat bu 

işyerinde kaldıkları sürece hep kaçamazlar. Yöneticiler buna izin 

vermemelidir. İşi, çalışanı geliştirdiği sürece kişi güven kazanacaktır. 

Artık ufak ufak tecrübeler yaşayarak büyük görevlere hazırlanmanın vaktinin geldiği, kendine 

güvenmeyen personele hatırlatılmalıdır. 

7.3.1.2.İşyerinde Dışlandığına İnanmak     

 

İşyerinde dışlanmak iki şekilde oluşabilir. İlki yaşanılan çatışmalardır. 

İnsanların topluca yaşadığı yerler sorunsuz olmaz. Sorun yaratmak ve 

sorunu çözmek insanın doğasında vardır. İşyeri çatışmalarının hiç 

yaşanmaması elbette istenilen bir durumdur. Fakat bu imkânsızdır. 

Çatışmalar rekabetten veya özel nedenlerden çıkabilir. Çatışmanın 

tarafları gruplaşıp karşı tarafı dışlayabilir. Bu kişilerde yalnızlık duygusu oluşturabilir. Diğer bir 

neden ise yönetim ile çalışanlar arasındaki uzaklıktır. Yönetime karar alma, emretme, 

çalışanlara ise emirleri yerine getirme makamları olarak bakan yöneticiler bu uzaklığı 

davranışlarıyla kendileri yaratırlar. Kararlara katılmayan, alınan kararların nedenlerinden 

habersiz kalan personeller işyerinin amaç ve hedeflerinden kopacak, işyerlerine olan 

bağlılıkları zayıflayacaktır. Hangi nedenle olursa olsun işyerinde dışlandığına inanan çalışanlar 

yetki devrine direnebilirler. 

7.3.1.3.Başarısızlığın Kendisine Mal Edilmesi Korkusu  

Nasıl başarının sahibi var ise başarısızlığın da sorumlusu vardır. 

Başarılar çalışanlarla yönetimi yaklaştırırken, başarısızlık yönetimle 

çalışanları birbirinden uzaklaştırır. Başarısızlığın nedenlerini 

araştırmak ve başarısız personelleri tespit etmek yönetimin 

görevidir. Başarısızlık hesap edilemeyen, beklenilmeyen 

nedenlerden kaynaklandığı gibi personelin ciddi hatalarından da kaynaklanabilir. Başarısız 

personele “aferin” denilmeyecektir elbette. Fakat sorumlu yöneticiler, yetki devrinin her 

aşamasını yeniden gözden geçirirler. Belki hata kendisinde dahi olabilir. Yanlış yetki devretmiş 
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olması elbette mümkündür. Yöneticinin görevi başarısızlık nedenlerinin tekrar edilmesini 

engellemektir. Başarısızlık anlarını günah keçisi arandığı anlar olarak görmek kimseye fayda 

sağlamaz. Tek başına çalışanı suçlamak yöneticileri sorumluluktan kurtarmaz. Çalışanın günah 

keçisi ilan edilmesi halinde yeni yetki devirlerine gönüllü personel bulmak imkânsızlaşacaktır. 

Yöneticiler başarıyı kendilerine başarısızlığı ise personele mal etme saplantısından 

kurtulmalıdırlar. Başarının ve başarısızlığın paylaşıldığı işyerlerinde herkes aynı anda mutlu ve 

üzüntülüdür. Bu üzüntü ekip olmanın doğal sonucudur ve yeni görevlere herkesi daha çok 

motive edebilir. O nedenle başarısızlığın nedenlerini (kendinizde dahi olsa) açık yüreklilikle 

paylaşmak ekip ruhunu güçlendirecektir. 

7.3.1.4.Adaletsiz Gelir Dağlımı 

 

Çalışanları, yönetimin sunduğu her şart altında çalışmayı kabul etmek zorunda olan, başka 

tercihleri bulunmayan çaresizler gurubu olarak göremeyiz. Çalışanın işine ve işyerine sadakati 

ve bunun sonucunda performansının artması en başta adaletli gelir dağılımına bağlıdır. 

Çalışanların da bireysel ve ailevi ihtiyaçları vardır. Günümüz çalışma koşulları çalışanları yeni 

harcamalara zorlamaktadır. Bireysel imaj, stresle baş edebilme, eğitim gibi ihtiyaçlar yeni 

harcamalar demektir. Ücretin adaletli dağılımı 

denildiğinde üç türlü ölçüden bahsedebiliriz. Kişiye 

performansı ölçüsünde ödeme yapılması en adaletli 

ölçüdür. Fakat hiç kimse kendisine insanca yaşama sınırı 

altında bir ödemede bulunulmasını istemez. Gelirinin 

performansına göre dengeli olduğuna inanan çalışanlar 

dahi, kendisine ödenen ücreti işyerindeki diğer çalışanlara ödenen ücretlerle karşılaştırıp 

çalışanlar arasındaki ücret adaletini araştırır. İşyeri ücret ödemelerinin adaletli olmadığına, 

performansı ölçüsünde gelir elde edemediğine, başkalarına ödenen ücretin gerçek 

performanslarını yansıtmadığına inanan çalışanlar yetki devralmak istemeyecekleri gibi 

işyerinden ayrılmayı dahi düşünebileceklerdir. Oysa hiç kimse yetişmiş elemanlarını kaybetmek 

istemez. 

Kadro garantili çalışan işyerlerinde/kamu kurumlarında performansa dayalı ödeme 

yapılamadığı için gerçek anlamda ücret adaleti hiçbir zaman sağlanamamaktadır. Ücret sadece 

çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilmemelidir. Çok çalışana çok ücret ödemek 

performansı yüksek olanları ödüllendirmek anlamına geldiği gibi diğer çalışanlara daha çok 
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ücret elde etmeleri için performanslarını artırmaları gerektiğini hatırlatacaktır. Bu yönüyle 

ücret rekabet artırıcı, motive edici etkiye sahiptir. Eğer fazla mesaiyi, işini vaktinde yetiştirmek 

için kendi özel zamanından fedakârlık eden çalışana değil de bütün çalışanlara veriyorsanız, 

çalışanın anlık, günlük, haftalık, aylık yaptığı işleri belirleyerek ürettiği kadar/parça başı 

ödemede bulunmuyorsanız, her şart altında çalışanlarınıza insanı ihtiyaçlarını karşılayacağı bir 

alt limit belirlemiyorsanız yönetici olarak ücret politikasını gözden geçirmeniz gerekmektedir. 

Yetki devri, personelin fazladan bir çaba harcaması, stres yaşaması, sorumluluk üstlenmesi 

demektir. Nasıl başarısızlığı kendine hatırlatılıyorsa, başarısı da ödüllendirilmelidir. Hiçbir 

personeli her defasında “aferin” diyerek bir sonraki yetki devrine motive edemezsiniz. Eğer, 

yeteneklerine güvendiğiniz için çalışanınıza yetki devrediyorsanız, ücret artışlarıyla beklentisini 

karşılamalısınız. Fakat unutmamak gerekir ki, her yetki devri ücret artışı gerektirmez. Aksi halde 

personel ek gelir sağlamadan sorumluluk almama alışkanlığı kazanacaktır.  

7.3.1.5.İşin Kendisine Ait Olmadığı İddiası  

 

“Bu benim değil filancanın görevi” iddiası yetki devralmaya direnmek niyetinde olan 

çalışanların ileri süreceği bir mazerettir. Gerçekte öyle dahi olsa yönetici kendisinde farklı bir 

yetenek gördüğü için yetki devretmek istiyor olabilir. Günümüzde işyerlerinin yüksek oranda 

uzmanlaşmaya gitmesi, çalışanlara uzmanlık alanları dışında 

yetki devredilmesine engeldir. Diğer taraftan görev tanımlarının 

çalışana görev tanımı dışında ek görevler verilmesini 

engelleyecek kadar keskin yazılmış olması yöneticileri yetki 

devrinde kısıtlamaktadır. Oysa yöneticinin temel görevi 

çalışanların bütün yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Esnek 

düzenlenmeyen prosedürler çalışanların yeteneklerinden 

yararlanılmasına engel olmaktadır. “Benim işim değil” iddiasında bulunan bir personele yetki 

devredebilmek yöneticinin kendi becerilerine meydan okumasıdır. Hemen pes etmeyin, 

personele değil kendinize meydan okuyun. Personeli ikna etmeye, cesaretlendirmeye, onda 

gördüğünüz yeteneği anlamasına, görevi yerine getirirken sürekli destek olacağınıza 

inandırmalısınız. Eğer yetki devrine prosedürler engel oluyorsa hemen tüm prosedürleri gözden 

geçirin ve ihtiyaca cevap verecek şekilde güncelleyin. Bu konuda hazırladığınız raporları 

üstlerinize sunun. 
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7.3.1.6.İş Arkadaşlarının Olumsuz Tavırlarından Çekinmek  

 

Yöneticinin yaptığı yetki devrine çalışanların hepsi aynı 

tepkiyi vermez. Yetki devrine direnme niyetinde olanlar 

başkalarına yetki devredilmiş olmasından memnun olurken, 

yetki devri beklentisinde içinde olanlar kendisine yetki devri 

yapılmamasından memnun kalmayacaktır.  

Bazı çalışanlar işyerinde diğer arkadaşları tarafından ikinci 

plana itilmiş, pasif duruma düşürülmüş olabilir. Göz ardı edilen bu personel, arkadaşlarının 

baskısından kaçmak amacıyla pasif kalmayı yeğliyor, yetki devrine direniyor olabilir. Çünkü 

yetki devirleri onu işyerinde aktif hale getireceğinden bu da personeller arasındaki ilişki 

dengeleri değişecektir. Yetki devri sonucunda göstereceği başarı diğer personeller içindeki 

statüsünü artıracağı gibi başarısızlığı iyice yalnızlaşmasına neden olabilecektir.          

İşyerine yeni katılan genç personeller kendilerine iş yüklenmesine hazırdırlar. Dizginlenemez bir 

heyecanları ve işyerinde bir an önce kendilerini gösterme 

hevesleri vardır. Yetki devrileri onları hazırlamak için önemli bir 

fırsattır. Fakat eski personeller, yeni katılanların işyerinde bir 

anda yıldızlaşmalarını istemeyebilirler. Tecrübeli çalışanlar her 

zaman ağabey/abla rolü üstlenmezler. Tecrübeli personeller, 

genç personellerin görevlerin altından kalkamayacakları iddiası 

ile yetki devrini baltalamaya kalkışabilecekleri gibi etki altında 

kalan yeni personeller ürküp yetki devralmaktan vazgeçebilirler. 

İş arkadaşlarının olumsuz tavırlarından rahatsızlık duyduğu için bir personelin yetki devrine 

karşı koyması sadece o personelin değil işyerinin sorunudur. Bunu bir işyeri sorunu olarak 

görürseniz, sorunu uygun şekilde açığa vurup, herkese kararlılığınızı hissettirmeniz gerekir. 

Yetki devrine neden ihtiyaç duyulduğunu, yetki devrine uygun görülen personellerin seçilme 

nedenlerini işyerinde açıklayın. Diğer personellerin tutumlarının daha da sertleşme ihtimaline 

karşı, yetki devrettiğiniz personelin sürekli yanında bulunmaya, desteğinizi göstermeye çalışın. 

Yetki devriyle ilgili tüm kuşkuları yok ederken asla sert olmayın. Diğer personellerin sempatisini 

kaybetmeniz, bir personeli kazanırken diğerlerini tamamen kaybetmenize neden olabilir. 

Kararlı, güler yüzlü, açıklayıcı, destekleyici olun, Sonraki yetki devirlerinde diğer personellerden 

de yararlanacağınızı deklere edin. 
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7.3.1.7.Yöneticinin Dürüstlüğünden Şüphe Duymak 

 

Her defasında doğru kararları alıyor olsa dahi, aldığı 

kararları yapılması gereken emirler olarak bildiren 

yöneticilere çalışanlar güven duymazlar. İnsan, doğası 

gereği yönetilmek isteyen bir varlık değildir. Çalışanlar 

kararların alınmasında etkilerinin olmasını, alınan 

kararların herkesle paylaşılmasını beklerler. Çalışanlar, 

bir işçi olarak değil, bir ekibin önemli bir parçası olarak 

görülmeyi ister. Önemlilik, tanınma duygusu çalışanı işiyle bütünleştirir, onu mutlu çalışanlara 

dönüştürür. Çalışanları ile böyle bir bütünleşmeyi sağlayan yöneticinin dürüstlük gibi bir kaygısı 

yoktur. Her ne kadar yönetilmeyi sevmeseler dahi çalışanların da işyerinin de yönetilmesi 

gerekir. Yönetici kendini yalnızlığa mahkûm etmeyip, yönetme faaliyetini ekip ruhu içinde 

yürütebilirse her iki taraf da bundan mutlu olacaktır. 

Devrettiğiniz yetkilerle beraber bir takım taahhütlerde bulunduysanız muhakkak bu 

taahhütleri yerine getirmelisiniz. Taahhütleriniz gelir artışı ise bunu gerçekleştirmelisiniz. Yetki 

devri yaparken amacınızın personeli kazanmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu ifade 

etmişseniz, görevin yerine getirilme aşamalarını kontrol ederken de, başarısızlık sonuçlarını 

değerlendirirken de çalışanları küçük düşürmemeli, onları cezalandırıcı tavırlar 

sergilememelisiniz. Bu her şeyi kaybetmekten başka bir işe yaramayacaktır. Yapacağınız en 

büyük hata ise başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmek yerine, çalışanlara yüklemeye 

çalışmanız olur. Yetki devrederken nasıl güçlü durmuşsanız, sonucunda da güçlü durmalısınız. 

Çalışanlarınız, söylediklerinizle davranışlarınızın uyumlu olmadığını, kandırıldıklarını 

düşünmeye başlamışlarsa yeni yetki devirlerinde işiniz gerçekten çok zor olacaktır. O nedenle 

tutmayacağınız sözler vermeyin, gerçekte karakterinizin bir parçası olmayan yapmacık 

yöneticilik tavırlarına bürünmeyin. Unutmayın ki bütün çalışanlar bir insandır ve işyerinde 

yaşadıkları tecrübeler onları birer insan sarrafına dönüştürmüştür. Siz açıkça beyan etmeseniz 

dahi söz ve davranışlarınızda gizli olan niyetleri anında anlayacaklardır. Düşüncelerini size 

söylememeleri, gerçek niyetlerinizi bilmedikleri anlamına gelmez. Ekip üyeleri birbirine karşı 

dürüst, şeffaf ve yardımseverdir. Ekip ruhuna inanan hiçbir yönetici bu ruhu bozacak 

davranışlar içinde olamaz. 
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Personelim ile 

aramda güven 

sorunu yoktur 

çünkü 

………………….. 
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7.3.2.Yetki Devrine Uygun Personeller 

Yetki devrine başlarken çok hevesliydiniz. Daha 

görev tanımlarını yazmaya başlamadan önce 

sonuçları hayal ediyordunuz. Belki de elemanların 

ilk defa bilinçli bir şekilde yetki devri yapan 

yöneticiyle çalışacak olmaları dahi her türlü sorunu 

kendiliğinden çözecek diye düşündünüz. Yetki 

devrine personelin bu denli direneceğini hesap etmemiş olabilirsiniz. Bu sizi ne şaşırtmış ne de 

korkutmuş olamaz. Çünkü siz, en üst katın, özenle döşenmiş en büyük odasının, en büyük 

koltuğuna oturana kadar çok tecrübeler yaşadınız. Belki bir zamanlar siz de yetki devralmak 

istemeyen personellerdendiniz. Hadi geçmişi bir düşünün ve en başta kendiniz olmak üzere 

birlikte çalıştığınız tüm arkadaşlarınızın neden yetki devrine karşı koyduklarını tek tek 

hatırlayın. Sizce yukarıda yazılanlara benziyor mu. O halde şaşıracak hiçbir şey olmamalı değil 

mi. Eğer yetki devrine başlamadan önce uzun uzun düşündüyseniz büyük ihtimalle bu karşı 

koymaları da hesap etmiş olmalısınız.  

Halen kendinize “Ben kime yetki devredeceğim” diye soruyorsanız çok büyük bir fırsatı 

kaçırıyorsunuz demektir. Siz zaten bütün direnmeleri ortadan kaldırmadınız mı. O halde 

herkese yetki verebilecek durumdasınız. Ama öyle değil tabi. Ne yaparsanız yapın direncini 

kıramadığınız personelleriniz olabilir. Bazı görevler özel yeteneklere sahip personellere 

devredilebilecek niteliktedir. Görevin ağırlığı, miktarı, bitirme süresi itibariyle hangi personele 

ne kadar görev devri gerekeceği, personelleri ince bir elemeye tabi tutmanızı gerektirebilir. Siz, 

yetki devrine direnen personeli, direnme nedenlerini tespit etme ve bu nedenleri ortadan 

kaldırma aşamasında elinizden geleni fazlasıyla yerine getirdiniz. Devredeceğiniz ve 

devretmeyeceğiniz görevleri zaten biliyordunuz. O halde şimdi hangi personellere yetki 

devredebileceğiniz düşüncesi üzerine yoğunlaşabiliriz. 

7.3.2.1.Yeteneklerine İnandığınız Personele Devredin 

 

Yetki devrinden amaç, işlerin başarıyla tamamlanmasıdır. Bir işi başarıyla tamamlayacak 

personel, yetenekli personeldir. Bir personelin yeteneğinden emin olmak istiyorsanız, daha 

önceden aynı işi yapıp yapmadığına ve sonuçlarına bakabilirsiniz. Personelin o konuda eğitim 

almış olması da yeteneğini gösterir. Yönetim kademesinde size en yakın olan yardımcılarınız, 

sizin koltuğunuza oturacak en güçlü adaylardır. Onlar, yeteneklerini kanıtlamış oldukları için 

 
KENDİME 

SORULAR 

Yetki 

devretmeyi 

düşündüğünüz

de, ilk aklınıza 

gelen 

personelleri 

nedenleriyle 

birlikte not 

ediniz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşyerinizde 

yetki devirleri 

kişinin 

unvanına mı 

yoksa 

yeteneğine  mi  

bakılarak 

yapılır? 
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sizin yardımcılarınızdır. Yetki devrinde ilk aklınıza gelecek adaylar da yardımcılarınızdır. Fakat 

yetki devri yardımcılardan başlayarak alt kademelere doğru, hiyerarşiye uygun yapılır diye bir 

kural yoktur. Başta da belirttiğimiz gibi yetki devri, bir işin başarıyla sonuçlandırılması için 

gerçekleştirilir. O halde temel kural “yeteneği olana yetkinin verilmesidir, yönetimde üst 

kademede bulunanlara değil.” 

7.3.2.2.Etkili Ve Verimli Yetki Devrini Sağlayacağınız Personele Devredin 

 

Etkili bir yetki devri, görevin başarıyla yerine getirilmiş 

olmasıdır. Yani etkililik, başarı oranı ile ölçülür. Eğer personel 

görevini başarıyla tamamlamış ise bu sizin etkili bir yetki devri 

yaptığınızı gösterir. Personelin görevinin yerine getirmedeki 

başarı oranı, yetki devrinin etkililik oranını da ortaya çıkarır. 

Fakat etkili bir yetki devri yapmış olmanız yetki devrinde 

verimliliği sağladığınız anlamına gelmez. 

Verimli bir yetki devri, yetki devrini yapmadaki amacın gerçekleşmesi, maliyet fayda oranının 

tutturulmasıdır. Eğer görevin yerine getirilmesi için uzun eğitimler, ek ödemeler yapmanız 

gerekiyorsa, bütçenize gereğinden fazla yük getiriyor olabilirsiniz. Belki ekonomik 

göstergeleriniz bu yetkinin bu şekilde devredilmesine izin vermiyor olabilir. Belki de bu görevi 

daha önceden yapmış bir personel vardır. Hiç harcama yapmadan görevi ona verebilirsiniz.  

Yetki devrederken asıl amacınız ücretlerde adaleti sağlamak, iş yükünü eşit dağıtmak, genç 

personelleri cesaretlendirmek, küskün personeli kazanmak vs. vs. olabilir. Görev 

tamamlandığında asıl amacınıza ne kadar ulaştığınız, yetki devrinin verimliliğini ortaya 

çıkaracaktır. Belki de görev başarıyla tamamlanmış/etkinlik sağlanmış fakat verimlilik 

sağlanmamış olabilir. Genç personeli kazanırken tecrübelileri kaybetmiş olabilirsiniz. Sürekli 

aynı personele başarısından dolayı ek ödemede bulunurken işyerindeki ücret dağılımındaki 

farkı iyice açmış olabilirsiniz. Bir işi sürekli yapan sizin için en iyi aday gibi görünebilir. Fakat bu 

sizin diğer personelleri köreltmenize neden olabilir. Bu da verimlilik ilkesine ters düşer. O 

personelin kısa süreli veya sürekli işten ayrıldığını varsaydığımızda sizin için de işyeri için de 

durum hiç de iyi olmayacaktır.  

O halde kısaca şöyle özetleyebiliriz, etkinliği ve verimliliği kısa, orta ve uzun vadede en uygun 

şekilde sağlayacağını düşündüğünüz personellere yetki devredebilirsiniz. 
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7.3.2.3.Üzerindeki Mevcut İş Yükünü Adaletli Dağıtacağınıza İnandığınız Personele Devredin 

 

Hemen hiçbir işyerinde işler tam olarak adaletli 

dağıtılamaz. Sizi her defasında anlayan, rahat ilişki 

kurabildiğiniz, düşüncelerinizi emretmeye gerek 

kalmadan kabullenen elamanlarınız varken, 

somurtkan, kavga etmeye hazır tavırlar sergileyen 

elemanlara yetki devretmek ister misiniz. Uyumlu 

ve anlayışlı personellerinizin sizin için yeri 

başkadır. 

Hele hele yıldız personelleriniz bambaşkadırlar. Onlar, bir işyerinin hamallarıdır. Her iş önce 

onlara buyurulur. Asla hayır demezler. Başarısızlıkları söz konusu dahi olamaz. Sizi hiç mahcup 

ettikleri görülmemiştir. Her halleriyle güven verirler.  

Kısacası, yetenekli ve uyumlu personeller her işyerinde en çok yorulanlardır. Onlar çok 

çalışırken diğerleri gazete okumaya, internette gezinmeye, hafta sonu oynanan derbi maçı 

üzerine yorum yapmaya zaman bulabilirler. 

Fakat sanmayın ki uyumlu, yıldız personelleriniz de, zamanı çarçur eden personelleriniz de 

hallerinden memnunlar. Görevleri sürekli kendilerine verdikleriniz, yorgunluklarından şikâyet 

etmiyorlarsa, yorgunluklarının karşılığı olan ücreti alamadıklarını söylemiyorlarsa, diğer 

personelin iş yerinin sultanları gibi davranmalarından duydukları rahatsızlıkları dile 

getirmiyorlarsa, bu hep böyle gideceği anlamına gelmez. En değerli personellerinizi kaybetmek 

üzere olabilirsiniz. 

Lale Devrinin mutlu çocukları gibi görünen, kendilerine işe yaramazlar sürüsü yaftası 

yapıştırılmış personelleriniz de aslında hallerinden çok da memnun değillerdir. Bir köşeye 

itilmiş, unutulmuş olmak kimin hoşuna gider ki. Her insanın başarabileceği bir şeyler vardır 

oysa. Onları tamamen kaybetmeden ve işyerinde büyük çatışmalara neden olmadan onlara da 

yeteneklerine uygun görevler vermeye ve geleceğe hazırlamaya başlamalısınız. Belki de 

içlerinde ne cevherler gizlidir değil mi. 

Yetki devrini gerçekleştirmeden önce, personeller üzerindeki iş yükünü gözden geçirerek, çok 

yoğun çalışanları rahatlatırken, az çalışanlara yeteneklerine uygun görevler vererek onları 

kazanabilir, böylece adaletli iş yükü dağılımının gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz. 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

İşyerlerinde 

bazı 

personeller 

neden çok 

yorulmaktadır- 

lar? 

1-Diğerleri 

yeteneksizdir 

2-Diğerlerini 

yönetmede 

yöneticiler 

başarısız 

kalmaktadır 
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7.3.2.4.Gelişimine Katkı Sağlayacağınızı Düşündüğünüz Personele Devredin 

 

Personelin kişisel gelişim eğitimlerine katılmış olması elbette 

gereklidir. Fakat en etkili yol yaşayarak öğrenmedir.   

 Kendisine iş verilmeyerek yetenekleri köreltilmiş 

personellerdeki yetenekleri ortaya çıkarmak istiyorsanız, 

 İşyerindeki çatışmalardan dolayı korkuya ve yalnızlığa terk 

edilmiş elamanları işiyle, işyeriyle ve arkadaşlarıyla kaynaştırmanın yolunu arıyorsanız 

 Henüz işe başlamış, bitmeyen bir enerji ve büyük heveslere sahip gencecik 

personellerinizin, bu heyecanlarından yararlanmak ve onları birer yıldız adayına 

dönüştürmek için acele etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız  

 Çalışma hayatının sonunda heyecanlarını yitirmiş, kendini yorgun hisseden 

personellerinizi yeni heyecanlarla tanıştırarak, onları yaşama bağlamanın 

sorumluluğunu hissediyorsanız 

 Her geçen gün yeteneklerini katlayan personellerinizin, onlar için planladığınız kariyer 

gelişimini tamamlayarak, yerinize yönetici adayı olmalarını gerekli buluyorsanız 

 İşinde, işyerinde ve özel hayatında mutlu personellerle çalışmanın doyulmaz zevkini 

tatmak istiyorsanız 

Kısacası, personellerinizin işinde ve özel yaşamlarında gelişmelerine katkı sağlamak istiyorsanız, 

elinizdeki sihirli değneği kullanın, hemen üzerinizde ağırlık gibi duran yetkilerinizi devredin. 

7.3.2.5.Yetkinizi, Problemlerini Çözeceğine İnandığınız Personele Devredin 

 

Bazen kendisine sorumluluk verilmediğinden sorun yaşayan bazen de 

aksine sorumluluktan kaçtığından dolayı sorun yaşatan personeller olabilir. 

Kimisinin de özel yaşantısındaki sorunlar işine yansıyor olabilir. Eğer sorunlu 

personeli ve sorunlarını tespit edebildiyseniz bu sizin için çok büyük bir 

fırsata dönüşebilir. Bir taşta iki kuş vurabilirsiniz. 

 İşine sürekli geç gelen personele, mesaiyi kontrol etme görevi vermeyi düşünmez 

misiniz 

 Boş bir pozisyonun/kadronun hakkı olduğunu düşündüğünden dolayı huzursuzluk 

yaratan personeli bu pozisyona/kadroya vekâlet ettirerek bir süre deneyebilirsiniz 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

Personelleri-

min 

tamamını, 

işlerini en iyi 

şekilde 

başarır 

seviyeye 

getirmek için 

neler 

yapabilirim? 
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  Yalnız yaşayan personellerinizi, işyerinin sosyal aktivitelerinin düzenlenmesinde 

kullanabilirsiniz 

 Gelirindeki yetersizlikten dolayı uzun süredir tatile gidemediğinden şikâyet eden 

personelinizi, beş yıldızlı otelde düzenlenen kişisel gelişim eğitimlerine 

görevlendirebilirsiniz 

 Yorgun ve yaşlı personellerinizi, tecrübelerini paylaşmak üzere eğitici olarak 

görevlendirerek onları onurlandırabilirsiniz 

7.3.2.6.Özel Yeteneklerinden Yaralanabileceğiniz Personellere Devredin 

 

Çoğu personelin hobi olarak yaptığı özel ilgi alanları vardır. Bu ilgi alanları 

işyerlerinde ortaya çıkmaz. Fakat siz her şeyden haberdar olan, fırsatları 

kaçırmayan bir yöneticisiniz.  

 İşyeri bülteni düşünüyorsanız, bülteni düzenleme işini edebiyatla 

ilgilenen personelinize verebilirsiniz 

 Meslek kuruluşları yöneticilerine yapacağınız sunum için 

yemekli/yemeksiz tüm organizasyonu, iki elinde iki maharet olan hanım personellere 

düzenlettirebilirsiniz 

 İşyerine bağlı futbol, voleybol gibi bir takım oluşturacaksanız, örneğin aynı iş kolunda 

düzenlenecek halı saha müsabakalarına katılmanın işyerinin tanıtımı için faydalı 

olacağına karar vermişseniz, futbol geçmişi olan bir personelinize bu görevi vermek 

doğru bir karar olacaktır. 

Personeller, işleri dışındaki yeteneklerini, ilgi alanlarını ortaya 

çıkarmaktan mutlu olacaklardır. Özel ilgi alanlarının 

bilinmesinin, bu alandaki yeteneklerini sergilemiş olmalarının 

kendilerine işyerinde özel bir statü sağlayacağına inanırlar. Bu 

fırsatı onlara vermenin tam zamanı.  
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7.4.Yetki Devrinin Personellere Açıklanması 

YAŞAMDAN: Tecrübeli ve yaşlı yöneticinin işe başlamasının henüz 

ilk haftasıydı. Genç yardımcısı bir sabah işyerine geldiğinde 

masasının üzerinde yetki devri belgesini buldu. Şaşkındı. Ne 

düşüneceğini bilemedi. Yetki devri belgesini titizlikle inceledi. 

Anlayamadığı çok şey vardı. Tekrar tekrar okudu. En iyisi amiri ile 

görüşüp, kendisine devredilen yetkinin içeriği ve sınırları 

hakkında açıklama istemekti. Kapıdan içeriği girdiğinde yaşlı ve tecrübeli yönetici yardımcısını, 

yüzünde yardımcısının acemiliği ile dalga geçen bir gülümseme “Gel ben de seni bekliyordum. 

Yetki devrini soracaksın değil mi” diyerek karşıladı. Genç yardımcı o an her şeyi anladı. 

Amirinin klasik yönetim anlayışının bir temsilcisi olduğuna, onunla bir değişim 

gerçekleştiremeyeceklerine, amirinden uzak durması gerektiğine karar verdi. Aklındaki, 

 Yetki devrinin anlaşılmaz genel ifadelerle yazıldığı 

 Diğer unvanlara yetki devredilmemiş olmasının yönetimi merkezileştireceği 

 Yetki devirlerinin çok sınırlı tutulduğu 

 Mevcut yetki devrini geliştirmediği 

 Bu yetki devrinin personelin yeteneklerini köreltebileceği 

 Yetki devrinin personeli tanımadan ve bilgilendirmeden yapılmış olmasının personeli 

yönetimden koparabileceği 

Gibi birçok düşünceyi söylemeye gerek duymadı, amirini kendi yönetim anlayışıyla baş başa 

bıraktı. Amirinin,  makam odasında tek adam rolü oynamak istediğini biliyordu.  

Eğer siz de yetki devrini bu güne kadar hep bu şekilde gerçekleştirmişseniz işe önce hatanızı 

görüp kabullenmekle başlamalısınız. Çünkü bu bir yetki devri değil. Yardımcıyı oyalamak amacı 

güden bir kandırmacadan başka bir şey olamaz. Daha ilk hareketinizde bütün çalışanlarınızı 

kaybettiğinizi, kendinizi yalnızlaştırdığınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer istediğiniz sonuç zaten 

bu idiyse, personeliniz yönetici olarak varlığınızın anlamını en kısa sürede sorgulanmaya 

başlayacaktır. Böyle bir yönetim anlayışının size sorun yaşatmayacağını düşünüyorsanız 

kesinlikle yanılıyorsunuz. Daha ilk günden tüm sorunları kendinizin yarattığının farkında bile 

değilsiniz. Personeli tepe yöneticisi ve diğerleri olarak ayırmanın, alt kademeleri onlara yetki 

devretmemenin derin anlamları üzerinde yorumlar yapma mecburiyetinde bırakmanın, 

çalışanları günlük işlerini yapmaktan başka bir şeye karışmamaları hantallığına hapsetmenin 

 
KENDİME 

SORULAR 

Yetki devrini, 

örnekteki gibi 

yapan 

yöneticinin, 

yetki devri  ve 

yöneticilik  

hakkındaki 

anlayışını 

yorumlarsam 

…………………. 

söyleyebilirim. 

 

 

 

Yetki devrinin 

aşamalarını 

personelimle 

paylaşmam 

bana 

……………………. 

yararları 

sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



88 
 

nelere mal olabileceğini hesap etmemiş olamazsınız. Böyle bir savaşa değer mi. Sizce, nasıl bir 

yönetim anlayışına sahip bir yönetici bunu yapar. 

Elemanlarınız, başarıya birlikte ulaşacağınız ekip 

arkadaşlarınız ise düşüncelerinizi ve yapmak istediklerinizi 

onlardan saklayamazsınız. Çok başarılı bir şekilde 

hazırladığınız yetki devrini emri vaki bir tavırla önlerine 

koymanız tüm emeklerinizin heba olması demektir. 

Çalışanlarınıza güvenerek yetki devri yaptıysanız, onlara 

duyduğunuz güveni ve beklentilerinizi bilmeleri gerekmez mi. Sizi anlamazlarsa, onlara 

yüklediğiniz görevleri ve sorumlulukları kavrayamazlarsa, devrettiğiniz yetkileri amacında 

kullanabilirler mi. Evet, yetki devri kesinlikle yazılı yapılmalıdır. Fakat öncesinde yetki devrinden 

beklentileriniz tüm personele açıklanmalıdır.  

Kendisini sunum yapma, topluluğa karşı konuşma, toplulukla etkili iletişim kurma konularında 

geliştirmemiş yöneticiler için, personeliyle sözlü iletişim kurmak çok zor gelebilir. Fakat bunun 

başka bir yolu da yoktur. Değişim, yöneticinin kendisini de değiştirir, geliştirir. Kişisel gelişiminiz 

için bu sunumlar çok büyük bir fırsat olabilir.       

Yetki devri ile ilgili tüm çalışmalarınızı bir dosya 

halinde muhakkak yazılı belgelere dökün. Yazılı 

belgeler, kendi yönetim zamanınızı önceki 

dönemlerle kıyaslama imkanı sağlarken, 

başarılarınızı ölçme, hatalarınızı ve telafi yollarını 

tespit etme imkanı verecektir. En önemlisi bu 

belgelerden istatistikler, anlamlı analizler, kurumsal dokümanlar çıkarabilirsiniz. Belki bireysel 

ilmi çalışmaya kadar gidebilir. Faaliyet alanınıza örnek olacak araştırma niteliğinde bir yayın 

ortaya koyabilirsiniz. İşyerinde anlamlı yetki devri yapmanın alt yapısından sizden sonra gelen 

yöneticiler her zaman yararlanmak isteyeceklerdir.  

Toplantılar, kişisel duyurular için en uygun ortamlardır. Toplantılar, bütün çalışanlara 

olabileceği gibi bireysel de olabilir. Yetki devrini bu aşamaya kadar nasıl ciddiyetle 

planladıysanız, toplantılardaki anlatımlarınız da ciddi olmalıdır. Açık, net tavırlar 

sergilemelisiniz. Yetki devrinin tüm aşamalarını içtenlikle anlatın. Önceki dönemlerle sizin 

yönetim anlayışınız arasındaki farkları ortaya koyun. Kişisel direnmeleri kırmaya çalışın. Yetki 
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devrettiğiniz personellere, kendisine yetki devrederken neleri önemsediğinizi, ona neden 

güvendiğinizi izah edin. Birebir yapılan toplantılar oluşabilecek akıl karışıklıklarını ve 

dedikoduları ortadan kaldırır. Gurup toplantıları ise geneli etkilemek açısından size güç verir. 

Çalışanlarınız, sizin düşünemediğiniz ayrıntıları ortaya koyabilir. 

Onları yakından tanımakla verdiğiniz kararların doğruluğunu 

sınamış olacaksınız. İleride oluşabilecek sorunları baştan 

görmeniz elinizi güçlendirecektir. Sorulara, şikâyetlere, 

sızlanmalara açık olursanız her şeyi aynı anda öğrenme ve çözme imkânına sahip olursunuz. 

Çalışanların, anlamadıkları için yetki devrinden uzak durmalarını engellemenin yolu görsel 

sunumlardır. Önceki yetki devri çalışmalarınızı, bir model halinde sunarak onları 

cesaretlendirebilirsiniz. Önceki yetki devrilerinde yaşadığınız olumlu tecrübeleri 

hikâyeleştirerek anlatın. Yıldız personellerin geçmiş başarısından, işine, işyerine ve iş 

arkadaşlarına küsmüş personellerin nasıl kazanıldığından, çok kısa sürede elde edilen başarı 

istatistiklerinden, özenle hazırlanmış grafiklerden etkilenmeyecek çalışan yoktur. Sizin bu denli 

özenli, bilinçli, işine ve personeline önem veren, bilimsel metotlarla çalışan, takipçi bir ruha 

sahip olduğunuzu anlayan personeliniz, sizi işinin ehli bir lider olarak kabul etmekte hiçbir 

tereddüt yaşamayacaktır. Çalışanlar, her zaman takip etmek istedikleri bir lider 

arayışındadırlar. Lidere bağlı yaşayan bir millet olduğumuz gerçeğini de ortaya koyduğumuzda 

başarı şansınızın ne kadar yüksek olduğunu tahmin dahi edemezsiniz. 

Yetki devrini kabullenen personeller, aşırı heyecan 

patlamasıyla/güven duygusuyla, kontrolsüz davranışlar 

sergileyebilirler. İnsan, motive olduğu/inandığı zaman sadece 

küçük dağları değil, evreni ele geçirmeye hazır bir varlıktır. O 

nedenle, personelden beklentilerinizi kendisine net bir 

şekilde anlatın. Yani yetki devrinin sınırlarını belirleyin. Çünkü 

hiçbir yönetici, yönetimsel faaliyetleri yerine getirirken kontrolü elinden kaçırmamalıdır. 

Devrettiğiniz görevleri yerine getirirken hangi harcamaları yapabileceğini, isminize nerelerde 

hareket edebileceğini, işe başlamadan önce veya işin hangi aşamalarında sizinle hangi konuları 

tartışabileceğini açıkça ifade etmelisiniz ki hem personel bütün yeteneklerini sergileyebilsin 

hem de kendinden istenenin dışına çıkarak kontrolsüz güce dönüşmesin. Bu ayrıntıları 

aşağıdaki başlıklar halinde listelemek size yardımcı olacaktır. 
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 Yöneticinin ve çalışanın hangi konularda/aşamalarda birlikte karar verecekleri 

 Yöneticinin onayına sunulacak konular 

 Hangi konularda yönetici ile çalışanın birlikte değerlendirme yapacakları 

 İşe başlamadan önce çalışanın yapmış olduğu hazırlıklardan yöneticiye sunumu 

gerekenler 

 Çalışanın resen hareket edeceği ancak sonuçlarını yöneticisine sunacağı durumlar 

 Çalışanın resen karar verip, sonuçlarını yalnız kendisinin değerlendireceği durumlar 

Yetki devrinin, kontrolünüzde ilerlemesini istiyorsanız, başlangıç ve bitiş tarihlerini veya hangi 

olaya münhasır olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. Kısıtlanmış süre, çalışanın işini ciddiye 

almasını sağlayacaktır. Unutmayalım ki kontrol edilebilir stres çalışanın yeteneklerini ortaya 

çıkarır. Zaman sınırlaması çalışan üzerinde, yeteneklerini bir an önce kullanması konusunda 

zorlayıcı/yüreklendirici/motive edici etki oluşturur.  

Yetki devrini broşürler halinde işyerinin uygun yerlerinde duyurabilirsiniz. Hazırlamış 

olduğunuz metinleri ve çalışanlarınızdan beklentilerinizi kısa broşürler halinde dağıtabilirsiniz. 

Bu gayretleriniz yetki devri çalışmalarınızı sürekli gündemde tutarak ciddiyetinizi ve takipçi 

yönünüzü ortaya çıkaracaktır. 

Nihai aşamada yetki devrinin, ilgili personellere yazılı belge halinde tebliğ edilmesi yönetici ile 

çalışanı arasındaki anlaşmayı ve anlaşmanın ruhunu temsil eder.  Yetkinin yazılı olarak tebliği 

ileride olası sorunları ortadan kaldırır. Yetki belgesi, çalışana sorumluluklarını hatırlatır.  

Aşağıda, yetki belgesinin nasıl düzenleneceğine dair bir örnek gösterilmiştir. Bu belgeyi tebliğ 

ederken personelinize yapacağınız açıklamalar ve onun ortaya koyduğu tavır ve sahiplenme 

derecesi, sizin ile personel arasındaki bir işbirliği anlaşmasıdır. Personelinize, her an yanında 

olduğunuzu, korkmaması gerektiğini, ona duyduğunuz güveni, soru sormaktan çekinmemesini, 

dilerse bu konuda tecrübeli bir personeli danışman olarak atayabileceğinizi, işi tamamlarken ve 

tamamladıktan sonra hangi duygu ve düşünceleri tadacağını, bu işin onun kariyeri açısından 

önemini, eğer ek bir ödeme yapacaksınız ödeme miktarını açıklayın. Kozasından yeni çıkmış, 

dünyanın bilinmezlerine kanat açan, narin ve hassas bir kelebek olarak onu yapayalnız 

bırakmayın. Cesurca ileri atılmasını, meydan okumasını sağlayın. 
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YETKİ DEVRİ FORMU 

Tarihi:……/……/……. 

Görevlendirilen:………………………….                                           Görevlendiren:……………………….. 

……………………………………………………                                          ………………………………………………… 

 

GÖREV           : 

 

 

ÖNEMLİ NOKTALAR          : (Gerçekler, Yapılacaklar, Yapılmayacaklar, Sınırlamalar, Parametreler, İlgili 

Kişiler) 

 

 

SAHİP OLDUĞUNUZ YETKİ DÜZEYİ          : 

 Bu konuyu inceleyin, bir karar alabilmem için bana bütün bilgileri ulaştırın 

 Bu konuyu inceleyin, seçenekleri bildirin (lehte ya da aleyhte): Onayım için bir tanesini bana bildirin 

 Bu konuyu inceleyin, seçenekleri bildirin (lehte a da aleyhte):Birlikte karar vereceğiz 

 Bu konuyu inceleyin, başlamadan önce neyi tasarladığını bildir 

 Uygun işi yapın, sonucun ne olduğunu bildirin 

 Uygun işi yapın, buna ek olarak benimle görüşmeniz gerekmez 

SON ÜRÜN / BEKLENEN /SONUÇ          : 

 

 

ZAMAN ÇİZELGESİ          : 

 

 

Kaynak:Joseph T. Straub, “Delegating Work”, çeviri: E. Sabri YARMALI, “Atak Yöneticinin Yetki Verme Rehberi”, 

Hayat Yayıncılık, 1. Baskı, s:65, 1999, İstanbul 
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7.5.Kontrol, Değerlendirme Ve Geri Bildirim 

Yetki devri, süreçleri olan yönetimsel bir faaliyettir. Yetkiyi 

devretmekle yöneticinin işi bitmemiştir. Kontrol/ denetim, bir 

yetki devrinde en önemli süreç haline dönüşebilir. İlk defa 

yetki devralan acemi çalışanın yetkisini nasıl kullanacağını 

bilemezsiniz. Kendine verilen görevleri her defasında başarı ile 

yerine getirmiş bir çalışana duyduğunuz güven daha farklı 

olacaktır. Çalışanların, yöneticinin yakından takibini 

hissetmeleri, sorumsuz davranmalarını engelleyebilir, 

önemsendiğini hissettirebilir. 

Yetki devrinin başarıya ulaşması için izleme yöntemleri geliştirilmesi kaçınılmazdır. Çalışana 

yardımcı olmak üzere nezaretçi/yönlendirici görevlendirilmesi, haftalık toplantılar, birebir 

görüşmeler, raporlar gibi yöntemlerle yetki devrinin nasıl kullanıldığı izlenebilir.  

Kontroller, yetki devrini işyeri sorunu haline getiren diğer personellerin olumsuz eleştirilerini, 

dedikodularını engelleyebilir. Fakat sıkı kontrol, çalışan üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Yetki 

devri nasıl ki personelinize güvendiğiniz anlamını taşırsa, denetim boyutuna varan kontroller de 

güvensizlik anlamını taşır. Önceden belli edilmiş zamanlarda personelinizin, yaptığı çalışmaları 

bizzat size veya yönetim gurubuna sunması, çalışan üzerinde motive edici etki yaratacaktır. 

Personel, yönetime verdiği bilgilerin ve dolayısıyla kendisinin önemsendiğini düşünecektir. 

Kontrol, kontrolsüz bir yetki devrine yol açmamak, yapılan yetki devirlerini başarıya ulaştırmak 

amacını taşımalıdır. Güvenmediğiniz elemana yetki devretmek zaten doğru değildir. O halde, 

yetki devreden yönetici rahat olmalı, personelini yönlendirici, cesaretlendirici davranış ve 

konuşmalarda bulunmalıdır. Yöneticisinin yanında olduğuna inanan personel, mahcubiyet 

duygusu yaşamamak için üstün çaba gösterecektir. 

“Kontrolleri ve kontrol sistemlerini oluşturmada ideal olan, bireylere mümkün olan yerde 

özdenetim uygulama olanağı veren ve böylece nezaretçinin kontrol ihtiyacını en aza indiren 

prosedürleri kurumsallaştırmaktır. Bu hem elaman açısından daha tatmin edicidir hem de 

yönetin uygulaması açısından daha etkilidir. Kişinin kendisi kontrol edilmeyi kabul etmediği 

sürece, kimsenin kontrol edemeyeceğini anlamak önemlidir.”14 

                                                           
14

 Ronald G. Wells, “Getting More Done Through Delegation”, Çeviri Vedat ÜNER, “Yetki Devri” s:127, 1993 Rota 

Yayınları İstanbul 
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Değerlendirme, devredilen yetkinin kullanılma aşamalarında ve 

görevin tamamlanmasından sonra yapılmaktadır. 

Değerlendirme, çalışanın performansını artırmak ve sonucunda 

performansını ortaya çıkarmak amaçlı yapılır. Yetki devrinin asıl 

amacı da çalışanın performansını artırmaktır. Yöneticinin, 

çalışanların performanslarını merak etmesi son derece doğaldır. 

Çalışanların performanslarını teker teker ölçmek ve sonuçlarını 

kendisine bildirmek yöneticilerin hoşlarına gitmese de değerlendirme ancak yöneticinin yerine 

getirmesi gereken bir faaliyettir. Yetki devrinin son aşamasında karşılıklı geri bildirimde 

bulunabilmenin koşulu önceden değerlendirmenin yapılmış olmasıdır.  

Kontrol ve değerlendirme sürecini birleştirilerek yapılacak faaliyetler çok daha etkili sonuçlar 

verecektir. Önceden belirlediğiniz zamanlarda, personelinizden alacağınız bilgiler bir taraftan 

kontrol bir taraftan da değerlendirme faaliyeti anlamı taşıyacaktır. Gidişatı merak 

ediyorsunuzdur. Personelin hatalarını, ihtiyaçlarını tespit edip bunları gidermek vaktinde doğru 

kararlar alma ve doğru tavırlar belirlemenizi sağlayacaktır. Belki de sadece psikolojik desteğe 

ihtiyacı olabilir. Sizden duyacağı “çok iyi gidiyorsun” takdiri her şeyi çözebilir.      

Görevin tamamlanmasıyla birlikte etkinlik, verimlilik ve kişisel 

performans ölçüm değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Unutmamak 

gerekir ki değerlendirme sonuçları bir sonraki yetki devrinin 

temelini/dayanaklarını oluşturacaktır. Doğru değerlendirme 

yapabilmek için en başta yetki devrinden ve personelden 

beklentilerinizi tek tek tespit etmiş ve amaçlarınızı çalışanlara 

duyurmuş olmalısınız. Belki de aşağıdaki hususları amaç edinmiş olabilirsiniz. 

 Görevin belirlenen zamanda tamamlanması 

 Yöneticiye ve işlem süreçlerine zaman, personel, para, teknoloji kullanımı açısından 

tasarruf etkisi 

 Görevin tamamlanmasında personelin yaşadığı sorunlar 

 Yetki devrinin personelin yeteneklerine olumlu katkısı 

 İşyerinde çatışmaları engelleyici etkisi 

 Küskün ve yalnız personellerin kazanılması 

 Müşteri/vatandaş artış oranları 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CMxID7h7z0g28M&tbnid=QgRsrP7B_W0sBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.akdenizokullari.k12.tr/?/olcme-degerlendirme&ei=3JVoU8bAMMaEOLnTgeAH&bvm=bv.66111022,d.ZGU&psig=AFQjCNGUmuSFP8mPfOZEAQN053WHegp49Q&ust=1399449347391635
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 Satış ve kâr rakamları artış oranları 

 Ekip çalışmasının oluşturulmasındaki etkileri 

 İşyerine itibar kazandırması 

İletişim kanallarının açık olduğu işyerlerinde geri bildirim her an her ortamda yapılır. Dikey, 

yatay ve çapraz iletişim kurulabilen işyerlerinde teoride her şeyin bilinmesi mümkündür. 

Bilinen her şey ise bir geri bildirimdir. Otoriter yönetim anlayışlarında sadece dikey/hiyerarşik 

ilişkiler kurmak mümkündür ki bu da ancak tepe yöneticisinin izin verdiği oranda 

sağlanabilmektedir. Çalışanların kendilerini izah etmeye çekindikleri işyerlerinde, elde edilen 

bilgilerin doğruluğuna güvenemezsiniz.  

Yetki devri kontrol süreci içerisinde birebir görüşmelerden, 

toplantılardan, raporlardan elde edeceğiniz bilgilerin hepsi 

birer geri bildirimlerdir. İşinize yaracak bilgi, anında, doğru 

ve tam olarak gelen bilgilerdir. Hızlı hareket etmenize 

yardımcı olurlar. Yetki devrinden korkan personelinizin 

yardıma ihtiyacı olduğunu onunla konuşmazsanız bilebilir misiniz, basına verilecek 

demeçlerdeki amaca uygun olmayan ifadelerden insan kaynakları sorumlusuyla birebir 

değerlendirme yapmadan haberiniz olabilir mi, devrettiğiniz imza yetkilerinin kullanılacağı yazılı 

belgelerin standartlaştırılması gerektiğini alt yöneticilerden başka kimden öğrenebilirsiniz.  

Performans ölçümü sonuçlarını gösteren değerlendirmelerinizi çalışanlarınızla paylaşın. Bunu 

toplantılarla gerçekleştirebileceğiniz gibi, işyerinin çeşitli yerlerinde duyabilirsiniz. Yetki devrini 

başarıyla tamamlayan personellerinizi takdir etmeyi, kendisinden beklenilen başarı seviyesine 

ulaşamayanları ise cesaretlendirmeyi unutmayın. Bu işe personeliniz ile birlikte başladınız 

onlarla birlikte tamamlamalısınız. Yapacağınız en büyük hata zafer sarhoşluğu içine girip 

başarıyı kendinize mal etmeniz olacaktır. 
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Sözün Özü! 

Yetki devrine inanan yöneticiler için dahi, yetkinin devredileceği 

personelleri belirlemek zordur. Kendine olan güvensizliği, 

arkadaşları tarafından dışlanacağını düşünmek, başarısızlığın 

kendisine mal edileceğinden korkmak, adaletsiz ücret dağılımı, 

işin kendisine ait olmadığı, yöneticinin dürüstlüğünden şüphe duymak gibi nedenlerle çalışanlar 

yetki devralmak istemeyebilirler.  

Çalışanlardan kaynaklanan yetki devri engelleri ortadan kaldırıldıktan sonra yöneticiler; 

yeteneklerine inandıkları, etkili ve verimli yetki devrini gerçekleştirebileceği, üzerindeki iş 

yükünü adaleti dağıtabileceği, kişisel gelişimine katkı sağlayabileceği, problemlerini 

çözebileceği, özel yeteneklerinden yararlanabileceği personellere yetki devredebilirler. 

Yetki devrinden beklenilen sonucun alınabilmesi için, her aşamasının personelle paylaşılması 

gerekir. Yöneticiler yetkilerini devretmekle başarıyı garantilediklerini düşünmemelidirler. Yetki 

devri takip edilmesi gereken bir süreç yönetimidir. Zaman zaman personellerden toplantı, 

sunum teknikleriyle bilgi alınması ara kontrol, değerlendirme etkisi yapacağı gibi personele 

çalışmalarını yöneticilere anlatma imkânı da verecektir. 

Yetki devri aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yönetici tarafından değerlendirme 

yapılmalıdır. Başarı başarısızlık oranları ve nedenleri, personellerin tek tek performanslarının 

belirlenmesi, etkinlik verimlilik ölçümleri sonucunda varılan kararlar personellere anlatılmalıdır. 

Başarı personeller övülmeli, eğer taahhütte bulunulmuş ise ödüllendirilmelidir.  

 

Diğer Bölüme Geçiniz 
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YARATICIDAN İNSANA 

KUTSAL YETKİ DEVRİ 

 

Okuduklarınız sizi yüreklendirmiş ve kurumunuzda yetki devri yapmaya karar vermiş ancak 

meslektaşlarınızın tepkisinden çekiniyorsanız, Joseph T. Straub’un tespitini ciddiye almanızı 

öneririm. Boş verin “Bu da nereden çıktı şimdi!” eleştirilerini. Siz Müslüman Mahallesinde 

salyangoz satma iddiasında değilsiniz. Kurumunuzda bir ilki başarmanın inancını yaşıyorsunuz. 

Gerçekten doğru yolda olan sizsiniz. Başarılarınız konuşulmaya başlandığında, bugün 

eleştirenlerin, fikirlerinizden ve uygulama tecrübelerinizden yararlanmak için sık sık sizi 

arayacaklarından emin olabilirsiniz. 

Fakat okuduklarınız; 

 Yetki devrinin gereksizliğine olan inançlarınız üzerinde en küçük bir değişiklik 

yapmadıysa, 

 Anlamlı yetki devrine inandırmış olmasına rağmen kendinizde başlama gücü 

bulamıyorsanız, 

 Yetki devri uygulamalarına hemen başlama arzusu yaratmakla birlikte, ilk olmaktan, 

tecrübesizlikten, örnek alacak uygulamalar bulunmamasından korkuyorsanız, 

Size son olarak, Yüce Yaratıcının, yarattığı insana güvenerek, nasıl bir yetki devri 

gerçekleştirdiğini, kutsal kitabımızdan örnekleyerek açıklayabilirim15. İnsanın düşüncelerini ve 

alışkanlıklarını aniden terk etmesi kolay değildir. Aklınızdan geçen her düşünce normaldir. 

Normal olmayan neden direndiğimizi bilmeden direnmektir. İnsan somuta eğilimlidir. Gözüyle 

görmek, eliyle dokunmak, kulağıyla dinlemek ister. O nedenle bu araştırmanın ikinci 

                                                           
15

 Kur’an’ı Kerim ayetleri, Prof. Dr. Süleyman ATEŞ’in, “Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri” adlı eserinden 
alıntılanarak düzenlenmiştir. S:  128-129  

Şirketinizin içindeki ya da dışındaki meslektaşlarınız yaptıklarınıza çok kızabilirler. 

Bulundukları konumun küçüldüğünü hissedebilirler. Bırakın öyle olsun. Kibarlık 

gereği bir açıklama yapmayı seçebilirsiniz ancak görevlendirme seçimi sizindir ve 

bunu iyi bir nedenle yaptınız. 

Joseph T. Straub 
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bölümünde, buraya kadar anlatılanlar somutlaştırılacaktır. Yeter ki siz kendinize olan inancı 

kaybetmeyin. 

Bir zamanlar rabbin, meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. 

Âdem’e isimlerin tümünü öğretti. 

Allah dedi ki: “Ey Âdem, bunlara, onların isimlerini haber ver.” 

Âdem, bunlara onların isimlerini haber verince……… 

Meleklere: “Âdem’e secde edin” demiştik 

Hemen secde ettiler. 

Gezegenler, yıldızlar ve galaksileriyle evren, hiçbir aklın alamayacağı ilim gücüyle yaratılmış 

inanılmaz güzellikte bir sanat eseridir. Yüce Yaratıcı bu muhteşem eserini, kendi adına 

hükmetmesi için (halife atadığı) insana devretmiştir.  

Ortalama 170 cm boyundaki bir varlığa evreni teslim etmek bizim akıl gücümüzü ikna 

etmeyebilir fakat insan boyuyla değil duygu ve düşünceleriyle değer bulmaktadır. Nitekim 

Allah, kendi adına (halife olarak) evrene hükmetme yetkisini insana devrederken, ona bunu 

yapabilecek tüm yetenekleri (isimlerin, bilgilerin tamamını) de verdiğini ifade etmektedir. 

İnsana verilen bu yeteneğin, canlı cansız bütün varlıkların saygı duyacağı kadar büyük (yeterli) 

olduğunu, insanın bilgisi karşısında duyulan saygıdan ( secde edilmesinden), kendine verilen 

görevi başarıyla tamamlayıp takdir edileceğinin vurgulanmasından anlıyoruz. Bu kutsal 

mesajlarda, bir yetki devrinde aranılan tüm ilkeleri görebiliyoruz.  

 Yetki devredenin kendisine ve yetkiyi devrettiğine güvenmesi 

 Görevin başarıyla tamamlanması için yetki devredilenin gerekli tüm ihtiyaçlarının 

karşılanması 

 Yetki devrinin açıklayarak, gerekirse emrederek yapılması 

 Yetki devrinde ısrarcı olunması 

 Yetkinin gönüllülük esasına dayanılarak devredilmesi 

 Görevin başarıyla tamamlanmasıyla yetkiyi devralanın takdir edilmesi 

 Başarının sahiplenilmemesi, başarının başarana atfedilmesi 

 Yetki devri ve başarı aşamalarının bilinmesinin sağlanması 
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 Yetki devrinin sınırlarının belirlenmesi 

 Yetki devrinin başlangıç ve bitiş zamanının tespit edilmesi 

Sizce, anlamlı yetki devredildiği zaman evreni yönetebilen insanoğlu, ondan yapmasını 

isteyeceğiniz bazı işleri başaramaz mı? 

Allah’ın, kendi şaheserini teslim ettiği varlığa, işyeri yöneticileri yetki devretmekte neden 

direnirler? 

Bir işyerini başarıya ulaştırmanın tek yolunun, ekip çalışması ortamında çalışanların tüm 

yeteneklerini sergilemelerinin sağlanmasından geçtiğini başka nasıl idrak edebiliriz? 

Devredilmeyen bir yetkinin sonuçları; 

 Önce insan sonra yönetici olarak yöneticilere sorumluluk yüklemektedir çünkü insana 

verilen yaratılış görevinin yerine getirilmesi engellenmektedirler 

 Çalışanların bilgi sahibi olmalarının yolu kapatıldığından gelişememekte, insan ve 

çalışan olarak kendini tamamlayamamaktadırlar 

 İşyerlerini kuruluş amaçlarına ulaştırmak görevini alan yöneticiler, işyerlerinin 

varlıklarını ve faaliyetlerini tehlikeye düşürmektedirler 

 Kendilerine güvenerek işyerlerini teslim eden işverenlere yöneticiler mahcup 

olmaktadırlar 

Sonuç olarak söyleyebilirim ki, anlamaya ve tartışmaya çalışmamız gereken yetki devrinin 

gerekli olup olmadığı değildir. Tartışmamız gereken neden yetki devredilmediği, anlamlı bir 

yetki devrinin nasıl yapılacağıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MİLLİ EMLAK İŞLEMLERİ YÖNÜYLE 

DEFTERDARLIKLAR YETKİ DEVRİ UYGULAMALARI 
 

Çalışmanın birinci bölümünde; yetkinin ve yetki devrinin tanımlanması, yetki devrinin önemi,  

faydaları, ilkeleri, yetki devrini zorunlu kılan nedenler, yetki devri engelleri, yetki devri 

aşamaları açıklanmıştır. 

Bu bölümde; Maliye Bakanlığının taşra yapılanması olan Defterdarlıklar bünyesinde yer alan ve 

Devlete ait malların yönetimi görevini yerine getiren Milli Emlak Müdürlüklerinde, anlamlı yetki 

devrilerine olan ihtiyaç, unvanlar itibariyle görevlilerin kullanmaları gereken imza yetkileri, 

görev tanımlarının ve imza yetkilerinin belirlenmesinin milli emlak işlemlerine sağlayacağı 

faydalar açıklanacaktır. Bu bölümün oluşturulmasında yasalar, yönetmelikler, yönergeler gibi 

yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. 

İkinci bölümü kaleme alabilmek için öncelikle valiliklerin ve defterdarlıkların imza 

yönergelerinin tek tek incelenmesi gerekiyordu. Bilimsel değeri olan sonuçlara ulaşabilmenin; 

önce özel sektör yetki devri esaslarının ortaya konulmasından, yani okuyucuların anlamlı yetki 

devrine inandırılmasından sonra da defterdarlıkların mevcut yetki kullanımının 

belirlenmesinden başka yolu yoktur. Ancak bu şekilde bir inceleme yolu takip edilerek ilmi 

geçerliliği olan öneriler ortaya konulabilir. 

Bu amaçla 23 Mayıs 2013 tarihinde hazırlamış olduğum bir dilekçeye bütün defterdarlıklara 

ulaşarak, yapmayı düşündüğüm çalışma hakkında açıklamalarda bulunup, illerinin valilik ve 

defterdarlık yetki devri yönergelerinin birer örneklerini talep ettim. Kırküç (43) adet 

defterdarlıktan temin edilen imza yetkileri yönergeleri inceleyerek bir kanaate vardım. 

Çalışmaya destek sunan ve sunmayan defterdarlıklar aşağıda listelenmiştir. Defterdarlıkları 

yetki yönergelerini şahsıma göndererek bu çalışmaya destek olan defterdarlıklar aynı zamanda 

anlamlı yetki devrileri üzerine bir araştırma yapılmasına olan ihtiyacı da ortaya koymuşlardır. 

Elbette ki bu tek başına yeterli bir çalışma olamazdı. Milli emlak birimlerinde görev tanımları 

yapabilmek için öncelikle bu birimlerde yapılan işlemleri (düzenlenen belgeleri) detaylı tespit 
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etmek gerekirdi. Bu amaçla 21 Mayıs İle 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Erzurum 

Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce düzenlenmiş (toplam 779 adet) tüm yazı ve onayların 

birer örneği, araştırmaya bilimsel destek sağlaması amacıyla, Defterdarlık Makamının 29 Mayıs 

2013 tarihli ve 673 sayılı onaylarına istinaden arşivlenmiştir.  

Arşivlenen bu belgeler (satış, tahsis, kira, irtifak hakkı gibi) konu başlıkları itibariyle tarih 

sırasına göre ayrılmış ve her evrak işlem sırasına uygun olarak dizilmiştir. Böylece, belli bir süre 

içerisinde hangi işlemin daha sıklıkla yapıldığı ve bir işlemin oluşturulmasında hangi işlem 

süreçlerinin takip edildiği tespit edilmiştir. 

Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde düzenlenen evrakların bu çalışmaya en büyük 

katkısı ise hangi belgelerin hangi unvanlardaki personeller tarafından imzalandığını tespit 

edebilmektir. Oluşturulan bu arşivden şu sonuçlara ulaşabilirdik; 

 Özel sektör yetki devri anlayışı 

 Defterdarlıklar yetki devri anlayışı 

 Defterdarlıklar görev tanımlarının güncel durumu 

 Milli Emlak Müdürlüklerinde düzenlenen belgeler, bu belgelerin konu başlıkları ve 

işlem sırasına göre dizilmesi 

 Milli Emlak Müdürlüklerince düzenlenen belgelerin hangi unvanlarda imza edildiği 

 İşlem süreçlerinin belirlenmesi 

 Anlamlı görev tanımlarının ve yetki devirlerinin gerekçeleriyle ortaya konularak 

defterdarlıklara bilimsel sonuçlar içeren örnek çalışma sunulması 

Defterdarlıkların bugün itibariyle imza yetkileri anlayışlarını ortaya koyarken; 

- Defterdarların hazine taşınmazlarının yönetimine esas imza yetkisini valilerden alıp 

almadıkları 

- Defterdarların, yardımcılarına yetki devredip devretmedikleri, devrettiler ise hangi 

yetkilerini devrettikleri 

- Defterdarların Milli Emlak Müdürlerine ve Müdür Yardımcılarına yetki devredip 

devretmedikleri, devrettiler ise hangi yetkilerini devrettikleri 

incelenmiş, bazı defterdarlıklardan seçilen yetki devri esasları, konusu geldiğinde, alıntı 

yapılarak ve kaynağı gösterilerek, örneklem olarak araştırmada sunulmuştur. 
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İmza Yetkileri Yönergesi Temin Edilme Durumuna Göre 

Defterdarlıklar – Valilikler Tablosu 

İmza Yetkisi Yönergesini 

Araştırmaya Gönderen Defterdarlıklar 

İmza Yetkisi Yönergesini 

Araştırmaya Göndermeyen Defterdarlıklar 

Sıra 

No 

Defterdarlığın 

İsmi 

Sıra  

No 

Defterdarlığın 

İsmi 

1 Afyonkarahisar 1 Adana 

2 Ankara 2 Adıyaman 

3 Artvin 3 Ağrı 

4 Aydın 4 Amasya 

5 Bilecik 5 Antalya 

6 Bingöl 6 Balıkesir 

7 Burdur 7 Bitlis 

8 Bursa 8 Bolu 

9 Çankırı 9 Çanakkale 

10 Çorum 10 Edirne 

11 Denizli 11 Giresun 

12 Diyarbakır 12 Isparta 

13 Elazığ 13 İçel 

14 Erzincan 14 İstanbul 

15 Erzurum 15 İzmir 

16 Eskişehir 16 Kars 

17 Gaziantep 17 Kayseri 

18 Gümüşhane 18 Kırklareli 

19 Hakkâri 19 Kırşehir 

20 Hatay 20 Kocaeli 

21 Kastamonu 21 Konya 

22 Malatya 22 Kütahya 

23 Manisa 23 Mardin 

24 Kahramanmaraş 24 Nevşehir 
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Araştırmaya kaynak olarak kırküç (43) adet ilin defterdarlık ve valilik yetki devri yönergelerinin 

incelenmesi, kesin hükümler oluşturulmasında örneklemi güvenilir kılmaktadır. Bu düşünceye 

varılmasında en büyük neden; kırküç (43) adet defterdarlığın ve valiliğin imza yetki devri 

esaslarının neredeyse birbirinin aynısı olmasıdır. Yetki devirleri arasında çok küçük farklılıklar 

bulunmaktadır. Bazı yetki devirleri esaslarının neredeyse tamamen aynı şekilde düzenlendiğini 

tespit ettim. Buradan rahatlıkla şu sonuca varılabilmektedir; 

Türk kamu idari siteminde yetki devri; 

 Memurların yeteneklerinden en üst seviyede yararlanarak idarelerin başarı 

seviyelerini artırmak amacıyla değil, 

 Yetki devri işini gerçekleştirmiş olma düşüncesiyle birbirinden kopya edilerek yapılan 

 Yönetimsel değil, günlük işlem olarak algılanan bir faaliyet olarak yerine 

getirilmektedir. 

25 Muğla 25 Niğde 

26 Muş 26 Samsun 

27 Ordu 27 Sinop 

28 Rize 28 Sivas 

29 Sakarya 29 Trabzon 

30 Siirt 30 Van 

31 Tekirdağ 31 Yozgat 

32 Tokat 32 Aksaray 

33 Tunceli 33 Bayburt 

34 Urfa 34 Bartın 

35 Uşak 35 Ardahan 

36 Zonguldak 36 Karabük 

37 Karaman 37 Kilis 

38 Kırıkkale 38 Osmaniye 

39 Batman   

40 Şırnak   

41 Iğdır   

42 Yalova   

43 Düzce   
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Yukarıda da açıkladığım üzere; özellikle örnek görev tanımlarının yapılabilmesinde ve işlem 

süreçlerinin tespit edilmesinde, Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde, 21 Mayıs 

2013 – 02 Ağustos 2013 tarihinde yazılmış olan 779 adet resmi yazıdan yararlanılmıştır. Bu 

yazılar; 

 Günler itibariyle listelenerek, ortalama iş yükü bulunmuştur. Bu bilgi, eğer milli emlak 

birimlerinde istihdam edilecek personel sayılarının belirlenmesi amaçlı bir çalışma 

yapılsaydı, böyle bir çalışmaya da dayanak oluşturabilirdi 

 Sonraki aşamada, 779 adet belge satış, kira, tahsis, irtifak hakkı gibi ana başlıklar 

halinde sayılar itibariyle ayrılarak, milli emlak birimlerinde yapılan işlemler başlıklar 

halinde belirlenmiştir 

 En son aşamada ise her konuya ait yazılar, yazının hazırlanma tarihine göre düzene 

konularak, o işlemin akış şemaları tespit edilmiştir. Örneğin, taşınmaz mal satış 

işlemlerinin, ihale öncesi idari işlemler, ihale işlemleri, ihaleden sonraki idari işlemler 

olarak akış gösterdiği bu şekilde bir çalışmadan sonra ortaya çıkarılmıştır 

Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde 21 Mayıs – 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında 

düzenlenen 779 adet resmi belgeyi, taşınmazlar üzerinde tesis edilen işlemlere göre 

sınıflandırdığımızda; 

Tesis Edilen İşlemlere Göre Sınıflandırma Tablosu 

Taşınmaz Üzerinde Tesis 

Edilen İşlemin Adı 

 

Belge Sayısı 

Toplam Belge İçindeki 

% Oranı 

Taşınmaz Tahsisi 111 14,25 

Taşınmaz Kiralaması 133 17,01 

Taşınmaz Satılması 184 23,62 

Taşınmaz İrtifak Hakkı 56   7,19 

Taşınmaz Devir Terk 16  2,05 

Taşınmaz Mera 23                        3,00 

Taşınır Satışları Tasfiyesi 35  4,50 

Diğerleri 221 28,37 

Toplam 779 99,99 
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MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞRA TEŞKİLATI  

 

 

 

BAKAN 

Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Bşk. 

Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığı 

İç Denetçiler 

Başhukuk Müş. ve 
Muh. Genel  Müd. 

Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

BAKAN YARDIMCISI 

Vergi Konseyi 

Mali Suçlarla 
Mücadele Kor. Kurulu 

MÜSTEŞAR 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Bakanlık Müşavirleri 

Bütçe ve Mali Kont. 
Genel Müdürlüğü 

Muhasebat Genel 
Müdürlüğü 

Gelir Politikaları 
Genel Müdürlüğü 

Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü 

Mesleki Eğitim 
Kursları 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanlığı 

Maliye Yüksek Eğitim 
Merkezi Başkanlığı 

Personel Genel 
Müdürlüğü 

MÜSTEŞAR 
YARDIMCILARI 

Avrupa Bir ve Dış İliş. 
Dairesi Başkanlığı 

Merkez Saymanlık 
Müdürlükleri 

Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği 

Yurtdışı Teşkilatı 

 

DEFTERDARLIKLAR 

Muhakemat 
Müdürlüğü 

Muhasebe 
Müdürlüğü 

Saymanlık 
Müdürlüğü 

Milli Emlak 
Daire Bşk. 

Milli Emlak 
Müdürlüğü 

Personel 
Müdürlüğ
ü 

Malmüdürlükleri 
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Defterdarlar, Osmanlı İmparatorluğunun mali işlemlerinden sorumlu görevlisiydi. Osmanlıda 

divan üyesi olan Defterdarlar, Cumhuriyet Türkiye’sinde, illerin mali işlemlerinden sorumlu en 

büyük memur olarak görev yapmaya başladılar. Günümüzde Devletin gelirlerini toplama, 

giderlerini gerçekleştirme, mallarını yönetme, gelir, gider ve malların yönetiminin 

muhasebesini tutma görevlerini yapmaktadırlar. 

Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların yönetilmesi Defterdarlıklar bünyesinde yer alan Milli 

Emlak Müdürlükleri tarafından yerine getirilir. Defterdara bağlı olarak çalışan Milli Emlak 

Müdürleri, Devlet mallarının yönetilmesi sırasında ortaya çıkan satın alma, kamulaştırma, 

ecrimisil, kiralama, tahsis, satış, irtifak hakkı gibi görevleri yapmaktadırlar. Devlet mallarının 

yönetimi ile ilgili mevzuatın son derece geniş olması bu birimin görevlerini ve çalışanlarını 

özellikli kılmaktadır. Bu nedenle milli emlak hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında zaman, 

personel, teknoloji, para, bilgi gibi kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması önem arz 

etmektedir. Defterdarlıkların, Maliye Bakanlığı içindeki yeri, teşkilat şemasında gösterilmiştir. 

1.MEVCUT GÖREV TANIMLARININ YENİLENMESİNE DUYULAN İHTİYACIN BELİRLENMESİ 

Hazineye ait taşınmaz mallar üzerinde hukuki bir işlem tesis edilmesinde genellikle aynı işlem 

akışı takip edilir. 

 Bir dilekçe üzerine veya kurumun gerekli görmesiyle işlemin başlatılması 

 Taşınmazın hukuki bir işlem tesis edilmesine uygun olup olmadığının ilgili kamu 

kurumları nezdinde araştırılması 

 Gerekli ise bedelin belirlenmesi 

 Hukuki işlem tesis edilebilmesi için yetkili merciden onay alınması 

 Hukuki işlemin tesis edilmesi 

Hazine taşınmazları üzerine bir işlem tesis edilmesinde rol alan kamu görevlileri ise şunlardır; 

 Memur 

 Şef 

 Uzman 

 Müdür Yardımcısı 

 Müdür 

 Defterdar Yardımcısı 

 Defterdar 

 
KENDİME 

SORULAR 

Milli Emlak 

Müdürlükleri 

“Proaktif “ 

çalışan 

birimler 

midir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazine 

mallarının 

dinamik bir 

anlayışla 

yönetilmesi 

için neler 

yapmamız 

gerekir? 
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İşlemlerinin tesis edilmesinde idarenin elinde bulunan (insan, para, teknoloji, zaman, bilgi, 

belge gibi) kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılabilmesi milli emlak süreçlerinin iyi 

yönetilmesine bağlıdır. Milli Emlak Müdürlüklerini dinamik bir yapıya kavuşturabilmemiz için 

yapmamız gerekenler şunlardır. 

1- Görevlerin, görevlere bağlı sorumlulukların, görevlerin başarıyla yerine getirilmesine yetecek 

kadar yetkilerin detaylıca tanımlandığı “Görev Tanımları Belgesi” hazırlanması 

2-İşlem süreçlerinin planlanabildiği, takip edildiği (iç kontrol), sonuçlarının değerlendirilebildiği 

“Milli Emlak Süreç Yönetimi” mantığının teşkilata yerleştirilmesi 

3-Kiralama, satış, irtifak hakkı, ecrimisil, tahsis gibi Hazine mallarının yönetimine yönelik 

görevlerin, il faaliyet alanının bölgelere ayrıldığı, bölgeler için tespit edilecek başarı oran ve 

amaçlarını gerçekleştirecek ekip çalışmasının temin edildiği “Proje Bazlı Çalışmaya” geçilmesi 

Çalışmanın birinci bölümünde de açıklandığı üzere bir personelden verim elde edebilmemiz 

için; o personele bir görev, göreve bağlı sorumluluk, görevi başarıyla tamamlamasına ve 

sorumluluklarının altından kalkabilmesine yetecek kadar da yetki vermemiz gerekir. İşte görev, 

sorumluluk ve yetkilerin detaylıca tanımlandığı belgeye, görev tanımları belgesi diyoruz. 

İhtiyaca uygun hazırlanmış görev tanımları belgesinin faydaları; 

  Unvanlar itibariyle, her personelin yapacağı görevler belirlediğinden, personel görevinin 

bilincinde çalışır, görevden kaçamaz, mesai arkadaşlarına görev yükleyemez 

  Görevlerin doğru, tam ve zamanında yerine getirilmesinde bütün personele görevi 

ölçüsünde sorumluluk verilir 

  Görevin başarıyla yerine getirilmesi için personele verilmesi gereken yetkiler belirlenir 

  Personel arasında görev, sorumluluk ve yetki kargaşası yaşanmadığından her personel 

kendi hareket alanı içerinde çalışır 

  Görevlerin alt personelde, sorumlulukların Defterdarlar üzerinde olduğu, tanımsız 

çalışılan mevcut sisteme son verilir 

  Defterdarlara tanınmış olan aşırı yetki ve sorumluluk, görevi yerine getirenlere görevleri 

oranında dağıtıldığından, görev, sorumluluk ve yetki anlayışındaki tekelcilik kaldırılır 

  Tepe yöneticisi olan Defterdardan başlayarak bir üstün altını kontrol edip 

denetleyebildiği bir çalışma düzeni sağlanır 

  Her unvandaki personelin yeteneklerinden ayrı ayrı yararlanma imkânına kavuşulur 

 
KENDİME 

SORULAR 

 

 

Milli emlak 

birimlerinin 

çalışmasını 

düzenleyen bir 

görev tanımı 

belgesi var mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut görev, 

sorumluluk, 

yetki 

anlayışını 

hangi 

yönleriyle 

eleştirebiliriz? 
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  İşlem süreçlerinin işleyişi ve işleyiş için gerekli ideal hizmet etme sürelerinin belirlendiği, 

süreç yönetim faaliyetleriyle desteklenmiş görev tanımlarında personelin ayrı ayrı 

performansları değerlendirilmekte, hatalar ve ihtiyaçlar tespit edilerek önlemler 

alınabilmektedir 

Eğer aktif milli emlak birimleri hayal ediyorsak, görev tanımlarının bu işi tek başına çözeceğini 

düşünmek bizi yanıltır. Görev tanımı, süreç yönetimi, proje bazlı ekip çalışması ruhu ve sonuç 

itibariyle performans değerlendirilmesi ile bu dinamik yapıyı kurabiliriz.  

Mevcut yasal düzenlemelere göre bugünkü görev, sorumluluk ve yetki anlayışımızı hep birlikte 

inceleyip, bir durum tespitiyle işe başlamalıyız. Mevcut durumun tespitini doğru yapamazsak, 

ideal olana ulaşabilmemiz için neler yapmamız gerektiğini anlayamayız, vereceğimiz yanlış 

kararlarla düzeltilemez karışıklıklara neden olabiliriz. 

1.1.Mevcut Görev Tanımı Anlayışının İrdelenmesi 

Defterdarlıkların görevlerini, sorumluluklarını ve yetkilerini düzenleyen özel bir belge yoktur. 

Kanunlar ve yönetmeliklere dağıtılmış şekilde düzenlenmiştir.  

  Maliye Bakanlığının teşkilatlanmasını ve görevlerini düzenleyen 178 Sayılı K.H.K. bu 

yöndeki temel mevzuattır.  

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, Maliye Bakanlığına, muhasebenin 

tutulması ve devlet malların yönetimi ile ilgili görevler verilmiştir. 5018 sayılı yasanın 

ikincil mevzuatı ise hayli geniştir. 

  Milli emlak birimlerinin görevlerini düzenleyen ikincil mevzuat Maliye Bakanlığı Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş Ve Görev Yönetmeliğidir. 

1.1.1.Defterdar 

 

Defterdarların, görev tanımlamaları kapsamında tanımlaması yapılabilecek görev, sorumluluk 

ve yetkilerini üç aşamalı olarak inceleyebiliriz. 

 Maliye Bakanlığının illerdeki en büyük amiri olarak görev, sorumluluk ve yetkiler 

 Mal Memuru olarak görev, sorumluluk ve yetkiler 

 2886 Sayılı İhale Kanunu başta olmak üzere diğer yazılı mevzuatlarla verilmiş olan görev, 

sorumluluk ve yetkiler 

 
KENDİME 

SORULAR 

Defterdarlıkla

rın görev, 

yetki ve 

sorumlulukla-

rını  

düzenleyen 

yazılı 

mevzuatı bir 

araya 

getirdiğimde; 

…………………. 
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İlin en büyük maliye memuru ve mal memuru olarak defterdarların görev, yetki ve 

sorumlulukları detaylıca incelenecek fakat özellikle 2886 sayılı yasadan kaynaklanan ve milli 

emlak hizmetleri içerisinde yer alan görev, sorumluluk ve yetkileri ise ilerleyen sayfalarda 

tahsis, satış, kira gibi konular için hazırlanan örnek görev tanımları içerisinde açıklanacaktır. 

İl teşkilatlanmasının en büyük amiri olan defterdarların görev, sorumluluk ve yetkileri asıl 

itibariyle 178 sayılı K.H. Kararnamede düzenlenmiştir. 

“Ek Madde 11 – Defterdar 

Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler 

teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez 

ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında 

takibatta bulunulması, atamaları İl’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin 

tutturulması ile görevli ve sorumludur. 

Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir. 

İl ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler 

verilebilir.” 

Madde hükmünü incelediğimizde defterdarların görev, yetki ve sorumluluklarının son derece 

genel kapsamlı, her türlü anlama gelebilecek, adeta sınırsızlığı ifade eden bir güçte olduğunu 

“işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesinden, denetlenmesinden görevli ve 

sorumludur” cümlesinden anlıyoruz. Bu ifadeden çıkaracağımız sonuçlar şunlardır. 

 Yetkinin başlangıcı ve bitişi belirlenmediğinden, sonsuz bir yetki kullanım gücü elde 

edilmektedir 

 Yetkinin hangi işlere ait olduğu bilinmediğinden bütün işleri tek başına yapmak veya 

tamamını personeline yaptırmak hakkı tanınmıştır 

 Yetki kullanımının ayrı bir mevzuatla belirleneceğine dair bir hüküm getirilmediğinden, 

görev, sorumluluk ve yetki devrilerini belirlemek defterdarlara bırakılmıştır 

 Görevin kanunlara uygun yerine getirilmesiyle yetinilmiş, çağdaş yönetim esaslarına 

uygun olarak kurumsal amaç, hedef, proje belirleme görevi yüklenilmemiştir. 

 Sorumluluk dağıtım ilkesi benimsenmediğinden, işyerinin her şeyinden defterdarların 

sorumlu tutulmasıyla yetinilmiştir. Sorumluluk duygusunun ağırlığı defterdarları yetki 

devredemez duruma getirmiştir. 
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 Bu yetkiyi defterdarlar, defterdarlık bünyesinde bulunan her birim için kullanmaktadır. 

Oysa (muhasebe, milli emlak, personeli muhakemat gibi) her birimde gerçekleştirilen 

işlemler farklıdır. 

Bu değerlendirmeler bizi her anlama gelen genel yetki ifadeleriyle birimlerin başarıyla 

yönetilemeyeceği, her birim için ayrı ayrı anlamlı görev, sorumluluk ve yetki tanımlarının 

yapılması gerektiği sonucuna götürüyor. Milli emlak yönüyle incelendiğinde defterdarların 

görev, sorumluluk ve yetkilerinin herhangi bir yasal mevzuatla detaylıca tanımlanmadığını 

görüyoruz. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş Ve Görev 

Yönetmeliğinde de defterdarlar için belirlenmiş bir görev, sorumluluk ve yetki yoktur.  

Yazılı hukukumuzda genel ifadelerle belli edilen bu yetkileri, işyerinin faaliyetlerine uygun 

olarak, kaynakları en etkin kullanmak amacıyla astlara devredilmesiyle ilgili görev tanımlarını 

yapma görevi, işyerlerinin en üst yöneticileri olarak defterdarlara bırakılmıştır. Fakat 

uygulamada görev tanımlamaları yapılmadan, yine genel ifadelerle izahatla yetinilecek şekilde 

hazırlanan ve hemen hemen ülkemizin tamamında neredeyse birebir aynı olan “İmza yetkileri 

Yönergesi” düzenlenmesiyle yetinilmiştir. Bu yönergeler detaylıca incelendiğinde imza 

yetkisinin devredilmemesi mantığı üzerine kurulduğunu görüyoruz. 

Şimdi, anlatmaya çalıştığımız amaçlara sorularla ulaşalım; 

 Bütün yetkilerin ve sorumlulukların defterdarlarda toplanmasından beklenen fayda 

nedir 

 İşlemleri fiilen yerine getirme görevi alt kademelerdeki personelin iken sorumluluk ve 

yetkinin defterdarlarda olması, görev, sorumluluk ve yetkinin etkili kullanmasına engel 

olmaz mı 

 Merkezi yönetim tarafından hazırlanacak görev tanımlarıyla, defterdarlarda toplanan 

yetkiler, işi fiilen yapanlara aktarılsa, milli emlak birimlerinin daha etkin çalışması temin 

edilmez mi 

 Defterdarlarda toplanan bu yetkinin, işi yapanlara aktarılması için, defterdarlar 

tarafından görev tanımları hazırlanmamasının nedenleri ne olabilir. Örneğin milli emlak 

işlemlerinin en ağırlıklı bölümünü oluşturan ve sürekli tekrarlanır nitelikteki, hazine 

taşınmazları üzerinde işlem tesis edilmesine esas bilgi, belge ve görüş isteme yazıları 

defterdarlar tarafından değil de alt unvanlardaki çalışanlarca imzalansa zaman ve 

personel tasarrufu ve personel motivasyonu sağlanmış olmaz mı 
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 Belki en can alıcı soru şudur “Maliye Bakanlığının personelleri çok iyi eğitim görmüş, 

yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için her türlü bilgi ve tecrübeye sahip çalışanlar 

olmalarına rağmen neden defterdarlıklarda hemen hiç yetki devredilmez” 

Görev tanımı ve yetki devrinden beklentilerimizi ortaya koyarken bir gerçeği daha 

aydınlatmamız gerekmektedir. O da şudur; 

 Milli emlak birimlerinin daha etkin çalışmasını temin etmek için görev tanımlarını ve 

buna uygun yetki devirlerini hazırlamak yetkisi defterdarda mıdır 

Belki soruyu saçma buldunuz. Dediniz ki elbette defterdarlarda olmalı çünkü tüm yetkiler zaten 

ondadır.  O zaman şöyle soralım; 

 Bir malın mülkiyetini elinde bulunduranın, mal üzerinde tasarrufta bulunabilmek için 

başkalarından ayrıca yetki almasına gerek var mıdır 

Her maliyeci bu sorunun gereksiz olduğunu bilir ve “malik yasalar çerçevesinde mülkiyetini 

dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir” der. Fakat gerçekte öyle değildir. Her ne kadar 178 

Sayılı K.H.K. defterdarlara sınırsız yetkiler vermiş olsa da fiiliyatta defterdarlar Hazine 

taşınmazları üzerinde resen tasarrufta bulunma hakkını kullanamamaktadırlar. Bunun için 

öncelikle valilikler tarafından hazırlanan il yetkileri yönergesinde defterdarlara böyle bir yetkiyi 

kullanma izni verilmiş olması gerekmektedir. Birazdan bu gerçeği açıklayacağız fakat ulaştığımız 

bir sonucu en baştan ortaya koyalım; 

 

 

Merkezi yönetim tarafından hazırlanacak görev tanımları 

ve anlamlı yetki devirleri; 

 Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı, Valilik, 

Defterdarlık arasında yetki kullanımını açıklığa 

kavuşturacaktır 

 Milli emlak işlem süreçleri yönetilebilir duruma 

gelecektir 

 Etkin iç kontrol gerçekleştirilebilecektir 

 Milli emlak birimlerinin daha etkin çalışmaları 

temin edilecektir 
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O halde, medeni kanundan kaynaklanan mülkiyet tasarruf yetkisi ile 178 sayılı K.H. 

Kararnamenin tanıdığı yetkilerin kullanılmasına, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun nasıl izin 

vermediğini, böylece bir yetki kullanım karışıklığının nasıl oluştuğunu birlikte inceleyelim. 

 

Kişiler, hukukun tanıdığı haklardan yararlanan, yükümlülüklerden ise sorumlu olan varlıklardır. 

Kamu kurumlarının tüzel kişilik kazanıp kazanmamalarına göre ayırımı 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununda yapılmaktadır. 

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri 

 

Merkezi Yönetim Kapsamındaki  Sosyal Güvenlik Kurumları  Mahalli İdareler 

        Kamu İdareleri 

 Genel Bütçeli İdareler 

 Özel Bütçeli İdareler 

 Düzenleyici ve  

 Denetleyici Kurumlar 

 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 5018 sayılı yasanın (I-II-III) sayılı cetvellerinde 

liste halinde gösterilmiştir. “Genel bütçe; Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve 5018 sayılı kanuna 

ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.”  Kanunun 12 nci maddesinde yer 

alan bu tanımlamaya göre; genel bütçeli kamu idareleri Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer 

aldığından, ayrıca bir tüzel kişiliğe sahip değillerdir. Kamu idarelerinin taşınır ve taşınmaz mal 

edinmeden görevlerini yerine getirmeleri de mümkün olamayacağına göre genel bütçeli 

idareler, ayrı tüzel kişilikleri olmamaları nedeniyle mal edinemeyecekler midir, bu durum 

onların kuruluş amaçlarını yerine getirmelerine engel olmayacak mıdır. 

Bu soruların cevabı aynı kanunun 45 nci maddesindeki “Genel bütçe kapsamındaki idarelerin 

edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri 

adına tapu sicilinde tescil olunur” hüküm ile verilmektedir. Bu hükme göre; genel bütçeli 

idareler, kuruluş faaliyetlerini yerine getirirken taşınmaz mal edinebileceklerdir fakat bu 

taşınmazlar Hazine adına tescil olacaktır. Genel bütçeli idarelerin ihtiyaç duydukları 

taşınmazlar, Hazine adına tescilli bulunan rezerv taşınmazlardan, Maliye Bakanlığı tarafından 

yapılan “tahsis işlemi” ile karşılanacaktır. 
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Bu aşamada karşımıza “mülkiyet” ve “Hazine” kavramları çıkmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni 

Kanununun 683 ncü maddesinde mülkiyet “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları 

içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine 

sahiptir” şeklinde ifade edilmektedir. Bu hükümden yola çıkarak mülkiyeti; bir eşya üzerinde, 

sahibine, hukuk düzenine uygun olarak, dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta 

bulunma şeklinde en geniş yetkileri veren ve o eşya üzerindeki haklarını herkese karşı ileri 

sürüp, kanuni yollarla koruyabildiği haktır şeklinde tanımlayabiliriz. 

Hazinenin sahip olduğu ve defterdarlar tarafından, mülkiyet hakkının sağladığı bu yetkiye 

istinaden yönetilen mallar nelerdir sorusu bizi Devlet malları kavramına götürür. Devletler, 

kendilerini oluşturan insanlara hizmet etmek üzere yine insanlar tarafından kurulmuş siyasi 

varlıklardır. Devletler varlıklarını, kurumları aracılığıyla temsil ederler. Kurumların faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için mallara sahip olmaları gerekir. Bu anlamda Devlet Malı; Devletlerin, 

kendilerini oluşturan insan toplumunun ve kurumların yararlanmasına sunmak üzere sahip 

oldukları mallardır şeklinde tanımlayabiliriz. 

Genel bütçeli idarelerin kamuya hizmet etmek üzere ihtiyaç duydukları taşınmazları, Hazine 

taşınmazlarından karşıladıklarını söylemiştik. Hazine; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 

açısından Devlet tüzel kişiliğinin adını ifade etmektedir. Hazine taşınmazı; Hazinenin özel 

mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir. Uygulamada 

“milli emlak” kavramı, Hazine taşınmazı kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu 

açıklamalardan sonra Hazine taşınmazlarını aşağıdaki şekilde şemalandırabiliriz. 

HAZİNE MALLARI – MİLLİ EMLAK 

KAMU MALLARI                           HAZİNENİN ÖZEL MALLARI 

Hizmet Malları      Orta Malları     Sahipsiz Mallar 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 nci maddesindeki “Hazine adına 

tescil edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir” hükme göre, Hazine taşınmazları 

Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Maliye Bakanlığı bu görevini merkezde Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü taşrada ise Defterdarlıklar aracılığıyla yerine getirir. 5018 ve 4721 Sayılı 

Yasalar ile 178 Sayılı K.H. Kararname hükümlerinden; Hazine malları üzerinde satış, işgallerin 
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tespiti ve işgal bedelinin tahsili, bir kamu idaresinin veya halkın hizmetine tahsis edilmesi, 

yatırımlara yönlendirilmesi, kiralanması gibi her türlü idari işlem tesis etme yetkisinin İllerde 

defterdara ait olduğunun anlıyoruz. 

Bu yetkiyle uyumlu olarak 2644 Sayılı Tapu Kanununun 1 nci maddesindeki “Gayrimenkullerin 

tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi 

idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdür veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, 

köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların 

kanuni mümessilleri salahiyetlidir” hüküm ile Hazine taşınmazlarının tapuda devredilmesi 

yetkisi de defterdarlara verilmiştir. 2644 sayılı yasayla getirilen hüküm, mülkiyet kime ait ise 

tapuda işlem tesis etme yetkisinin de ona ait olacağı esasına dayanan yani mülk, mülkiyet, 

malik üçlüsü arasındaki tasarruf yetkisini önemseyen bir hükümdür. 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesine göre mahallin en büyük 

mal memuru illerde defterdar ilçelerde malmüdürüdür. O halde illerde defterdar, Maliye 

Bakanınca kendilerine devredilen yetki ölçüsünde Hazine taşınmazlarının yönetimi ve tasarrufu 

yetkisine sahiptirler. Bu düşünce mülk, mülkiyet, malik arasındaki hukuksal ilişkiye uygundur. 

Malik, mülkünü, kanunlara uygun olarak, dilediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. Bunun için 

ayrıca bir kişi veya makamdan onay alması gerekmemektedir. Örneğin, evinizi kiraya 

verebilmeniz için mahalle muhtarından yetki almanız gerekmemektedir. 

Sonuç itibariyle, mülkün gerçek sahibi olarak Maliye Bakanının kendisine verdiği yetkiyi 

kullanırken defterdarların ayrıca valilerden yetki almalarına gerek yoktur. Aksi mülkün 

başkasına, mülk üzerinde tasarrufta bulunma yetkisinin başkasına ait olduğu anlamına gelir. 

Mülk sahibi olarak defterdarın ayrıca validen, işlem tesis etme ve imza yetkisi alması 

gerekseydi; 

1-İzin vermeme yetkisi de valilerce kullanılacağından, mülkün sahibi olan Maliye Bakanlığının 

yetki alanına girilmiş olurdu ki bu mülk ve malik arasındaki hukuksal ilişkiye uymazdı. 

2-Malikin kullanımındaki yetki aşımı bununla da kalmaz, meclis tarafından çıkarılan yazılı hukuk 

uygulanamaz olacağından, yasama ve yürütme yetkisi tek bir kamu görevlisinde birleşmiş 

olurdu. 

3-Defterdarlıklar hukuken Maliye Bakanlığının fiilen ise İçişleri Bakanlığının birimleri haline 

gelirdi ki bu durum yeni bir teşkilatlanma ihtiyacını gerekli kılardı. 
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Ancak uygulamada böyle olmadığını, Valilikler İmza Yetkileri Yönergelerini incelediğimizde 

görüyoruz. Örneğin Erzurum Valiliği İmza Yetkileri Yönergesindeki “Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili bilgi ve 

belgelerin kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili odalardan istenmesine ait yazılar” hükme göre, 

mülkiyetin yönetim yetkisi defterdarlarda olan hazine malları ile ilgili tesis edilecek işlemlere ait 

evrakları imza yetkisinin valilerde olduğunu, valililerce uygun görülen yönetim yetkilerinin 

defterdarlara devredildiğini anlıyoruz. 

Teori ile uygulama arasındaki bu fark 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9/A-B maddelerinde yer 

alan “Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, 

Bakanlıklarına ait işleri için valilere re’sen emir ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında 

Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler. Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel 

müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valilikler yazarlar. 

Valilikler de illere ait işler için ilgili Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle 

doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler hesabata ve teknik hususlara ait 

işlerde idare şube başkanlıklarına vali adına imza yetkisi verebilirler” hükümlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Sonuç itibariyle; 

  Defterdarların Hazine malları üzerinde mülk sahibi, mal memuru, en büyük maliye 

memuru olarak yönetim ve tasarruf yetkileri vardır 

  Bu yetki, İl İdaresi Kanunu ile valilere geçmektedir 

  Valiler, Hazine mallarının yönetimi ve tasarrufu yönünde tesis edilecek her işlemi 

belirleme ve bu işlemlerle ilgili her türlü belgeyi imzalama yetkisine sahip 

bulunmaktadırlar 

  Defterdarların sanki sınırsız gibi görünen yetkileri teoride kalmaktadır. Defterdarlar, 

ancak valiler tarafından verilen yetkileri kullanabilmektedir. 

 “ Mülk, Malik ve Tasarruf” kavramları arasında kurulamayan yetki ile Maliye Bakanlığı, 

Defterdar, Vali arasında belirsiz bulunan yetki kullanımının anlaşılır hale getirilebilmesi 

görev tanımlarının güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Mülki amirler, yönettikleri mülki sınırların güvenlik dahil her türlü sorunları ile ilgilenmek 

zorundadırlar. İl ve ilçelerin ekonomik gelişmeleri için kamu ve özel sektör yatırımlarının 

yönlendirilmesi de görevleri içindedir. Özellikle istihdama yönelik özel sektör yatırımları ile 
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kamu hizmet binalarının yapılması için öncelikle arsa ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 

Bu amaçla ilk kaynak olarak Hazine taşınmazlarından yararlanılmak istenilmesi son derece 

mantıklıdır. En azından Devletin bütçesinden para harcanmasına gerek kalmayacaktır. Şöyle de 

düşünebiliriz, zaten Devlete ait olan malların Devlet hizmetinde kullanılamamasının mantıklı bir 

izahı olabilir mi.  

Mülk sahibi olarak defterdarların tasarruf yetkilerini kullanırken valilerden ayrıca izin 

almalarına gerek kalmadan ve/fakat bu arada valilerin Hazine mallarını özel ve kamu sektörü 

ihtiyacını karşılayacak şekilde planlayabilmeleri teoride ve uygulamada tüm sorunları 

çözecektir. Defterdarların yetkilerini belirlemek için çözüm önerisi nedir diye sorduğumuzda; 

1- Hazineye ait taşınmaz mallar üzerinde tahsis, kira, satış, irtifak hakkı 

gibi işlemler tesis edilmeden önce özel kanunlar gereğince, ilgili kamu 

kurumlarından görüşleri istenilmektedir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

gereğince mülki amirlerden de görüşlerinin istenmesi, mülki amirlere 

Hazine mallarını hizmete yönelik planlama hakkı tanıyacaktır. 

2- Maliye Bakanlığının merkezi yönetimince hazırlanacak görev tanımlarında Hazine malları 

üzerinde işlem tesis edilmesine yönelik imza yetkilerinin defterdarlardan başlayacak şekilde 

düzenlenmesi Maliye Bakanlığı, Vali, Defterdar arasındaki yetki kullanımını netleştirecektir. 

3- Defterdar tarafından kullanılması gereken yetkiler;  

 - Yasal düzenlemelerde (ita amirliği, mal memurluğu, harcama yetkililiği gibi) bizzat 

defterdar tarafından kullanılacağı belli edilen işlemlere ait yetkiler, 

 - Taşınmazlar üzerinde (tahsis, kira, satış, irtifak hakkı gibi) tesis edilecek işlemlerin 

hukuka uygunluğuna, ihalesine ve işlemin tesis edilmesine yönelik onay yetkileri, 

 - Personelin ücret, fazla mesai, disiplin, performans değerlendirilmesi, görevlendirilmesi, 

atanmaları gibi insan kaynaklarına yönelik yetkiler 

 - Yürüyen işlemlerin iç kontrolünü ve denetimini sağlar nitelikteki işlem yetkileri, 

 - Kurumlar arasında koordinasyon kurulmasını amaçlayan işlere ait yetkiler, 

 - Bakanlıklara ve Valiliklere yazı, bilgi, rapor sunulması ve onay alınması gibi işlemlere ait 

yetkiler. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LcBE5J63_A4KnM&tbnid=OiNzrVZ331XBrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.birikim.k12.tr/haber_detay.asp?id=1829&ei=Vad1U-ijJKKo0QX434HoBQ&bvm=bv.66699033,d.d2k&psig=AFQjCNEM0X77GnzVWS6X8mGupA1xvPh8Jg&ust=1400305834134620
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1.1.2.Defterdar Yardımcısı 

Personel istihdamının temel amacı, atandığı unvanla ilgili görevlerin yerine getirilmesinde 

kişinin bilgi ve becerilerinden en üst seviyede yararlanmaktır. Amacınız kâr elde etmek de olsa 

hizmet etmek de olsa bunun için kaliteli personellere ihtiyacınız vardır. Milli emlak görevleri 

yönüyle bakıldığında, hangi görevleri yerine getirmesi amacıyla istihdam edildiği anlaşılamayan 

tek unvandır defterdar yardımcılığı görevi. Benim araştırmama göre defterdar yardımcıları ile 

ilgili hiçbir yazılı kaynak bulunmamaktadır. Defterdarlık unvanının görevlerinin düzenlendiği 

178 Sayılı K.H. Kararnamenin EK 11 nci maddesinde yer alan “Gerek görülen yerlerde 

defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir” cümlesiyle yetinilmiştir. Bu cümleyi nasıl yorumlamak 

gerektiği hususunda bir düşünceye varmak gerçekten çok zordur. 

 Ayrıca görev tanımlaması yapılmadığına göre, defterdarların sahip olduğu her türlü 

yetkiye yardımcıları da sahiptir diyebilir miyiz 

 Fakat defterdarlar yetki vermedikleri sürece hiçbir yetkileri de bulunmamaktadır dersek 

yanlış düşünmüş olur muyuz 

Görüldüğü üzere sınırsız yetki ile yetkisizlik gerçeği iç içe geçmiş durumdadır. Maliye Bakanlığı 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş Ve Görev Yönetmeliğinde de defterdar 

yardımcıları için tanımlanmış bir görev yoktur. Benim ulaşabildiğim sonuç; 

 Defterdar yardımcılığı unvanının görevleri tamamen tanımsızdır 

 Defterdar yardımcılarından görev yapmalarından ziyade defterdar adayı olarak temsil 

konusunda tecrübe edinmeleri bekleniyor olabilir 

 Defterdar yardımcılarının görevlerinin tanımsız olmaları defterdarlar ile uyumlu 

çalışmalarının önündeki en büyük engeldir 

 Defterdar yardımcılarının performansları ölçülmemektedir 

 Defterdar olarak atanmaları için yardımcılıkta geçirdikleri süre içerisinde görevlerindeki 

ve temsildeki başarılarının dikkate alınmaması kariyer gelişimleri açısından eleştirilmesi 

gereken bir yaklaşımdır 

Uygulamada defterdar yardımcılarının verimli çalışmaları ve defterdar olarak yetişmeleri 

defterdarların yönetim anlayışına bağlıdır. Yetki devrileri ise bundaki en önemli unsurdur. Oysa 

defterdar yardımcılarının, defterdar olarak atanmalarında, defterdarlar tarafından yapılacak 

görevlerinde başarı, liyakat, performans, temsil ölçüm ve değerlendirmesinin en önemli etken 

olması gerekir. Hal böyle iken defterdar yardımcılığı “ara unvan” bakış açısıyla ufak 
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yetkilendirmelerle idare edilmektedir. Yapılan kısıtlı yetkilendirmenin ise hemen hepsi yanlış 

yetkilendirmelerdir. Ülkemizde, defterdarlar tarafından, defterdar yardımcılarına yapılan 

yetkilendirme örneklerini irdelemeden önce bir hususu aydınlığa kavuşturmamız 

gerekmektedir. 

 “Milli emlak yönüyle defterdar yardımcılarının asıl görevi ne olmalıdır?” 

Defterdarların yardımcıları olduklarına göre, defterdar yardımcılarına tanınması gereken görev, 

sorumluluk ve yetki defterdarlar için tanımlanmış olanlardan aktarılmalıdır. Yani defterdar 

yardımcılarına, müdürlerin veya müdür yardımcılarının değil, defterdarların yetkilerinden 

aktarmak gerekmektedir. Çünkü defterdar yardımcıları bu görev ve yetkileri defterdar 

yardımcısı olmadan önce yerine getirmiş ve kullanmışlardı. Buradan şu sonuca varıyoruz; 

defterdarların görev, sorumluluk ve yetkilerini belirlemeden yardımcılarının görev tanımları hiç 

yapılamaz. Neden sorusunun cevabını aşağıdaki yanlış örneklerde buluyoruz. Şimdi günümüzde 

defterdarlar tarafından yardımcılarına yapılmış olan yanlış yetki devirlerini örnekleriyle 

inceleyelim. 

Bu araştırmada defalarca açıklandığı üzere, yöneticilerin devredebileceği yetkilerden birisi ve 

belki de en kolayı; sürekli tekrarlanır nitelikteki görevlerin devredilmesidir. Bu görevler en kolay 

yapılan, yıllarca uygulandığından dolayı bütün hataları giderilmiş görevler olup, bu görevlere ait 

yetkiler, görevleri bizzat yerine getirenlere verilmelidir.  

“Satışı talep edilen taşınmaz mallar ile tahsis ve kiralaması istenilen taşınmazların 

Bakanlığımızca istenilen bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden istenmesine ilişkin yazılar”16 

Hazine malları üzerinde (tahsis, kira, satış gibi) işlem tesis edilmeden önce işleme konu 

taşınmaza ait belgelerin tamamlanması, özel kanunlar gereğince ilgili kamu idarelerinden 

uygunluk görüşü alınması en çok tekrar eden yazılar olup, MEOP sisteminden alınan standart 

nitelikli yazılardır. Bu yazıların imzalanması yetkisi, yazının hazırlanmasına en yakın yönetim 

yetkisine sahip olan müdür yardımcılarıdır. Asla defterdarlarda olmaması gereken, yönetimin 

en alt basamağındaki yöneticinin kullanacağı yetkinin defterdar yardımcısına devredildiğini 

görüyoruz ki bu yetki devrinin ilkelerine uymamaktadır. 

“Ecrimisil tahsilatı için Vergi Dairesi Başkanlığına yazılacak yazıları Defterdar adına 

imzalamak”17 

                                                           
16 Artvin, Çankırı, Denizli, Hatay, Kastamonu, Tokat, Tunceli, Uşak Defterdarlıklarının imza yetkileri yönergesinden alınmıştır 



118 
 

Ecrimisil işlemini başlatan, inceleyen, işgalciye tebliğ eden birim amiri olarak milli emlak 

müdürleridir. İdari nitelikli bir işlemin defterdar unvanına, dolayısıyla yardımcısına görev olarak 

tanımlanması, işlemin parçalara bölünmesi anlamını taşır. Görevi tamamlayan görevi ilgili tüm 

sorumlulukları yüklenir. Yetkinin etkin kullanılması açısından, vadesinde ödenmeyen ecrimisil 

bedellerinin, vergi dairelerine gönderilmesi yazılarının milli emlak müdürleri tarafından 

imzalanması gerekmektedir. Diğer bir yaklaşım ile milli emlak müdürü iken kullandığı bir yetkiyi 

aynı kişinin defterdar yardımcısı olduktan sonra da kullanması, yetki devrine bakış açısındaki 

yönetimsel hatayı göstermektedir. 

Sonuç itibariyle; defterdar yardımcılarının görevlerinin tanımsız bırakılması, istihdam amacına 

uymamaktadır. Bilgi ve tecrübesi üst seviyede olan defterdar yardımcılarından verim elde 

etmek için görev tanımlarının detaylıca belirlenmesi, böylece ara unvan tanımlamasından 

çıkarılması gerekmektedir. Defterdar yardımcılarına verilecek yetkiler, müdürlük yaptığı zaman 

zarfında kullanmış olduğu yetkiler değil, defterdarlara ait yetkiler olmalıdır. Çünkü müdürken 

kullandığı yetkileri kullanmamak için defterdar yardımcısı olmuştur. Müdürken kullandığı 

yetkileri kullanması için defterdar yardımcısı olmasına zaten gerek yoktur. 

Yapılacak görev tanımlarında defterdar yardımcılarına 

verilecek görev, yetki ve sorumlulukları belirlerken temel 

hareket noktası; 

 Müdür yardımcısı ve müdürlük görevlerini yapıyorken 

kullandığı yetkileri vermemek, 

 Defterdar için tanımlanan görevlerden defterdar yardımcılarına yetki devri aktarmaktır. 

Defterdar adına defterdar yardımcısının kullanabileceği yetkiler; 

 Yürüyen işlemlerin iç kontrol ve denetimine yönelik yetkiler,  

 Diğer kurumlarla koordinasyon gereken işlemlere ait yetkiler  

 Projeye dayalı çalışmalarda proje sorumluluğu 

 Personele yapılan ödemelere ait yetkiler 

 Harcama yetkililiği 

 Tapu idaresinde taşınmaz mal ve sözleşme tescillerine yönelik işlemlere ait yetkiler 

 Kurumları bilgilendirmeye yönelik işlemlere ait yetkiler 

                                                                                                                                                                          
17 Bingöl, Eskişehir, Uşak Defterdarlıklarının imza yetkileri yönergesinden alınmıştır 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LcBE5J63_A4KnM&tbnid=OiNzrVZ331XBrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.redaksiyoneditor.com/kitap-editorlugu.html&ei=ZKd1U4ODOOeq0QXsqIC4Dg&bvm=bv.66699033,d.d2k&psig=AFQjCNEM0X77GnzVWS6X8mGupA1xvPh8Jg&ust=1400305834134620


119 
 

1.1.3.Milli Emlak Müdürü 

Bugün Milli Emlak Müdürleri, milli emlak hizmetlerinin 

herşeyidirler. Size iddialı gelebilir. İddialı bir söylem 

olmadığını defterdarlığınızdaki milli emlak müdürlerinin 

konumlarını ciddiyetle düşündüğünüzde anlarsınız. Şundan 

eminim ki, hizmet yapısının hantallığının temel nedeni de milli 

emlak müdürlerine yüklenen ağır yüktür. Bir kişiden her şey 

olmasını beklerseniz ne beklediğinizi bilmiyorsunuz demektir. Yetkilendirme açısından milli 

emlak müdürlerini incelemeye başlamadan önce kendimize “Gerçekte milli emlak müdürleri 

kimdir” sorusunu sorarak, aklımızda oluşan müdür düşüncesini ortaya koymalıyız. Bana göre 

milli emlak müdürü beklentisi; 

- Uçsuz bucaksız mevzuatı bilmeli 

- Servisleri sorunsuz yönetmeli 

- Binlerce dosyası ezberlemeli 

- Diğer kurumlarla üst düzey ilişki kurmalı 

- Gelirleri akıl almaz oranda artırmalı 

- Hedeflerin aşılacağını garanti etmeli 

- Kurum kültürüne uyumlu olmalı 

- Saygıda kusur etmemeli 

Sizce haksız mıyım. Milli emlak müdürlerinden beklentiler aynen böyledir. Hatta eksiği vardır 

fazlası yoktur. “Peki, elinde hiçbir yetki olmadan bir kişi bunca işi nasıl başarabilir” İşte bu 

araştırma boyunca cevabını aradığımız soru da budur. Kısaca müdürlerimiz için “kendisine her 

türlü görevi ve sorumluluğu vermek istediğimiz buna karşılık yetkisiz bırakmayı uygun 

bulduğumuz birim amirimizdir” diyebilir miyiz.  

O halde bu araştırmanın da temel amacı olan milli emlak birimlerinin ve milli emlak 

müdürlerinin görevlerine göz atalım. Defterdarlıklar içerisinde milli emlak birimleri neden 

kurulmuştur sorusunun cevabını 178 sayılı K.H. Kararnamenin Ek 22 nci maddesinde buluyoruz. 

“Milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin, il ve ilçeye ilişkin olanlarını 

yürütür. Milli emlak müdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini 

temin etmekle yükümlüdür” 
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Bu hükümden şunu çıkarıyoruz; “Milli emlak müdürleri, Genel Müdürlüğün görevlerinin 

tamamını illerde mevzuata uygun olarak yerine getirmekle görevli ve sorumludurlar” Sizce 

başlangıçta koyduğumuz teşhisin aynısı değil mi. Bunca görevin ve sorumluluğun altından 

kalkmayı sağlayacak yetki nerede. Yetki yok. İşte temel sorunumuz budur. Bol görev ve 

sorumluluk yükleyip sıfır yetkisiz personeller üreterek başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. 

Bocalamamızın, organizasyon gücümüze güvenmememizin temel nedeni bu yanlışlığı 

sürdürmeye çalışmamızdır. 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş Ve Görev Yönetmeliğinin 

12 nci maddesinde milli emlak müdürlüklerinin görevleri uzun uzun sıralanmıştır ki bu görevler 

178 sayılı K.H. Kararnamede genel müdürlük için belirlenen görevlerin taşraya uyarlanmış 

halidir. Milli emlak müdürlerinin görevlerinin ne denli zor olduğunu, kendilerine yeteri kadar 

yetki tanınmadan bu görevleri başarıyla yapabilmelerinin imkânsızlığını, milli emlak birimlerinin 

görevlerini düzenleyen aşağıdaki hükümleri incelediğimizde daha iyi anlıyoruz. 

“Milli Emlak Taşra Birimlerinin Görevleri 

Madde 12-Milli emlak taşra birimlerinin görevleri şunlardır: 

a) Hazinenin; kanunlar ve anlaşmalar ile satınalma, trampa, teferruğ, kamulaştırma, bağış, 

inşaat ve diğer yollarla mal edinme işlemlerini, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları 

ile işbirliği yaparak yürütmek, 

b) Kanunlar ve anlaşmalar gereği Hazineye intikal etmesi gereken taşınır ve taşınmaz malların 

Hazineye eksiksiz olarak intikalinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, 

c)Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların etkin 

bir şekilde yönetimi ve korunmasını sağlamak, 

d) Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampası ve 

mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerini yapmak, 

e) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların; gerekli görülen hallerde Hazine 

adına tescil ettirilmesi, kiraya verilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerini yürütmek, 

f) Ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Devletin özel 

mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri, kaynak suları ve taş, kum, çakıl ve 

toprak ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerini yapmak, 
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g) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin işgal 

edildiğinin tespit edilmesi halinde, işgalcilerin tahliyesini sağlamak için gerekli işlemleri yapmak 

ve işgalcilerin aleyhine ecrimisil takibatı yapmak, 

h) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların 

zamanaşımı sürelerini de dikkate alarak mahalli tespitlerini yapmak, 

ı) Genel bütçeli kuruluşlarca, herhangi bir amaç için kamulaştırılan veya satın alınan taşınmaz 

mallarla imar planında tahsis amacına uygun olarak ayrılan taşınmaz malların talep sahibi 

kuruluşlara tahsislerini yapmak, genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlara tahsis edilen taşınmaz 

malları teslim etmek, tahsisi kaldırılanları teslim almak, tahsis amacında kullanılmadıkları tespit 

edilenlerin tahsisinin kaldırılması için Bakanlıktan talepte bulunmak, bu şekildeki tahsisi 

kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve 

tesisleri tasfiye etmek, 

j) Maliye Bakanlığına tahsisli kamu konutlarını yönetmek, bakım ve onarımlarını mevzuat 

çerçevesinde yapmak, diğer genel bütçeli kuruluşlara tahsisli kamu konutlarının kira 

bedellerinin tahsil edilip edilmediğini takip etmek, 

k) Hazineye ait taşınmaz malların kaydını tutmak ve taşınmaz mallardaki değişiklikleri takip 

etmek, 

l) Maliye Bakanlığı hizmetleri için gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırma işlemlerini 

yapmak ve diğer genel bütçeli kuruluşlarca kamulaştırılan taşınmaz malların, Hazine adına 

tescilini sağlamak, 

m) Kanunlar ve anlaşmalar gereğince gerçek ve tüzelkişilere ait el konulması gereken para, mal 

ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak, 

n) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar 

verilenlerin satışını yapmak veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 

taşra teşkilatı olan yerlerde bu teşkilat aracılığıyla sattırmak, Tasfiye İşleri Döner Sermaye 

İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olmayan yerlerde satmak, 

o) Bakanlık hizmet binaları ve Hükümet Konaklarının şartname ve sözleşme hükümlerine göre 

yapılmasını ve satın alınmasını takip etmek ve bunların onarımlarının yapılmasını sağlamak, 
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p) Kadastroda Hazine hak ve hukukunun zarara uğramaması için; 3402 Sayılı Kadastro 

Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen sürelerde kadastro tespitlerine itirazda bulunmak, 

r) İmar Kanununun uygulanması esnasında Hazine hak ve hukukunun korunması için gerekli 

görülen hallerde itirazlarda bulunmak ve dava açmak veya açtırmak, 

s) Adli ve idari yargıdaki davaları muhakemat birimleri ile de koordinasyon sağlayarak takip 

etmek, 

t) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip 

edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak 

u) Hazine mal varlığıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.” 

Defterdarlık milli emlak müdürlüklerinin görevleri bu şekilde uzun uzun sayılmıştır. Bu 

görevlerin mevzuata uygun yerine getirilmesi için milli emlak müdürlerine yetki de verilmiş 

olması gerekir. Yönetmeliğin 18 nci maddesinde ise milli emlak müdürlerinin görev, yetki ve 

sorumlulukları açıklanmaktadır.  

“Emlak müdürü ve milli emlak müdürü aşağıda yazılı işlemleri yapmakla görevlidir. 

a) İlgili mevzuat ve talimatlarla verilen görevleri yapmak, 

b) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde mevzuata uygun olarak takip edilerek 

tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, 

c) Bölüm ve servislerde yapılan milli emlak işlemlerinin kanun ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun bir şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

d) Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak, uygulama birliğini 

sağlamak, 

e) Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve 

denetlemek, 

f) Personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve tedbirleri almak. 

Emlak müdürü ve milli emlak müdürü sahip olduğu yetkileri (doğrudan doğruya kendine 

verilmiş yetkiler hariç) mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, sevk ve idare amiri 
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sıfatıyla maiyetindeki kimselere yazılı olarak derece derece devredebilir. Ancak, yetki devri 

sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 

Emlak müdürü ve milli emlak müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu işlerin, zamanında ve 

mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmamasından, alt kademelere devrettiği yetkilerin kötüye 

kullanılmasından, kanunların ve diğer mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden 

doğan Hazine zararlarından sorumludur.” 

Yönetmeliğin 18 nci maddesini okuduktan sonra kendimize şu soruyu soralım. “Gerçekten de 

bu madde milli emlak müdürlerine verilmiş bir yetkiyi düzenliyor mu” Maddenin başlığı ve 

içeriği birbirinden farklıdır. Başlıktan müdürlere verilen yetkilerin de düzenlediği sonucu 

çıkarıyoruz fakat içerik sadece görev ve sorumlulukları düzenlemektedir. 

 İşlemleri mevzuata uygun yürütmek 

 Alacakları takip etmek 

 Tedbirler almak 

 Danışmanlık yapmak 

 Servisleri ve personeli yönetmek 

Bunların hepsi birer görevidir. Burada bir yetkiden bahsedilemez. Hernekadar maddenin ikinci 

bölümünde müdürlerin yetkilerini devredebilecekleri belirtilmiş ve devir ilkeleri açıklanmışsa 

da bu kağıt üzerinde kalan iyi niyettir. Bir çalışanın yetki devredebilmesi için önce yetkilerinin 

olması gerekir. Madde de belirtildiği üzere milli emlak müdürlerinin tek yetkisi “amirlik” 

yetkisidir ki bu yetki 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundan doğmaktadır. Amir olarak 

birimini yönetebilmek için kendisine verilmiş özel yetkiler yoktur. 

Bu araştırma boyunca defalarca tekrar edildiği üzere işlerin zamanında ve doğru yapılmasında 

en önemli unsur görev, sorumluluk ve yetkinin tek elde toplanmaması, dengeli bir şekilde 

dağıtılmasıdır. Milli emlak birimlerinin çok çeşitli işlerinin tek bir personel tarafından yerine 

getirilmesi mümkün değildir. Bu aşamada kendimize şu soruyu sormalıyız. “İşleri çok yoğun bir 

bölümün amiri olan milli emlak müdürlerinin görev, sorumluluk ve yetki dengesini kurmak için 

onlara nasıl bir görev tanımı yapmalıyız.” 
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            fikrimiz var  

 

Milli Emlak Müdürlerine verilecek görevler; 

 İşlemi başlatılan dosyaların, belli edilen hizmet 

sürelerinde tam, doğru ve zamanında tamamlanmasını takip 

etmek, 

 Dosyanın işleme hazırlanması aşamasında iç kontrol 

yapılmasını sağlayacak işlemleri (yazıları) yerine getirmek 

 İşleme hazırlanan dosyaları hukuka uygunluk, rayice uygunluk, maddi hata gibi çok 

yönlü denetimden geçirerek defterdar onaya sunmak 

 Dosyaların işleme hazırlanması sırasında bilgi, belge ve görüşleri temin edilmek 

zorunda kalınan diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak 

 Hazine taşınmazlarının yatırıma sunulması, kiraya verilmesi, kamu hizmetlerine tahsis 

edilmesi, satılması gibi işlemleri yürütmek için projeler hazırlamak ve hazırlanan 

projenin yürütülmesi sırasında proje danışmanlığı veya sorumluluğu görevinde 

bulunmak 

 Devlet mallarının yönetimi ile ilgili mevzuat hakkında uygulamaya yönelik eğitimler 

vermek 

1.1.4.Milli Emlak Müdür Yardımcısı 

 

İşleri en çok yapanların işi en iyi bildiği gerçeğine inanmamıza rağmen, milli emlak müdür 

yardımcılarının bilgi, yetenek ve tecrübelerinden hemen hemen hiç yararlanılmamaktadır.  

İşlemlerin akış şemaları belirlenmediğinden dolayı müdür yardımcılarının her bir işle ilgili olarak 

yerine getirmesi gereken görevler, kullanacağı yetkiler ile bu görevlerden kaynaklanan 

sorumlulukları belirlenmemiştir. 

Müdür yardımcıları, müdürlere bağımlı olarak görev yapmaktadırlar. Müdürler, yardımcılarına 

yetki devretmemektedirler. Bunun en büyük nedeni müdürlerin de görev, yetki ve 

sorumluluklarının belirlenmemiş olmasıdır. 

Servisler ile müdür arasındaki bağlantıyı sağlaması gereken yardımcıların bu görevlerini yerine 

getirememelerinin nedeni yardımcıların, işyeri fiziki yerleşim içindeki çalışma ofisinin müdür 
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odasına yakın tutulmasıdır. Yardımcıların çalışma ofisleri, servilerin içinde ayrı bir bölüm 

halinde düzenlenmediği sürece, serviste yaşananlar hakkında tam ve doğru bilgiler edinerek 

müdürü bilgilendirmesi ve yönlendirmesi mümkün olmayacaktır. 

Milli Emlak Müdürleri, göreviyle ilgili yazılı bütün mevzuatı bilmesi, personellerle ilgili her türlü 

bilgiye sahip olması, işleri tam, doğru ve zamanında yetiştirmesi, defterdarlara danışmanlık 

yapması, sorunlara çözüm üretmesi, kısacası her şeyin kendisinden beklendiği bir konumdadır. 

Eğer kurumunuzda bu yetenekte birisi varsa başka personele gerek yoktur. Bu ise imkânsızdır. 

Herhangi unvandaki bir personelden bu kadar çok iş beklenilmesi işlerin nasıl adaletsiz 

dağıtıldığının, imkânsıza talip olunduğunun, en başta başarısızlık ihtimalini kabullenerek 

çalışıldığının bir göstergesidir. Çünkü kendisinden bu kadar iş beklenen müdürlere, bu işleri 

başarmaları için verilmiş hiçbir yetki de yoktur. Örneğin “hazine mallarını satın alma talebinde 

bulunan vatandaşlara, işleme başlanıldığına dair bilgilendirme yazıları, hangi sürede yazılmalı 

ve hangi unvandaki personel imzala mı” diye bir soru sorduğumuzda bunun yazılı hukukta bir 

karşılığını bulamazsınız. O halde rahatlıkla diyebiliriz ki müdürler, sınırsız görevlerini yerine 

getirirken kendisine kullanması gerekli yetkiler verilmemesine rağmen hukuk karşılığında idari, 

adli ve mali sorumluluk yüklenmektedir. 

Müdürlerin durumunu açıklamış olmama rağmen burada tekrarlamamın nedeni şudur. 

Müdürden verim almak istiyorsak yardımcısını aktif hale getirmemiz gerekir. Yani müdürün 

müdürlük görevini yerine getirmesi, yardımcısının paraf memuru olmaktan çıkarılıp yönetici 

yetkisiyle aktifleştirilmesine bağlıdır. Eğer bir çalışanı yönetici olarak adlandırıyorsanız o 

çalışanın yetkisi olması gerekir. Yetki, yöneticiyi diğer personellerden ayırır. Yetki sahibi iş 

yaptırabilendir. Kamuda yetkinin göstergesi ise temel olarak imza kullanımıdır. İmza yetkisi 

kişiye planlama, düzene koyma, emretme, denetleme gücü kazandırır. O halde defterdarlıklar 

olarak yapmamız gereken şey yazılı hukukta yönetici olarak adlandırılan personelleri 

yetkilendirmektir. Çünkü yetki görevin ve sorumluluğun karşılığıdır. Yani özellikle yardımcı 

konumundaki personelleri paraf memurundan çıkarmak ve yeteneklerinden yararlanmak 

istiyorsanız onların görev, sorumluluk ve yetkilerini, kurumsal amaçlarınıza/faaliyetlerinize 

uygun olarak tanımlamalısınız. 

Milli Emlak Müdürleri üzerindeki yükü almanın yolu müdür yardımcılarını 

yetkilendirmektir. Servis içinde konumlanmış aktif müdür yardımcıları oluşturmadan 

görev tanımlaması yapamaz, görev, sorumluluk ve yetkileri dengeli dağıtamayız.  
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Mevcut durumu incelerken kendimize yine aynı soruyu soracağız “müdür yardımcılarına 

tanınmış bir yetki var mıdır” Bu sorunun cevabını Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş Ve Görev Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinde buluyoruz. 

“Emlak Müdür Yardımcıları ve Milli Emlak Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumluluğu 

Emlak müdür yardımcıları ve milli emlak müdür yardımcıları, kendilerine bağlı servislerin iş ve 

işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılması ile görevlidir. 

Sahip oldukları ve emlak müdürü ve milli emlak müdürü tarafından devredilen yetkileri iyiye 

kullanmaktan, devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından ve görevlerin mevzuata uygun ve 

zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte emlak müdürüne ve milli emlak 

müdürüne karşı sorumludurlar. 

Tahakkuk ve tahsilata ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden 

doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemi yapan milli emlak uzamanı, milli emlak uzman 

yardımcısı, servis şefi ve memurlar ile birlikte sorumludur.” 

Madde hükmünden, müdür yardımcılarının iki tür yetki kullandığını tespit ediyoruz; 

 Mevzuatın kendine tanıdığı yetkiler 

 Müdürün devrettiği yetkiler 

Tanımlanmış bu yetkilerin gerek yazılı hukukta gerekse uygulamada bir karşılığı yoktur. Yani 

müdür yardımcıları aslında tamamen yetkisiz çalışan yöneticilerdir. Bu durum yöneticiliğin 

tanımına dahi uymamaktadır. Şöyle ki; 

 Yukarıda açıklandığı üzere müdürler için tanımlanmış bir yetki yokken, yardımcısına yetki 

devretmeleri teorik olarak mümkün değildir. Olmayan yetkilerini nasıl devredebilirler. 

 Müdürler, defterdarlardan almış oldukları yetkileri yardımcılarına zaten devredemezler. 

Bu yetki devrinin ilkelerine aykırıdır. Yetki devriyle alınan yetkiler başkalarına 

devredilemez. 

 Mevzuatta müdür yardımcıları için özellikle belirlenmiş bir yetki de yoktur. 

O halde müdür yardımcıları için de aynı sonuca rahatlıkla varabiliriz. Defterdarlıklarda bütün 

yetkiler tek elde toplanmıştır. Tek elde toplanan yetkilerin astlara devredilmemesi halinde 
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Devlet mallarının yönetimi faaliyetlerinde başarıya ulaşılamaz. Müdür yardımcıları da diğer 

yöneticiler gibi görev ve sorumluluk sahibi ancak yetkisiz personellerdir. Bu yetkisiz yönetici 

olmaz gerçeğiyle uyuşmamaktadır. 

Gerçekte müdür yardımcılarının konumları ne olmalıdır diye bir soru sorduğumuzda, ideal 

müdür yardımcısı tanımına ulaşırız. 

İşlerin yapıldığı yere (servise, alan çalışmasına) ve işleri bizzat yapanlara (memur, şef, uzman) 

en yakın yöneticidir müdür yardımcılarıdır. O nedenle servislerde işlerin nasıl yürütüldüğünü en 

iyi bilenlerdir. Yani işlerle ve personelle en çok iç içe çalışanlardır. O halde bütün işlerin 

temelidir müdür yardımcılarıdır. Bu yönüyle müdür yardımcıları; 

 Çalışanların kişilik özelliklerini, teorik ve uygulama becerini en iyi bilenlerdir 

 Çalışanlarla üst yöneticiler arasında ilişki kurarlar 

 İşleri en iyi onlar sınıflandırırlar (Tekrarlanan işler, acil işler, uzmanlık gerektiren işler, 

yetki devrine konu edilecek işler vs) 

 İhtiyaçları tespit ederler 

 Yöneticilerini tam zamanında ve doğru yönlendirirler 

 Hem çalışandır hem de yönetici 

 Teknik ve teorik bilgi sahibidirler 

Sizce yetkisiz müdür yardımcıları bunları yapabilirler mi. Uygulamada müdür yardımcılarına 

tanınan tek şey ayrı bir çalışma ofisidir. Bu ise yapılabilecek en büyük hatadır. Yukarıda 

tanımladığımız ideal müdür yardımcısı hem yönetici hem de çalışandır ve servise hakimdir. 

Servisin dışında kendisine makam odası (çalışma ofisi) yapılması müdür yardımcısını, müdür 

konumuna getiren, servisten koparan, yönetimde çift başlılığa neden olan yanlış bir 

uygulamadır. Servisten kopan yardımcı artık yardımcı değildir. 

Aktif müdür yardımcıları, kendisine servisin içinde çalışma alanı oluşturulmuş, imza (başlatma, 

yaptırma, emretme) yetkisiyle donatılmış, işlem süreçlerini takip eden, iç kontrol sağlayan, 

üstlerini bilgilendiren konumdadırlar.  

Müdür yardımcıları takip çizelgeleriyle işlemleri ve personelleri takip ederler. Servis içi çalışma 

disiplinini sağlarlar. Sorunların doğrudan ve anında içinde yer alır çözüm üretirler. Personellerin 

anlık ihtiyaçlarını karşılarlar. Nasıl yöneticiler ile çalışanlar arasında iletişim kuruyorlarsa 

vatandaş ile de çalışanlar arasında aynı iletişimi kurarlar. O halde müdür yardımcıları; 



128 
 

buldum buldum buldum 

 Kendileri için tanımlanmış yetkileri olmalıdır 

 Müdürler için tanımlanmış yetkilerden, müdür tarafından 

devredilenleri kullanmalıdırlar 

 Sürekli tekrarlandığından en iyi şekilde yapılır hale gelmiş görevler 

yardımcılar için tanımlanmalıdır 

 Yardımcılar, işlemlerin, belirlenmiş hizmet sürelerinde yapılmasını 

takip edecek yetkiler kullanmalıdırlar 

 Yardımcılara tanımlanacak yetkiler, işlemlerin müdüre sunulması 

aşamasına kadar olan iç kontrolleri yerine getirecek boyutta olmalıdır 

 Yardımcıların çalışma ofisleri asla servis dışında olmamalıdır. 

Yardımcılara servilerin içinde, servise hakim bölümlerde çalışma alanları oluşturulmalı, 

yardımcılar sevişlerden koparılmamalıdır 

 

Hazine mülkünün sahibi, mal memuru, maliyenin ildeki en üst 

yetkilisi olarak defterdarlar Devlet malları üzerinde, yasalar 

çerçevesinde her türlü tasarruf yetkisine sahiptirler. 

İl İdaresi Kanununa dayanarak valilerin, Devlet mallarının 

tasarrufu ile ilgili yetkileri defterdarlara devretmelerine ayrıca 

ihtiyaç yoktur. Uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesi yetki kullanım kargaşası yaratmaktadır. 

Fakat mülki amirler, görev sınırları içerisinde özel ve kamu sektörü faaliyetlerini yönlendirmek 

için taşınmazlara ihtiyaç duyarlar. Bu taşınmazları öncelikle Devlet mallarından karşılamak 

istemleri son derece gerekli ve yararlıdır. Devlet malları üzerinde işlem tesis etmeden önce 

mülki amirlerin görüşlerini almak Devlet yönetiminin zorunluluğudur.  

Devlet mallarının yönetimi ile ilgili tüm yetkiler defterdarlara verilmiştir. Defterdarlar yetkilerini 

alt yöneticilere devretmedikleri sürece astlar aktif görev yapamamaktadır. Bu durum hantal 

yapıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Milli emlak birimlerinin proje bazlı, ekip ruhuyla 

çalışması yetkisiz yöneticilerle mümkün değildir. 

Defterdarlıklarda, yetkiler, kurumsal faaliyetlerin başarıyla gerçekleştirilmesine yönelik olarak 

devredilmediğinden görev, sorumluluk ve yetki dengesi sağlanamamaktadır. 
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Devlet mallarının yönetiminde görev alan defterdar yardımcıları, milli emlak müdürleri ve milli 

emlak müdür yardımcıları sınırsız görevleri ve sorumlulukları yerine getirmek için gerekli 

yetkilerin kendilerine tanınmamış, pasif konumdaki yöneticilerdir. Bu durum yöneticiliğin 

bilimsel tanımına uymamaktadır. 

Hiçbir kurumun, çalışanlar için ayrı ayrı görev tanımları yapmadan, bu görevlerin yerine 

getirilmemesi halinde hesap verecekleri sorumlulukları belirlemeden ve görevlerin tam, doğru 

ve zamanında yerine getirilmesi için kendilerini yeterli yetkilerle donatmadan başarıya ulaşması 

mümkün değildir. Bu nedenle milli emlak birimlerinde çalışan yöneticilerin görev tanımlarının, 

işlem süreçleri de dikkate alınarak, unvanlar itibariyle, ayrı ayrı ve açık bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. 

Görev tanımlarının yapılmasında, özellikle 2886 sayılı yasanın getirdiği işlem akış süreçleri 

dikkate alınmalıdır. Böylece satış, kiralama, tahsis, irtifak hakkı, ecrimisil gibi faaliyetler işlem 

akış bölümlerine ayrılabilecektir. Hazine malları üzerinde tesis edilen hemen her işlem üç 

aşamadan oluşmaktadır; 

 Dosyanın işleme hazırlanması 

 İşlem yapılmasına onay verilmesi 

 İşlemin tesis edilmesi 

İşlemlerin bu şekilde gerçekleşmesi, hangi yöneticinin hangi aşamalarda yetki kullanması 

gerektiğini de kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır.  

Her yönetici kendisi için belirlenmiş yetkiler ile üst amirleri tarafından kendisine devredilen 

yetkileri kullanmalıdır. Bu durumda görev, sorumluluk ve yetki arasından denge oluşacağı gibi 

bütün yöneticiler işlem gerçekleştirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olacaklardır. 
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2.MİLLİ EMLAK İŞLEMLERİNDE GÖREVLER, SORUMLULUKLAR, YETKİLER VE YETKİ DEVRİ 

ÖRNEKLERİ 

 

Araştırmanın ikinci bölümünde öncelikle defterdarlıkların yapılarını, milli emlak hizmetlerinde 

yerine getirilen görevleri, yöneticilerin kullandıkları yetkileri, defterdarlık milli emlak 

hizmetlerinin başarıyla yürütülebilmesi için görev tanımlarına ve yetki devrilerine duyulan 

ihtiyacı belirledik. 

Araştırmanın bundan sonraki bölümünde ise milli emlak hizmetlerinde anlamlı yetki 

devrilerinin uygulamalı örnekleri sunulacaktır. İhtiyaca cevap verecek nitelikte yetki 

devirlerinden beklentilerimiz şunlardır.  

  Her yönetici için ayrı ayrı belirlenmelidir 

  Açık, net, anlaşılır olmalıdır 

  Görev, sorumluluk, yetki dengesini sağlayabilmelidir 

  Yöneticileri ve servisleri aktif çalışır konuma getirmelidir 

  Personel, zaman, para, teknoloji gibi kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamalıdır 

  Personelin yeteneklerini ortaya çıkarabilmelidir 

  Yöneticiler arasındaki yetki kullanım kargaşasını ortadan kaldırabilmelidir 

  Yetki ve yetki devirleri, işlem süreçlerini takip edebilme imkânı vermelidir 

  İç kontrol ve denetim kendiliğinden gerçekleşebilmelidir 

Yetki devrinden bu kadar çok şey bekliyorsak, yetki devrini görev tanımlarıyla ve işlem 

süreçlerinin belirlenmesiyle desteklemeliyiz. Bir işlemin hangi süreçlerden geçtiği tespit 

etmemiz bize aşağıdaki imkânları sunar; 

  Süreçlerin anlaşılmasını 

  İstihdam edilecek personelin kalitesini ve sayısını 

  Süreçlerde görev alacak personellerin rollerini 

  İşlemlerin hangi sürelerde hizmete dönüştüğü 

İşlem süreçlerinin şemalandırılması, listelenmesi ve görevli personellerin rollerine uygun olarak 

sınıflandırılması, yapılacak görev tanımlarının temelidir. Süreçleri belirlemeden görev tanımları 

yapamayız. Görev tanımları ise yetkilendirmenin önceki aşamasıdır. Nihayet işlem süreçlerinde 

yer alan ve kendileri için belirlenmiş görevleri yerine getirecek personellere yeteri kadar yetki 

verilmesi, yetki devri çalışmalarının son aşamasıdır. Eğer yetki devrini bu aşamalardan 
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geçirmeden oturduğumuz yerden yapıyorsak, yetkinin öneminin fark edememiş her yöneticinin 

yaptığı hatayı yapıyoruz demektir. İşte bu araştırmada, devredilecek yetkilerin belirlenmesinde, 

bu titizliğe hassasiyetle uyulmuştur. 

  Erzurum Defterdarlığı milli emlak hizmetleri örneklem olarak seçilmiştir 

  Erzurum Defterdarlığı milli emlak müdürlüğünde belli tarih aralığında yapılan tüm 

işlemler, işlem sayılarına ve işlem isimlerine (tahsis, kira, satış vs) göre arşivlenmiştir 

  Ülke genelindeki defterdarlıkların ve valiliklerin mevcut yetki devri esasları incelenmiştir 

  Defterdarlıkların, milli emlak hizmetlerinde başarılı kılacak anlamlı yetki devrilerine olan 

ihtiyaçları ortaya konulmuştur 

  Milli emlak hizmetlerinin süreçleri belirlenmiştir 

  Süreçlerden hareketle, milli emlak hizmetlerinde görev alan personelin görevleri ve 

sorumlulukları ortaya çıkarılmıştır 

  Nihayet, kendilerine görev ve sorumluluk yüklenen personele, bu görev ve 

sorumlulukların altından kalkmalarına yetecek kadar yetkiler verilmiştir. 

 

2.1.Hazine Taşınmazlarının İhale Yöntemiyle Değerlendirilmesinde Görevler, Sorumluluklar, 

Yetkiler ve Yetki Devirleri 

 

Hazine taşınmazlarının satılması, kiraya verilmesi, üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi, kat 

karşılığı inşaata konu edilmesi ve trampası gibi işlemler ihale yöntemiyle yerine getirilmektedir. 

Hazine taşınmazlarının bu şekilde ihale yöntemiyle değerlendirilmesi işlemleri 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yerine getirilmektedir.  

2.1.1.İşlem Süreçlerinin Belirlenmesi 

 

Hazine taşınmazlarının ihale yoluyla yönetilmesi işlemleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 

kanuna bağlı yönetmeliklerde düzenlendiğinden ihale yoluyla yapılan her işlemin akış 

şemalarını yine ihale mevzuatından çıkarabiliriz. Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 ncü maddesinde 

Belirlenmiş işlem süreçlerine, süreçlere uygun olarak ortaya çıkarılmış görev tanımlarına 

dayanmadan yapılan bütün yetki devrileri;    günü kurtarmaktan öteye geçmeyen, yetki 

devrini yönetimsel bir faaliyet olmaktan çıkarıp rutin işe dönüştüren, kurumun amaç ve 

faaliyetlerine hizmet etmeyen, kurumun hantallaşmasına neden olan bir işlem olmaktan 

öteye geçemez  
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ihale “Bu kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine 

bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayıyla tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri 

ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır 

Bu tanımlamadan hareketle Hazine taşınmazlarının ihaleyle değerlendirilme işlemlerini üç 

aşamalı bir süreçten geçirerek inceleyebiliriz. 

 

Tanıma göre ihale, isteklilerin ihale saatinde, ihale odasında hazır bulunmasıyla başlamakta ve 

yetkili merciin (ita amirinin) ihale kararını onaylaması ve ihale sonucunun isteklilere/müşteriye 

tebliği ile tamamlamaktadır. Bu süreç içerisinde düzenlenen tüm belgeler ihale kapsamında 

kalmaktadır. 

Taşınmazla ilgili kişilerin talepte bulunmalarından ihale saatine kadar geçen süreçlerdeki tüm 

işlemler ise ihale öncesi idari işlemlerdir.  

İta amirinin kararının isteklilere tebliğ edilmesinden sonra gerçekleştirilen işlemlerin tamamı 

ise ihale sonrası düzenlenen idari işlemler olmaktadır. 

2.1.2.Süreçlerde Gerçekleştirilen İşlemlerin Belirlenmesi 

İhaleyi, ihale tanımından hareketle üç aşamalı incelediğimize göre bu aşamalarda 

gerçekleştirilen işlemleri de işlem sırasına uygun olarak listelememiz ve sonrasında 

sınıflandırmamız gerekmektedir. Bazı ihalelerde farklı işlemler de olabileceği muhakkak 

olmakla birlikte, genellikle sürece uygun olarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Devlet Mallarının İhale Yolu İle Değerlendirilmesinde İşlem Süreçleri Tablosu 

İhale Öncesi 

İdari İşlemler 

İhale 

İşlemleri 

İhale Sonrası 

İdari İşlemler 

İŞLEMİN ADI İŞLEM SÜREÇ NO 

Kişilerin talepte bulunmaları 

 

1 

Talep sahibinin bilgilendirilmesi 2 

İşleminin hukuka uygun olup olmadığının tespiti 3 
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Tahmini bedelinin araştırılması 4 

Taşınmazın mahalli tespiti 5 

Tahmini bedelin belirlenmesi 6 

Yetkili amirden taşınmazın ihaleye çıkarılması izninin alınması 7 

Taşınmazın ihaleye çıkarılmasının uygun görülmediği onayının alınması 8 

Taşınmazın ihaleye çıkarılmasının uygun görüldüğü/görülmediği onayların 

bildirilmesi 

9 

Şartname taslağının hazırlanması 10 

Sözleşme taslağının hazırlanması 11 

İhale onay belgesinin düzenlenmesi 12 

İhalenin ilan edilmesi 13 

Geçici teminatların saymanlık veznesine yatırılması 14 

İsteklilerin ihaleye katılmak üzere sundukları belgelerin kayıt altına alınması 15 

İsteklilerin teklif ettikleri bedellerin kayıt altına alınması 16 

İhale sonucun karara bağlaması 17 

İta amirinin ihale komisyon kararını onaylaması 18 

İta amirinin ihaleyi iptal etmesi 19 

İta amirince onaylanan ihale kararlarının tebliği 20 

İta amirince iptal edilen ihale kararlarının tebliği 21 

Tarafların sözleşmeyi imzalaması 22 

İhale bedelinin, yasal kesintilerin ve taksitlerin ödenmesi 23 

 

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının müşteriye bildirilmesi 24 

Sözleşmenin iptal edilmesi 25 

Sözleşmenin iptal edildiğinin müşteriye bildirilmesi 26 

Yer teslimi 27 

Taşınmazın tapusunun müşteri adına düzenlenmesinin tapu idaresinden talep 

edilmesi 

28 

Taşınmazın tapuda müşteri adına tescil ettirilmesi  

 

29 

İhaleden yasaklama 30 
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Taşınmaz mal satış ihalelerinde, işlem sırasına göre düzenlenen belgeleri bu şekilde 

sıraladığımızda; 

 01 - 14 arasında işlemlerin ihale öncesi düzenlenen idari işlemler 

 15 – 21 arasındaki işlemlerin ihale işlemleri 

 22 – 30 arasındaki işlemlerin ihale sonrası düzenlenen idari işlemler olduğunu anlıyoruz. 

Gerçekleştirilen işlemleri, ihalenin tanımından hareketle belirlediğimiz aşamalara göre 

listeliğimizde; 

 Taşınmaz Mal Satışları İşlemlerinin, İşlem Aşamalarına Göre Sınıflandırılması Tablosu 

 

İHALE ÖNCESİ İDARİ İŞLEMLER 

 

İHALE İŞLEMLERİ 

 

İHALE SONRASI İDARİ İŞLEMLER 

1-Kişilerin talepte bulunmaları 

2-Talep sahibinin bilgilendirilmesi 

3-İşleminin hukuka uygun olup 

olmadığının tespiti 

4-Tahmini bedelin araştırılması 

5-Taşınmazın mahalli tespiti 

6-Tahmini bedelin belirlenmesi 

7-Yetkili amirden taşınmazın ihaleye 

çıkarılması izninin alınması 

8-Taşınmazın ihaleye çıkarılmasının 

uygun görülmediği onayının 

alınması 

9-Taşınmazın ihaleye çıkarılmasının 

uygun görüldüğü/görülmediği 

onaylarının ilçelere bildirilmesi 

10-Şartname taslağının hazırlanması 

11-Sözleşme taslağının hazırlanması 

12-İhale onay belgesinin 

düzenlenmesi 

13-İhalesinin ilan edilmesi 

14-Geçici teminatların saymanlık 

veznesine yatırılması 

 

15-İsteklilerin ihaleye katılmak 

üzere sundukları belgelerin kayıt 

altına alınması 

16-İsteklilerin teklif ettikleri 

bedellerin kayıt altına alınması 

17-İhale sonucun karara bağlaması 

18-İta amirinin ihale komisyon 

kararını onaylaması 

19-İta amirinin ihaleyi iptal etmesi 

20-İta amirince onaylanan ihale 

kararlarının tebliği 

21-İta amirince iptal edilen ihale 

kararlarının tebliği 

 

22-Tarafların sözleşmeyi 

imzalanması 

23-İhale bedelinin, yasal kesintilerin 

ve taksitlerin ödenmesi 

24-Vadesinde ödenmeyen taksit 

tutarlarının müşteriye bildirilmesi 

25-Sözleşmenin iptal edilmesi 

26-Sözleşmenin iptal edildiğinin 

müşteriye bildirilmesi 

27-Yer teslimi 

28-Taşınmazın tapusunun müşteri 

adına düzenlenmesinin tapu 

idaresinden talep edilmesi 

29-Taşınmazın tapuda müşteri adına 

tescil ettirilmesi 

30-İhaleden yasaklama 

 

 

2.1.3.Yöneticilerin Görevleri, Sorumlulukları Ve Yetkileri 

Devlet mallarının ihale yoluyla değerlendirilmesinde süreçleri ve bu süreçlerde yapılan işlemleri 

belirledik. Şimdi cevaplamamız gereken soru şudur “Bu işlemlerin hangileri hangi yöneticilerin 

yetkisinde kalmalıdır” Bu sorunun cevabını ihalenin tanımını yapıp, işlem süreçleri belirleyerek 

aslında çoktan verdik.  
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Defterdarlar, mevcut iş yükünün %85’ini gereksiz yere üstlenmektedirler. Görev 

tanımlamaları ve yetki devirleri ile defterdarlar taşınmaz mal satış işlemlerinin 

%15’ini, astları ise %85’ini gerçekleştireceklerdir.  

Görev, sorumluluk ve yetki tanımlamalarının yapılmadığı, yetkilerin tek elde 

toplandığı günümüz sistemi defterdarlık milli emlak birimlerini %85 oranında 

hantallaştırmaktadır. 

 

Bütün işlemler serviste başlatılmakta ve hazırlanmaktadır. Hazırlanan işlemler amirlerin 

kontrol, inceleme ve onayına sunulmaktadır. İşlemler amirlerce onaylanarak 

tamamlanmaktadır. Yani her işlem aşağıdan yukarıya doğru bir akış göstermektedir. Görev, 

sorumluluk ve yetki tanımlamalarını da bu akışa uygun olarak müdür yardımcısından başlamak 

suretiyle yapacağız. Kısacası işin mutfağından başlayarak tanımlama getireceğiz. Böylece bir 

taraftan da işlemlerin nasıl tamamlandığını incelemiş olacağız, bir taraftan da yetki dağıtımda 

ortaya koyduğumuz mantığın gerekçelerini de kavrayacağız. 

İşlem akış süreçlerinde belirlediğimiz işlem listesine göre; mevcut otuz (30) kalem işin yerinde 

getirilmesinde yetkilerin tek elde toplandığındı günümüz yönetim anlayışında; 

İhale işlemleri serviste hazırlanmaktadır. İhale işlemlerine ait belgeler ise çok sık tekrarlandığı 

için kolaylıkla ve hatasız hazırlanabilmektedir. O halde işin hazırlandığı yeri, yani servislere en 

yakın yönetici olan müdür yardımcılarını güçlendirmek gerekmektedir. 

Müdürler ise iç kontrol ve incelemeyi gerçekleştiren, istatistik ve raporlama yapan, üst 

yöneticileri bilgilendiren ve yönlendiren, işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayan, faaliyetlerin gerçekleşmesinde projeler ve 

çalışma planları hazırlayan, projelere danışmanlık ve sorumluluk yapan konumda yer 

almaktadır. 

Defterdar yardımcıları dosyaları inceleyen ve defterdara sunan, defterdar tarafından 

devredilen görevleri yerine getiren üst yönetici yardımcısı konumundadır. 
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Defterdarlar ise ita amirliği, mal memurluğu ve üst yönetici görevlerinin dışında görev ve 

yetkileri olmayan, servislerin çalışmasına güvenen ancak tüm işlemleri defterdar yardımcısı 

aracılığıyla ile inceleten konumdadırlar. 

Aşağıda sunduğumuz form dikkatlice incelendiğinde; Devlet mallarının satılması, kiraya 

verilmesi, üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi, trampası gibi ihale yöntemleriyle 

değerlendirilmesinde, yönetici konumundaki her personelin görevlerinin, sorumluluklarının ve 

yetkilerinin tek tek belirlendiği anlaşılacaktır. Elbette defterdarların tüm yetkileri kendisinde 

toplama yetkisi her zaman olmalıdır. Fakat yönetimsel ve yasal gerekçeler ortaya koymadan 

hiçbir yöneticinin yetkilerine de müdahale edemeyecektir. Sorumluluklar da belirlendiğinden 

yöneticiler kendi sorumluluklarının ağırlığını hissederek çalışacaklardır. 
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Devlete Ait Malların İhale Yöntemi İle Değerlendirilmesinde Görevler, Sorumluluklar Ve Yetkiler Tablosu 

İŞLEMİN ADI İŞLEM 
SÜREÇ 
NO 

 

YÖNETİCİ UNVANI GÖREVLER SORUMLULUKLAR YETKİLER 

Kişilerin talepte 
bulunmaları 
 
 
 
 

1 Müdür Yardımcısı Talep dilekçesinin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun olmasının 
sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Müdür Talep dilekçesinin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun olmasının 
sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Defterdar Yardımcısı 
 

Talep dilekçesinin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun olmasının 
sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Defterdar Talep dilekçesinin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun olmasının 
sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 
 
 
 

Talep sahibinin 
bilgilendirilmesi 

2 Müdür Yardımcısı İşleme başlanıldığının talep sahibine bildirilmesi İşleme başlanıldığının talep sahibine 
geciktirilmeden bildirilmesi 

İşlemine başlanıldığının talep sahibine bildirilme 
yazılarını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- -------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ……… 

Defterdar 
 

---------- ---------- --------- 
 
 
 

İşleminin hukuka 
uygun olup 
olmadığının 
tespiti 

3 Müdür Yardımcısı Taşınmazın ihaleyle değerlendirilmesinin hukuken 
uygun olup olmadığının, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından araştırılması 

Taşınmazın ihaleyle değerlendirilmesine esas 
bilgi, belge ve görüşleri ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından temin etmek 

Taşınmazın satışına esas bilgi, belge ve görüşleri 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin etme 
yazılarını imzalamak 

Müdür ----------- ---------- --------- 

Defterdar Yardımcısı ----------- ---------- --------- 

Defterdar 
 

----------- ---------- --------- 
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Tahmini 

bedelinin 

araştırılması 

4 Müdür Yardımcısı Tahmini bedelin bilirkişilerden, meslek 

odalarından, kamu kurum ve kuruluşlarından 

araştırmak 

Tahmini bedel hakkında bilirkişilerin, meslek 

odalarının, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı 

görüşlerini temin etmek 

Tahmini bedel hakkında bilirkişilerin, meslek 

odalarının, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı 

görüşlerini temin etmek üzere hazırlanan yazıları 

imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ----------- ---------- ---------- 

Defterdar 
 

----------- ---------- ---------- 
 
 
 

Taşınmazın 

mahalli tespiti 

5 Müdür Yardımcısı Taşınmazın mahallinde tespit edilmesini sağlamak Taşınmazın mahallinde tespit edilmesini organize 
etmek 

Taşınmazı mahallinde tespit edecek personel ve 
taşıt görevlendirme onayını imzalamak 

Müdür  
-------- 

-------- --------- 

Defterdar Yardımcısı -------- 
 

-------- --------- 

Defterdar 
 

-------- -------- --------- 
 
 
 

Tahmini bedelin 

belirlenmesi 

6 Müdür Yardımcısı Tahmini bedel tespit komisyonunda üye sıfatıyla 

görev almak 

Tahmini bedeli, değerleme esas ve usullerine 

uygun olarak belirleme 

 

Tahmini bedel tespit komisyonu kararını üye 

sıfatıyla imzalamak 

Müdür Tahmini bedel tespit komisyonunda başkan 

sıfatıyla görev almak 

Tahmini bedeli, değerleme esas ve usullerine 

uygun olarak belirleme 

Tahmini bedel tespit komisyonu kararını başkan 

sıfatıyla imzalamak 

Defterdar Yardımcısı --------- --------- --------- 

Defterdar 

 

--------- --------- --------- 
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Yetkili amirden 

taşınmazın 

ihaleye 

çıkarılması 

izninin alınması 

7 Müdür Yardımcısı İhaleye çıkarılacak taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların izin onay belgesini, Bakanlık 

yetkisinde kalanların ise izin yazılarını hazırlatmak 

İhaleye çıkarılacak taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların satış izin onay belgesini, 

Bakanlık yetkisinde kalanların ise izin yazılarını 

mevzuata ve Hazine menfaatlerine uygun olarak 

hazırlatmak 

Yetki sınırına göre, ihaleye çıkarılma izni almak 

üzere hazırlanan onay belgesini ve bakanlık üst 

yazısını paraflamak 

Müdür İhaleye çıkarılacak taşınmazlardan Defterdar 

yetkisinde kalanların izin onay belgesini, Bakanlık 

yetkisinde kalanların ise izin yazılarını incelemek 

İhaleye çıkarılacak taşınmazın doyasını mevzuata 

uygunluk ve Hazine menfaati açısından incelemek  

Yetki sınırına göre, taşınmazların ihaleye 

çıkarılması iznini almak üzere hazırlanan onay 

belgesini imzalamak, bakanlık üst yazısını 

paraflamak 

Defterdar Yardımcısı İhaleye çıkarılacak taşınmazlardan Defterdar 

yetkisinde kalanların satış izin onay belgesini, 

Bakanlık yetkisinde kalanların ise izin yazılarını 

incelemek ve Defterdara sunmak 

İhaleye çıkarılacak taşınmazın doyasını mevzuata 

uygunluk ve Hazine menfaati açısından incelemek 

Uygunluk görüşünü belirledikten sonra onay 

belgesini imzalayarak, bakanlık izin yazısını ise 

paraflayarak taşınmazın dosyasını Defterdara 

sunmak 

Defterdar Yetki sınırı içinde kalan taşınmazların ihaleye 

çıkarılmasına onay vermek, yetki sınırını aşanları 

ise bakanlık onayına sunmak 

İhaleye çıkarılacak taşınmazın doyasını mevzuata 

uygunluk ve Hazine menfaati açısından incelemek 

Yetki sınırındaki taşınmazların satış onaylarını 

imzalamak, yetki sınırını aşan taşınmazların 

dosyasını bakanlık onayına sunmak 

Taşınmazın 

ihaleye 

çıkarılmasının 

uygun 

görülmediği 

onayının 

alınması 

8 Müdür Yardımcısı Taşınmazın ihaleye çıkarılmasının uygun 

görülmediğine dair onay belgesini hazırlatmak 

Taşınmazın ihaleye çıkarılmasına izin verilmediği 

onay belgesini mevzuata ve Hazine menfaatlerine 

uygun olarak hazırlatmak 

Defterdardan taşınmazın ihaleye çıkarılmasının 

uygun görülmediği onayı alınmak üzere 

hazırlanan onay belgesini paraflamak 

Müdür Taşınmazın ihaleye çıkarılmasının uygun 

görülmediği onayı alınmak üzere hazırlanan onay 

belgesini incelemek 

Taşınmazın doyasını mevzuata uygunluk ve 

Hazine menfaati açısından incelemek 

Defterdardan, taşınmazın ihaleye çıkarılmasının 

uygun görülmediği onayı alınmak üzere 

hazırlanan onay belgesini imzalamak 

Defterdar Yardımcısı Taşınmazın ihaleye çıkarılmasın uygun 

görülmediği onayını almak üzere hazırlanan onay 

belgesinin Defterdara sunmak 

Taşınmazın doyasını mevzuata uygunluk ve 

Hazine menfaati açısından incelemek 

Uygunluk görüşünü belirledikten sonra 

taşınmazın ihaleye çıkarılmasının uygun 

bulunmadığına dair onay belgesini imzalayarak 

taşınmazın dosyasını Defterdar onayına sunmak 

 

Defterdar Taşınmazın satılmamasına onay vermek 

 

Taşınmazın doyasını mevzuata uygunluk ve 

Hazine menfaati açısından incelemek 

Yasal gerekçeleri veya kamusal faydayı 

belirledikten sonra taşınmazın ihaleye 

çıkarılmasının uygun bulunmadığına dair onay 

belgesini imzalamak 
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Taşınmazın 

ihaleye 

çıkarılmasının 

uygun 

görüldüğü/görül

mediği onayların 

bildirilmesi 

9 Müdür Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesinin uygun 

görüldüğü/görülmediği izin onaylarının ilçe 

birimlerine bildirildiği üst yazıyı hazırlatmak 

 

Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesini uygun görüldüğü/görülmediği 

izin onaylarının ilçe birimlerine bildirildiği üst 

yazıyı onay belgesine uygun olarak hazırlatmak 

 

Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesini uygun 

görüldüğü/görülmediği izin onaylarının ilçe 

birimlerine bildirildiği üst yazıyı paraflamak 

Müdür Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesini uygun görüldüğü/ 

görülmediği izin onaylarının ilçe birimlerine 

bildirildiği üst yazıyı kontrol etmek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesini uygun görüldüğü/görülmediği 

izin onaylarının ilçe birimlerine bildirildiği üst 

yazının onay belgesine uygun olarak 

hazırlatılmasını sağlamak 

Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesini uygun 

görüldüğü/görülmediği izin onaylarının ilçe 

birimlerine bildirildiği üst yazıyı paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesini uygun görüldüğü/görülmediği 

izin onaylarının ilçe birimlerine bildirildiği üst 

yazıyı incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesini uygun görüldüğü/görülmediği 

izin onaylarının ilçe birimlerine bildirildiği üst 

yazının onay belgesine uygunluğunu incelemek  

Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle 

değerlendirilmesini uygun 

görüldüğü/görülmediği izin onaylarının ilçe 

birimlerine bildirildiği üst yazıyı imzalamak 

Defterdar --------- ………….. …………. 

Şartname 

taslağının 

hazırlanması 

10 Müdür Yardımcısı Şartname taslağını hazırlatmak 

 

İta amirinden ihale onay belgesini almadan önce 

şartname taslağını mevzuata ve talimatlara uygun 

olarak hazırlatmak 

İta amirinden ihale belgesini  almadan önce 

hazırlattığı şartname taslağını paraflamak 

Müdür ………… …………. ………… 

Defterdar Yardımcısı ………… 

 

…………. ………… 

Defterdar ……….. …………. ………… 
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Sözleşme 

taslağının 

hazırlanması 

11 Müdür Yardımcısı Sözleşme taslağını hazırlatmak 

 

 

İta amirinden ihale onay belgesini almadan önce 

sözleşme taslağını mevzuata ve talimatlara uygun 

olarak hazırlatmak 

İta amirinden ihale onay belgesini almadan önce 

hazırlattığı sözleşme taslağını paraflamak 

Müdür ……….. …………. …………. 

Defterdar Yardımcısı ………… …………. ………… 

Defterdar ………… ………….. …………. 

 

İhale onay 

belgesinin 

düzenlenmesi 

12 Müdür Yardımcısı İta amirinden taşınmazın ihaleye çıkarılması 

izninin alınmasına esas ihale onay belgesini 

hazırlatmak 

 

İta amirinden taşınmazın ihaleye çıkarılması 

izninin alınmasına esas ihale onay belgesini 

mevzuata ve talimatlara uygun olarak hazırlatmak 

İta amirinden taşınmazın ihaleye çıkarılması 

izninin alınmasına esas hazırlanan ihale onay 

belgesini paraflamak 

Müdür İta amirinden taşınmazın ihaleye çıkarılması 

izninin alınmasına esas ihale onay belgesini 

hazırlanmasını sağlamak 

İhale onay belgesinin mevzuata ve talimatlara 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 

taşınmazın dosyasından incelemek 

Mevzuata ve talimatlara uygun hazırlanmış ihale 

onay belgesini imzalamak 

Defterdar Yardımcısı Taşınmaz dosyalarının Defterdar onayına hazır 

olup olmadığını incelemek 

 

 

Defterdar onayına sunulan taşınmaz dosyalarının 

mevzuata ve talimatlara uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

 

Uygunluk görüşünü belirledikten sonra 

taşınmazın ihaleye çıkarılmasına dair onay 

belgesini imzalayarak taşınmazın dosyasını 

Defterdara onayına sunmak 

 

Defterdar 

 

Taşınmazların ihaleye çıkarılmasına onay vermek İhale öncesi taşınmaz dosyasının mevzuata ve 

talimatlara uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Dosyaları mevzuata ve talimatlara uygun olarak 

hazırlanmış taşınmazların ihaleye çıkarılma ihale 

onay belgelerini imzalamak 
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İhalenin ilan 

edilmesi 

13 Müdür Yardımcısı İhalenin duyurulması ile ilgili ilan metin ve 

yazılarını hazırlatmak 

İhalenin duyurulması ile ilgili ilan metin ve 

yazılarını mevzuata ve talimatlara uygun olarak 

hazırlatmak 

İhalenin duyurulması ile ilgili ilan metin ve 

yazılarını paraflamak 

Müdür İhalenin duyurulması ile ilgili ilan metin ve 

yazılarını hazırlatılmasını sağlamak 

İhalenin duyurulması ile ilgili ilan metin ve 

yazılarını mevzuata ve talimatlara uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

 

İhalenin duyurulması ile ilgili ilan metin ve 

yazılarını imzalamak 

Defterdar Yardımcısı …………. ……….. ………… 

Defterdar 

 

………… ………… ………… 

 

 

 

Geçici 

teminatların 

saymanlık 

veznesine 

yatırılması 

14 Müdür Yardımcısı Geçici teminat yatırmak üzere müracaat eden 

isteklilerinin, saymanlık veznesine teminatlarını 

yatırmalarını sağlayacak yazıları hazırlatmak 

 

Geçici teminat yatırmak üzere müracaat eden 

isteklilerinin, saymanlık veznesine teminatlarını 

yatırmalarını sağlayacak yazıları süresinde, 

mevzuata uygun hazırlatmak 

 

Geçici teminat yatırmak üzere müracaat eden 

isteklilerinin, saymanlık veznesine teminatlarını 

yatırmalarını sağlayacak yazıları imzalamak 

 

 Müdür …………. ……….. ……….. 

Defterdar Yardımcısı …………. ……….. ………… 

Defterdar …………. ………… ………… 
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İsteklilerin 

ihaleye katılmak 

üzere sundukları 

belgelerin kayıt 

altına alınması 

15 Müdür Yardımcısı İhaleye katılan isteklilerin sundukları belgeleri 

incelemek 

İhaleye katılan isteklilerin sundukları belgeleri 

ihale mevzuatına uygunluk açısından incelemek 

İhaleye katılan isteklilerin sundukları belgelerin 

kaydedildiği tutanağı ihale komisyon üyesi 

sıfatıyla imzalamak 

 

Müdür İhaleye katılan isteklilerin sundukları belgeleri 

incelemek 

İhaleye katılan isteklilerin sundukları belgeleri 

ihale mevzuatına uygunluk açısından incelemek 

İhaleye katılan isteklilerin sundukları belgelerin 

kaydedildiği tutanağı ihale komisyon başkanı 

sıfatıyla imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ………. 

 

……….. ………. 

Defterdar 

 

……….. ……….. ………. 

 

 

İsteklilerin teklif 

ettikleri 

bedellerin kayıt 

altına alınması 

16 Müdür Yardımcısı İhaleye katılan isteklilerin bedel tekliflerini kabul 

etmek 

İhaleye katılan isteklilerin bedel tekliflerini 

mevzuata uygunluk açısından incelemek 

İhaleye katılan isteklilerin verdikleri bedel 

tekliflerinin kaydedildiği tutanağı ihale komisyon 

üyesi sıfatıyla imzalamak 

 

Müdür İhaleye katılan isteklilerin bedel tekliflerini kabul 

etmek 

İhaleye katılan isteklilerin bedel tekliflerini 

mevzuata uygunluk açısından incelemek 

İhaleye katılan isteklilerin verdikleri bedel 

tekliflerinin kaydedildiği tutanağı ihale komisyon 

başkanı sıfatıyla imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ………… ………. ……….. 

Defterdar 

 

………… ……… ……….. 
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İhale sonucun 
karara bağlaması 

17 Müdür Yardımcısı Tamamlanan ihalelerin sonucu hakkında karar 
vermek 

İhale işlem dosyasını inceleyerek ihaleyi mevzuata 
uygun olarak karara bağlamak 

İhale komisyon üyesi sıfatıyla ihale komisyon 
kararını imzalamak 

 

Müdür Tamamlanan ihalelerin sonucu hakkında karar 
vermek 

İhale işlem dosyasını inceleyerek ihaleyi mevzuata 
uygun olarak karara bağlamak 

İhale komisyon başkanı sıfatıyla ihale komisyon 
kararını imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ………… 

 

………… ………… 

Defterdar ………… ……….. ……….. 

İta amirinin ihale 
komisyon 
kararını 
onaylaması 

18 Müdür Yardımcısı İhale komisyon kararını Defterdar onayına 
sunmak 

 

İhale komisyon kararını yasal süresi içerisinde 
Defterdar onayına sunmak 

 

………… 

Müdür İhale komisyon kararını Defterdar onayına 
sunmak 

 

İhale komisyon kararını yasal süresi içerisinde 
Defterdar onayına sunmak 

 

……….. 

Defterdar Yardımcısı İhale komisyon kararını Defterdar onayına 
sunmak 

 

İhale işlem dosyasını inceleyerek, ihale komisyon 
kararının yasal süresinde Defterdar onayına 
sunmak 

İhalenin mevzuata, talimatlara ve Hazine 
menfaatine uygunluğunu inceledikten sonra, 
ihale komisyon kararını görüşüyle birlikte 
Defterdar onayına sunmak 

 

Defterdar 

 

İhale komisyon kararını onaylamak İhalenin mevzuata, talimatlara ve Hazine 
menfaatine uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
yasal süresinde incelemek 

 

Mevzuata, talimatlara ve Hazine menfaatine 
uygun olarak gerçekleştirilen ihaleye ait ihale 
komisyon kararını onaylamak 
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İta amirinin 
ihaleyi iptal 
etmesi 

19 Müdür Yardımcısı İhale komisyon kararını Defterdar onayına 
sunmak 

İhale komisyon kararını yasal süresi içerisinde 
Defterdar onayına sunmak 

……….. 

Müdür İhale komisyon kararını Defterdar onayına 
sunmak 

İhale komisyon kararını yasal süresi içerisinde 
Defterdar onayına sunmak 

………… 

Defterdar Yardımcısı İhale komisyon kararını Defterdar onayına 
sunmak 

İhale işlem dosyasını inceleyerek, ihale komisyon 
kararının yasal süresinde Defterdar onayına 
sunmak 

İhalenin mevzuata, talimatlara ve Hazine 
menfaatine uygunluğunu inceledikten sonra, 
ihale komisyon kararını görüşüyle birlikte 
Defterdar onayına sunmak 

Defterdar 

 

İhalenin iptal edilmesi İhalenin mevzuata, talimatlara ve Hazine 
menfaatine uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
yasal süresinde incelemek 

 

Mevzuata, talimatlara, Hazine menfaatine ve 
kamu yararına uygun olmayan ihalenin iptaline 
karar vermek 

İta amirince 
onaylanan ihale 
kararlarının 
tebliği 

20 Müdür Yardımcısı İta amirince onaylanan ihale komisyon 
kararlarının ve yasal ödevlerin isteklilere tebliğ 
edileceği yazıları hazırlatmak 

 

İta amirince onaylanan ihale komisyon 
kararlarının ve yasal ödevlerin isteklilere tebliğ 
edileceği yazıları süresinde, ihale sonucuna uygun 
olarak hazırlatmak 

 

İta amirince onaylanan ihale komisyon 
kararlarının ve yasal ödevlerin isteklilere tebliğ 
edileceği yazıları paraflamak 

Müdür İta amirince onaylanan ihale komisyon 
kararlarının ve yasal ödevlerin isteklilere tebliğ 
edileceği yazıların hazırlanmasını sağlamak 

 

 

İta amirince onaylanan ihale komisyon 
kararlarının ve yasal ödevlerin isteklilere tebliğ 
edileceği yazıları süresinde ve ihale sonucuna 
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 
incelemek 

İta amirince onaylanan ihale komisyon 
kararlarının ve yasal ödevlerin isteklilere tebliğ 
edileceği yazıları imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ………… ………… …………. 

Defterdar ………… ………… ………… 
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İta amirince iptal 

edilen ihale 

kararlarının 

tebliği 

21 Müdür Yardımcısı İta amirince iptal edilen ihale kararlarının ve yasal 

sonuçlarının isteklilere tebliğ edileceği yazıları 

hazırlatmak 

İta amirince iptal edilen ihale kararlarının ve yasal 

sonuçlarının isteklilere tebliğ edileceği yazıları 

süresinde ve ihale sonucuna uygun olarak 

hazırlatmak 

İta amirince iptal edilen ihale kararlarının ve 

yasal sonuçlarının isteklilere tebliğ edileceği 

yazıları paraflamak 

Müdür İta amirince iptal edilen ihale kararlarının ve yasal 

sonuçlarının isteklilere tebliğ edileceği yazıların 

hazırlanmasını sağlamak 

İta amirince iptal edilen ihale kararlarının ve yasal 

sonuçlarının isteklilere tebliğ edileceği yazıları 

süresinde ve ihale sonucuna uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

İta amirince iptal edilen ihale kararlarının ve 

yasal sonuçlarının isteklilere tebliğ edileceği 

yazıları imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ………… …………. …………. 

Defterdar ………… …………. …………. 

Tarafların 

sözleşmeyi 

imzalaması 

22 Müdür Yardımcısı Taraflarca imzalanacak sözleşmeyi hazırlatmak Taraflarca imzalanacak sözleşmeyi süresinde, 

ihale sonucuna ve mevzuata uygun olarak 

hazırlatmak 

 

Taraflarca imzalanacak sözleşmeyi paraflamak 

Müdür Taraflarca imzalanacak sözleşmenin 

hazırlanmasını sağlamak 

Taraflarca imzalanacak sözleşmenin süresinde, 

ihale sonucuna ve mevzuata uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Taraflarca imzalanacak sözleşmeyi paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Taraflarca imzalanacak sözleşmeyi Defterdar 

onayına sunmak 

Taraflarca imzalanacak sözleşmenin süresinde, 

ihale sonucuna ve mevzuata uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

 

Taraflarca imzalanacak sözleşmeyi paraflamak 

Defterdar 

 

Sözleşmenin imzalanması Taraflarca imzalanacak sözleşmenin süresinde, 

ihale sonucuna ve mevzuata uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Sözleşmeyi idare adına imzalayarak yürürlüğe 

koymak 
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İhale bedelinin, 

yasal kesintilerin 

ve taksitlerin 

ödenmesi 

23 Müdür Yardımcısı Müşteri tarafından ödenecek ihale bedelinin, 

taksitlerin, diğer yasal kesintilerin saymanlık 

veznesine ödenmesi yazılarını hazırlatmak 

 

Müşteri tarafından ödenecek ihale bedelinin, 

taksitlerin, diğer yasal kesintilerin saymanlık 

veznesine ödenmesi yazılarını süresinde, 

sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak 

hazırlatmak 

Müşteri tarafından ödenecek ihale bedelinin, 

taksitlerin, diğer yasal kesintilerin saymanlık 

veznesine ödenmesi yazılarını paraflamak 

 Müdür Müşteri tarafından ödenecek ihale bedelinin, 

taksitlerin, diğer yasal kesintilerin saymanlık 

veznesine ödenmesi yazılarının hazırlanmasını 

sağlamak 

Müşteri tarafından ödenecek ihale bedelinin, 

taksitlerin, diğer yasal kesintilerin saymanlık 

veznesine ödenmesi yazılarını süresinde, 

sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Müşteri tarafından ödenecek ihale bedelinin, 

taksitlerin, diğer yasal kesintilerin saymanlık 

veznesine ödenmesi yazılarını imzalamak 

 Defterdar Yardımcısı ………… ……….. ……….. 

 

 

Defterdar ……….. ……….. ……….. 

Vadesinde 

ödenmeyen 

taksit tutarlarının 

müşteriye 

bildirilmesi 

24 Müdür Yardımcısı Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının 

müşteriye tebliğ edildiği yazıları hazırlatmak 

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının 

müşteriye tebliğ edildiği yazıları süresinde, 

sözleşmeye ve yasal mevzuata uygun olarak 

hazırlatmak 

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının 

müşteriye tebliğ edildiği yazıları paraflamak 

Müdür Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının 

müşteriye tebliğ edildiği yazıların hazırlanmasını 

sağlamak 

 

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının 

müşteriye tebliğ edildiği yazıları süresinde, 

sözleşmeye ve yasal mevzuata uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının 

müşteriye tebliğ edildiği yazıları imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ……….. ……….. ……….. 

Defterdar 

 

……….. ……….. ……….. 
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Sözleşmenin 

iptal edilmesi 

25 Müdür Yardımcısı Yasal nedenlerle iptali gereken sözleşmelerin, 

iptal onaylarını hazırlatmak 

 

İptali gereken sözleşmelerin, iptal onaylarını 

mevzuata ve Hazine menfaatine uygun olarak 

hazırlatmak 

Sözleşmenin iptal edilmesi için hazırlanan 

onayları paraflamak 

Müdür Yasal nedenlerle iptali gereken sözleşmelerin, 

iptal onaylarını hazırlatılmasını sağlamak 

 

İptali gereken sözleşmelerin, iptal onaylarını 

mevzuata ve Hazine menfaatine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Sözleşmenin iptal edilmesi için hazırlanan 

onayları imzalamak 

Defterdar Yardımcısı Yasal nedenlerle iptali gereken sözleşmelerin, 

iptal onaylarını Defterdara sunmak 

 

İptali gereken sözleşmelerin, iptal onaylarını 

mevzuata ve Hazine menfaatine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Sözleşmenin iptal edilmesi için hazırlanan 

onayları uygun görüşü ile birlikte imzalamak 

Defterdar 

 

 

Sözleşmelerin iptalini gerçekleştirmek İptali gereken sözleşmelerin, iptal onaylarını 

mevzuata ve Hazine menfaatine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

 

Sözleşmenin iptal edilmesi için hazırlanan 

onayları imzalayarak, sözleşmenin 

uygulanmasına son vermek 

Sözleşmenin 

iptal edildiğinin 

müşteriye 

bildirilmesi 

26 Müdür Yardımcısı Sözleşmenin iptalinin müşteriye tebliğ edildiğine 

dair yazıları hazırlatmak 

Sözleşmenin iptalinin müşteriye tebliğ edildiğine 

dair yazıları iptal onayına uygun olarak 

hazırlatmak 

Sözleşmenin iptalinin müşteriye tebliğ edildiğine 

dair yazıları paraflamak 

Müdür Sözleşmenin iptalinin müşteriye tebliğ edildiğine 

dair yazıların hazırlanmasını sağlamak 

Sözleşmenin iptalinin müşteriye tebliğ edildiğine 

dair yazıların iptal onayına uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Sözleşmenin iptalinin müşteriye tebliğ edildiğine 

dair yazıları imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ………… …………. ………… 

Defterdar 

 

………… …………. ………… 

Yer teslimi 27 Müdür Yardımcısı Taşınmazın mahallinde teslim edilmesini organize 

etmek 

 

Müşterinin idareye borcu kalmadığının 

anlaşılmasından sonra, servis elemanlarınca 

taşınmazın mahallinde müşteriye teslim 

edilmesini organize etmek 

Taşınmazın mahallinde müşteriye teslim 

edilmesi için servis elamanlarını ve taşıtı 

görevlendirmek 

Müdür ……….. …………. ……….. 

Defterdar Yardımcısı ……….. …………. ………… 

Defterdar ………. …………. ……….. 
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Taşınmazın 

tapusunun 

müşteri adına 

düzenlenmesinin 

tapu idaresinden 

talep edilmesi 

28 Müdür Yardımcısı Taşınmazın tapusunun müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıları hazırlatmak 

Taşınmazın tapusunun doğru müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıları süresinde, mevzuata ve sözleşmeye uygun 

olarak hazırlatmak 

Taşınmazın tapusunun müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıları paraflamak 

 Müdür Taşınmazın tapusunun müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıların hazırlanmasını sağlamak 

 

Taşınmazın tapusunun doğru müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıların süresinde, mevzuata ve sözleşmeye 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 

incelemek 

Taşınmazın tapusunun müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıları paraflamak 

 Defterdar Yardımcısı Taşınmazın tapusunun müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıları incelemek 

 

Taşınmazın tapusunun doğru müşteri adına, 

süresinde, sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak 

tapu idaresinden talep edildiği yazıları incelemek 

Taşınmazın tapusunun müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıları paraflamak 

 Defterdar 

 

Taşınmazın tapusunun müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep etmek 

Taşınmazın tapusunun doğru müşteri adına, 

süresinde, sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak 

tapu idaresinden talep edilmesine karar vermek 

Taşınmazın tapusunun müşteri adına 

düzenlenmesinin tapu idaresinden talep edildiği 

yazıları imzalamak 

 

 

 

Taşınmazın 

tapuda müşteri 

adına tescil 

ettirilmesi  

 

29 Müdür Yardımcısı …………. ………… ………… 

Müdür …………. ………… ………… 

Defterdar Yardımcısı …………. ………… ………… 

Defterdar 

 

Taşınmazı müşteri adına tescil ettirmek Tapu idaresince hazırlanan, tapu sicil satış 

senedinin ve hak tesis edilme sözleşmelerinin, 

talep yazısına uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

 

 

 

Tapu sicil satış senedini ve hak tesis edilme 

sözleşmelerini idare adına imzalamak 
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İhaleden 

yasaklama 

30 Müdür Yardımcısı Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları hazırlatmak 

 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları süresinde ve mevzuata 

uygun olarak hazırlatmak 

 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları paraflamak 

Müdür  

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıların hazırlanmasını sağlamak 

 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları süresinde ve mevzuata 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 

incelemek 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları incelemek 

 

 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları süresinde ve mevzuata 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 

incelemek 

 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları paraflamak 

Defterdar 

 

 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edilmesi 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları süresinde ve mevzuata 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 

incelemek 

Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan 

talep edildiği yazıları imzalamak 
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2.1.4.Devredilebilecek Yetkiler 

 

İdeal olan, görevlerin, sorumlulukların, yetkilerin kurumu başarıya götürecek şekilde 

belirlenmesidir ki buna anlamlı tanımlamalar diyoruz. Devlet mallarının ihale yöntemiyle 

değerlendirilmesinde ihalenin tanımından hareket edilmesi, ihaleni aşamalarının ve bu 

aşamalarda yerine getirilen işlemlerin süreçlerinin belirlenmesi, kamu görevlilerinin unvanları 

ile görevler arasında bağlantı kurulması ve nihayet kendilerine verilecek görevlerin, bu 

görevlerden kaynaklanan sorumlulukların tespit edilmesi ve görev ve sorumluluklarını başarıyla 

yerine getirmelerine yetecek yetkiyle donatılmaları bu çalışmayı anlamlı kılmaktadır. 

Görevler, sorumluluklar ve yetkiler ideal olarak belirlenmiştir. Fakat bu yeni yetki devrileri 

yapılmaması gerektiği anlamına gelmemektedir. İşlerin çok yoğun olduğu defterdarlıklar 

unvanlar itibariyle belirlenen görevler, yetkileriyle beraber alt unvanlara devredilebilir. Hangi 

yetkilerin devredilebilir nitelikte olduğu aşağıda şema halinde gösterilmiştir.  

 Şemaya göre devredilemeyecek yetkiler; 2886 sayılı yasadan kaynaklanan ita amirliği 

yetkisi ile 178 sayılı K.H. Kararnameden kaynaklı üst yöneticilik onay yetkisidir. 

 Devredilemeyecek bu iki yetkinin dışındaki tüm yetkiler devredilebilir niteliktedir 

 Müdür yardımcısının ve müdürün daha aktif çalışmalarını sağlayacak şekilde hazırlanan 

bu tanımlamalardan beklenen başarı sonucunun elde edilmesi için; 

- Defterdarların zorunlu olmadıkça hiçbir yetkiyi yeniden kendilerinde toplamamaları 

- Herhangi bir unvanda personel olmadığında onun görevlerinin daha üst unvandaki 

personele değil, astı konumundaki personele verilmesi, yetkilerin tek elde 

toplanmasının önüne geçilmesi 

- Müdür yardımcısının olmadığı defterdarlıklarda uzmanlara müdür yardımcılığı yetkisi 

verilmesi gerekmektedir. 

 Defterdarların yetkileri, zorunlu halleri dışında sadece defterdar yardımcılarına 

devredilmelidir. 
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Devredilebilecek Yetkiler Tablosu 

İşlem    

Süreç   Yönetici Unvanı                        Devredilecek Yetkiler 

No  

…. Müdür Yardımcısı  Yetkilerinin tamamı uzman unvanına devredilebilir niteliktedir 

2 Müdür   İşlemine başlanıldığının talep sahibine bildirilme yazılarını imzalamak 

13 Müdür    İhalenin duyurulması ile ilgili ilan metin ve yazılarını imzalamak 

20 Müdür   İta amirince onaylanan ihale komisyon kararlarının ve yasal ödevlerin  

                    isteklilere tebliğ edileceği yazıları imzalamak 

21 Müdür   İta amirince iptal edilen ihale kararlarının ve yasal sonuçlarının isteklilere 

      tebliğ edileceği yazıları imzalamak 

23 Müdür   Müşteri tarafından ödenecek ihale bedelinin, taksitlerin, diğer yasal  

     kesintilerin saymanlık veznesine ödenmesi yazılarını imzalamak 

24 Müdür   Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının müşteriye tebliğ edildiği yazıları  

     İmzalamak 

26 Müdür   Sözleşmenin iptalinin müşteriye tebliğ edildiğine dair yazıları imzalamak 

9  Defterdar Yardımcısı  Yetkili amirden alınan taşınmazın ihaleyle değerlendirilmesini uygun  

     görüldüğü/görülmediği izin onaylarının ilçe birimlerine bildirildiği üst yazıyı 

      imzalamak 

28        Defterdar   Taşınmazın tapusunun müşteri adına düzenlenmesinin tapu idaresinden  

talep edildiği yazıları imzalamak 

29        Defterdar   Tapu sicil satış senedini ve hak tesis edilme sözleşmelerini idare adına  

    İmzalamak 

30        Defterdar   Kişilerin ihaleden yasaklanmalarının bakanlıktan talep edildiği yazıları 

     İmzalamak 
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2.2.Hazine Taşınmazlarının Kamu Hizmetine Tahsis Edilmesinde Görevler, Sorumluluklar Ve 

Yetkiler 

 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 3/ğ maddesinde 

tahsis “Mülkiyeti kendilerinde kalması koşuluyla kamu idarelerince, kanunlarında belirtilen 

kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mülkiyetlerindeki taşınmazların, birbirlerine 

veya köy tüzel kişiliklerine; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerlerin ise, Maliye Bakanlığınca hizmetin devamı süresince kamu idarelerinin veya köy tüzel 

kişiliklerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. 

5018 sayılı yasanın 47 nci maddesinde yer alan “ Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu 

hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. 

Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri 

tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; 

diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir.” 

hüküm gereğince Hazine malları diğer kamu idarelerine, bir kamu hizmetinin görülmesi 

amacıyla tahsis edilebilmektedir. 

2.2.1.İşlem Süreçlerinin Belirlenmesi 

 

Hazine taşınmazlarının ihale yoluyla değerlendirilmesinde olduğu gibi tahsis işlemleri de üç 

aşamalı olarak incelenebilir. 

 Tahsisten önceki idari işlemler 

 Tahsis onayı 

 Tahsisten sonraki idari işlemler 

 

Tahsisten Önceki 
İdari İşlemler 

Tahsis Onayı 
Tahsisten 

Sonraki İdari 
İşlemler 
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2.2.2.Süreçlerde Gerçekleştirilen İşlemlerin Belirlenmesi 

 

Hazine taşınmazlarının, kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için, o kamu hizmetinin 

devamı süresince, kamu idarelerine tahsis edilmesinde gerçekleştirilen işlemler üç aşamalı 

olarak incelenmiştir. Görev tanımlarını belirleyebilmek için bu aşamalarda yerine 

gerçekleştirilen işlemlerin, işlem süreçlerine uygun olarak belirlenerek listelenmesi 

gerekmektedir. 

Devlet Mallarının Tahsis Edilerek Yönetilmesinde İşlem Süreçleri Tablosu 

İŞLEMİN ADI        İŞLEM SÜREÇ NO 

Kurumların tahsis talebinde bulunmaları     1 

İşlemin hukuka uygun olup olmadığının tespiti     2 

Taşınmazın mahalli tespiti       3 

Tahmini bedelin belirlenmesi       4 

Yetkili amirden tahsisin uygun görülme onayının alınması   5 

Yetkili amirden tahsisin uygun görülmediği onayının alınması   6 

Yetkili amirin tahsisi uygun gördüğü veya görmediği onayın ilçeye veya  7 

tahsisi talep eden kuruma bildirilmesi 

Dosyadaki noksan bilgi veya belgelerin tamamlattırılmasının ilçeye veya  8 

tahsisi talep eden kuruma bildirilmesi 

Yer teslimine davet        9 

Yer teslimi         10 

2.2.3.Yöneticilerin Görevleri, Sorumlulukları Ve Yetkileri 

 

Görev tanımlandığına, işlem süreçleri ve bu süreçler içerisinde gerçekleştirilen işler 

listelendiğine göre, tahsis işlemi süreçlerinde görev alan yetkili konumdaki personelin görev, 

sorumluluk ve yetkileri belirlenebilir. 
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Devlet Mallarının Kamu Hizmetine Tahsis Edilmesinde Görevler, Sorumluluklar Ve Yetkiler Tablosu 

İŞLEMİN ADI İŞLEM 

SÜREÇ  

NO 

 

YÖNETİCİ UNVANI GÖREVLER SORUMLULUKLAR YETKİLER 

Kurumların tahsis talebinde 

bulunmaları 

1 Müdür Yardımcısı Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun 

olmasının sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Müdürü Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun 

olmasının sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Defterdar Yardımcısı Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun 

olmasının sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Defterdar Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun 

olmasının sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

 

 

İşlemin hukuka uygun olup 

olmadığının tespiti 

2 Müdür Yardımcısı Taşınmazın tahsis edilmesinin hukuken 

uygun olup olmadığının ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarından araştırılması 

Taşınmazın kamu hizmetine tahsis 

edilmesine esas bilgi, belge ve görüşleri 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 

temin etmek 

Taşınmazın kamu hizmetine tahsis edilmesine 

esas bilgi, belge ve görüşleri ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarından temin etme yazılarını 

imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 

 

Taşınmazın mahalli tespiti 3 Müdür Yardımcısı Taşınmazın mahallinde tespit edilmesini 

sağlamak 

Taşınmazın mahallinde tespit edilmesini 

organize etmek 

Taşınmazı mahallinde tespit edecek personel ve 

taşıt görevlendirme onaylarını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 
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Tahmini bedelin belirlenmesi 4 Müdür Yardımcısı Tahmini bedel tespit komisyonunda üye 

sıfatıyla görev almak 

Taşınmazın tahsis edilmesine esas bedeli 

değerleme esas ve usullerine uygun olarak 

belirleme 

Tahminin bedel tespit komisyonu kararını 

komisyon üyesi sıfatıyla imzalamak 

Müdür Tahmini bedel tespit komisyonunda 

başkan sıfatıyla görev almak 

Taşınmazın tahsis edilmesine esas bedeli 

değerleme esas ve usullerine uygun olarak 

belirleme 

Tahminin bedel tespit komisyonu kararını 

komisyon başkanı sıfatıyla imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 

 

 

Yetkili amirden tahsisin uygun 

görülme onayının alınması 

5 Müdür Yardımcısı Tahsis edilecek taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 

ise bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 

hazırlatmak 

Tahsis edilecek taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 

ise bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 

mevzuata uygun olarak hazırlatmak 

Tahsis edilecek taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların tahsis onay belgesini, 

bakanlık yetkisinde kalanların ise bakanlık 

onayına sunulma üst yazılarını paraflamak 

Müdür Tahsis edilecek taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 

ise bakanlık onayına sunulma üst 

yazılarının hazırlanmasını sağlamak 

Tahsis edilecek taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 

ise bakanlık onayına sunulma üst 

yazılarının mevzuata uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Tahsis edilecek taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların tahsis onay belgesini 

imzalamak, bakanlık yetkisinde kalanların ise 

bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 

paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Tahsis edilecek taşınmazların Defterdar 

yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 

ise bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 

Defterdar onayına sunmak 

Tahsis edilecek taşınmazın dosyasını 

mevzuata uygunluk açısından incelemek 

Uygunluk görüşünü belirledikten sonra tahsis 

edilecek taşınmazların Defterdar yetkisinde 

kalanların tahsis onay belgesini imzalayarak, 

bakanlık yetkisinde kalanların ise bakanlık 

onayına sunulma üst yazılarını paraflayarak 

Defterdara sunmak 

Defterdar Taşınmazlardan yetki sınırı içinde 

kalanların tahsisine onay vermek, yetki 

sınırını aşanları ise bakanlık onayına 

sunmak 

Tahsis edilecek taşınmazın dosyasını 

mevzuata uygunluk açısından incelemek 

Taşınmazlardan yetki sınırında kalanların 

tahsislerini onaylamak, yetkisini aşanların 

dosyasını bakanlık onayına sunmak 

 

 

Yetkili amirden tahsisin uygun 6 Müdür Yardımcısı Taşınmazın tahsis edilmesinin uygun Taşınmazın tahsis edilmesinin uygun Taşınmazın tahsis edilmesinin uygun 
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görülmediği onayının alınması görülmediğine dair onay belgesini 

hazırlatmak 

görülmediğine dair onay belgesini 

mevzuata uygun olarak hazırlatmak 

görülmediğine dair onay belgesini paraflamak 

Müdür Taşınmazın tahsis edilmesinin uygun 

görülmediğine dair onay belgesinin 

hazırlanmasını sağlamak 

Taşınmazın tahsis edilmesinin uygun 

görülmediğine dair onay belgesini 

mevzuata uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Taşınmazın tahsis edilmesinin uygun 

görülmediğine dair onay belgesini imzalamak 

Defterdar Yardımcısı Taşınmazın tahsis edilmesinin uygun 

görülmediğine dair hazırlanan onay 

belgesini Defterdara sunmak 

Taşınmazın dosyasını mevzuata uygunluk 

açısından incelemek 

Uygunluk görüşünü belirledikten sonra 

taşınmazın tahsis edilmeme onay belgesini 

imzalayarak Defterdara sunmak 

Defterdar Taşınmazın tahsis edilmemesine onay 

vermek 

Taşınmazın dosyasını mevzuata uygunluk 

açısından incelemek 

Yasal gerekçeleri ve kamusal faydayı 

belirledikten sonra taşınmazın tahsis 

edilmesinin uygun bulunmadığına dair 

hazırlanan onay belgesini imzalamak 

Yetkili amirin tahsisi uygun 

gördüğü veya görmediği onayın 

ilçeye veya tahsisi talep eden 

kuruma bildirilmesi 

7 Müdür Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın 

tahsisinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

tahsisi talep eden kuruma bildirilme 

yazılarını hazırlatmak 

Yetkili amirden alınan taşınmazın 

tahsisinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

tahsisi talep eden kuruma bildirilme 

yazılarını onay belgesine uygun olarak 

hazırlatmak 

Yetkili amirden alınan taşınmazın tahsisinin 

uygun görüldüğü veya görülmediğine dair 

onayların ilçelere veya tahsisi talep eden 

kuruma bildirilme yazılarını paraflamak 

Müdür Yetkili amirden alınan taşınmazın 

tahsisinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

tahsisi talep eden kuruma bildirilme 

yazılarının hazırlanmasını sağlamak 

Yetkili amirden alınan taşınmazın 

tahsisinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

tahsisi talep eden kuruma bildirilme 

yazılarını onay belgesine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın tahsisinin 

uygun görüldüğü veya görülmediğine dair 

onayların ilçelere veya tahsisi talep eden 

kuruma bildirilme yazılarını paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın 

tahsisinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

tahsisi talep eden kuruma bildirilme 

yazılarını incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın 

tahsisinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

tahsisi talep eden kuruma bildirilme 

yazılarını onay belgesine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın tahsisinin 

uygun görüldüğü veya görülmediğine dair 

onayların ilçelere veya tahsisi talep eden 

kuruma bildirilme yazılarını imzalamak 

Defterdar ---------- ----------  
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Dosyadaki noksan bilgi veya 

belgelerin tamamlattırılmasının 

ilçeye veya tahsisi talep eden 

kuruma bildirilmesi 

8 Müdür Yardımcısı Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını 

hazırlatmak 

Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 

uygun olarak hazırlatmak 

Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve belgelerin 

tamamlanması, hatalı bilgi ve belgelerin 

düzeltilmesi yazılarını paraflamak 

Müdür Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarının 

hazırlanmasını sağlamak 

Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 

incelemek 

Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve belgelerin 

tamamlanması, hatalı bilgi ve belgelerin 

düzeltilmesi yazılarını paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını 

incelemek 

Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 

uygunluk açısından incelemek 

Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve belgelerin 

tamamlanması, hatalı bilgi ve belgelerin 

düzeltilmesi yazılarını imzalamak 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 

 

Yer teslimine davet 9 Müdür Yardımcısı Taşınmazın tahsis edildiği kurumu, 

taşınmazı mahallinde teslim almaya davet 

etme yazılarını hazırlatmak 

Taşınmazın tahsis edildiği kurumu, 

taşınmazı mahallinde teslim almaya davet 

etme yazılarını tahsis onayına uygun 

olarak hazırlatmak 

Taşınmazın tahsis edildiği kurumu, taşınmazı 

mahallinde teslim almaya davet etme yazılarını 

imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 

 

Yer teslimi 10 Müdür Yardımcısı Taşınmazın mahallinde teslim edilmesini 

organize etmek 

Taşınmazın tahsis edildiği kuruma tahsis 

onayına uygun olarak mahallinde teslim 

edilmesini organize etmek 

Taşınmazın mahallinde teslimini 

gerçekleştirecek personeli ve taşıtı 

görevlendirme onayını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 
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2.2.4.Devredilebilecek Yetkiler 

Tahsis işleminin gerçekleştirilmesinde defterdarın tahsise onay vermesi dışındaki tüm yetkiler 

devredilebilir nitelikteki yetkilerdendir. 

İşlem  

Süreç 

No Yönetici Unvanı  Devredilecek Yetki 

7 Defterdar Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın tahsisinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya tahsisi talep eden 

kuruma bildirilme yazılarını imzalamak 

8 Defterdar Yardımcısı Tahsis dosyasındaki eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, hatalı  

    bilgi ve belgelerin düzeltilmesi yazılarını imzalamak 

 

2.3.Mera Uygulamalarında Görevler, Sorumluluklar Ve Yetkiler 

 

Defterdarlıkların mera mevzuatı uygulamalarındaki görevleri, taşınmazların ilk defa mera 

olarak sınırlandırılması, tahsis edilmesi ve özel siciline kaydedilmesinde ortaya çıkmaktadır. Bu 

görevler; 

1-Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının mera, yaylak ve 

kışlak olarak tespit ve sınırlandırılması çalışmalarından önce görüşlerini bildirmek, 

2-Askı ilanlarını inceleyerek mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve sınırlandırıldığı anlaşılan 

Hazine taşınmazlarının bu tespitlerine yasal gerekçeler ve Hazine menfaati açısından mera 

komisyonu nezdinde itirazda bulunmak 

3-Komisyon kararlarına karşı dava açmak 

Kamu orta malları siciline mera olarak kaydedilmiş bir taşınmazın, 4342 Sayılı Mera Kanununun 

14 ncü maddesi gereğince meralık vasfının kaldırılmasında, uygulama defterdarlıklar aşağıdaki 

görevleri yerine getirmektedirler. 



160 
 

Mera il merkezindeyse; Komisyonun meralık vasfının kaldırılmasında defterdarlığın görüşünü 

istemesi üzerine, görüşünün komisyona bildirmektedir. Mera ilçedeyse;  ilgili 

malmüdürlüğünün görüşünü alarak görüşünü komisyona bildirmektedir. 

Valinin, komisyonun kararını onaylaması üzerine, meranın meralık vasfının kaldırılmasını talep 

eden idare, teknik elamlar vasıtasıyla tescil bildirim beyannamesini hazırlatarak defterdarlığa 

göndermektedir. Defterdarlık, tescil bildirim beyannamesini inceleyerek, tescilin uygunluğu 

hakkında, talep sahibi idareye görüşünü bildirmektedir. 

Tescili talep eden idare, tescil bildirim beyannamesine kadastro müdürlüğüne göndererek, 

tescil bildirim beyannamesini teknik yönden incelettirmektedir. Tescil bildirim beyannamesini 

teknik yönden inceleyen kadastro müdürlüğü, tapu müdürlüğüne göndererek tescili 

sağlamaktadır. Bu şekilde meralık vasfı kaldırılan taşınmaz Hazine adına tescil edilmekte ve 

taşınmazın tapusu Milli Emlak Müdürlüğüne geldiğinde Hazine kayıtlarına alınmaktadır. 

Kanunun 6 ncı maddesine göre meraların tespit, tahdit ve tahsisi Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının yetkisindedir. Komisyon üyeleri arasında defterdarlık milli emlak müdürleri ile 

hazine avukatları da bulunmaktadır. Ayrıca komisyonun al birimi olarak görev yapan teknik 

ekipte de milli emlak personelinden bir üye bulunmaktadır. Komisyonlarda görev alan 

defterdarlık personeli görüşlerini defterdarlık adına bildirmektedirler. O halde, mera mevzuatı 

uygulamalarında ayrıca defterdarlıklardan yazılı görüş sorulmasına ve tescil bildirim 

beyannamelerinin defterdarlık onayından geçirilmesine gerek yoktur.  

Defterdarların mera mevzuatından kaynaklanan görev ve yetkilerinin tamamı nihai karar 

olması nedeniyle, işlerin çok yoğun olmadığı defterdarlıklarda bu hususta yetki devri 

yapılmamalıdır.  

Meraların, meralık vasfının kaldırılarak Hazine adına tescil edilmesinde 

defterdarlıkların herhangi bir görevi, sorumluluğu ve yetkisi bulunmamaktadır 
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Mera Mevzuatı Uygulamalarında Görevler, Sorumluluklar Ve Yetkiler 

 

İŞLEMİN ADI 

İŞLEM 

SÜREÇ 

NO 

YÖNETİCİ UNVANI GÖREVLER SORUMLULUKLAR YETKİLER 

Görüş bildirmek 1 Müdür Yardımcısı Belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının 

mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşünü belirleyen yazıları 

hazırlatmak 

Belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının 

mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüş yazılarını Hazine 

menfaatine ve mevzuata uygun 

hazırlatmak  

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 

kalan Hazine taşınmazlarının mera, yaylak ve 

kışlak olarak ayrılmasında defterdarlık görüş 

yazılarını paraflamak 

Müdür Belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının 

mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşünü belirleyen yazıların 

hazırlanmasını sağlamak 

Belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının 

mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüş yazılarının Hazine 

menfaatine ve mevzuata uygun 

hazırlanmasını sağlamak 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 

kalan Hazine taşınmazlarının mera, yaylak ve 

kışlak olarak ayrılmasında defterdarlık görüş 

yazılarını paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının 

mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşünü belirleyen yazıları 

incelemek 

Belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının 

mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüş yazılarının Hazine 

menfaatine ve mevzuata uygun hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 

kalan Hazine taşınmazlarının mera, yaylak ve 

kışlak olarak ayrılmasında defterdarlık görüş 

yazılarını paraflamak 

Defterdar Belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan Hazine taşınmazlarının 

mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşünü belirlemek 

Hazine taşınmazlarının mera, yaylak ve 

kışlak olarak ayrılmasında defterdarlık 

görüş yazılarının Hazine menfaatine ve 

mevzuata uygun hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 

kalan Hazine taşınmazlarının mera, yaylak ve 

kışlak olarak ayrılmasında defterdarlık görüş 

yazılarını imzalamak 
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Komisyona itirazda bulunmak 2 Müdür Yardımcısı Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı 

ilan cetvelinden anlaşılan Hazine 

taşınmazları için komisyona itiraz 

yazılarını hazırlatmak 

Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı 

ilan cetvelinden anlaşılan Hazine 

taşınmazları için komisyona itiraz 

yazılarını defterdarlık görüşüne uygun 

olarak yasal süresinde hazırlatmak 

Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı ilan 

cetvelinden anlaşılan Hazine taşınmazları için 

komisyona itiraz yazılarını paraflamak 

Müdür Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı 

ilan cetvelinden anlaşılan Hazine 

taşınmazları için komisyona itiraz 

yazılarını hazırlanmasını sağlamak 

Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı 

ilan cetvelinden anlaşılan Hazine 

taşınmazları için komisyona itiraz 

yazılarını defterdarlık görüşüne uygun 

olarak yasal süresinde hazırlanmasını 

sağlamak 

Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı ilan 

cetvelinden anlaşılan Hazine taşınmazları için 

komisyona itiraz yazılarını paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı 

ilan cetvelinden anlaşılan Hazine 

taşınmazları için komisyona itiraz 

yazılarını incelemek 

Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı 

ilan cetvelinden anlaşılan Hazine 

taşınmazları için komisyona itiraz 

yazılarını defterdarlık görüşüne uygun 

olarak yasal süresinde hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı ilan 

cetvelinden anlaşılan Hazine taşınmazları için 

komisyona itiraz yazılarını paraflamak 

Defterdar Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı 

ilan cetvelinden anlaşılan Hazine 

taşınmazları için komisyona itiraz etmek 

Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı 

ilan cetvelinden anlaşılan Hazine 

taşınmazları için komisyona itiraz 

yazılarını defterdarlık görüşüne uygun 

olarak yasal süresinde hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

 

Mera, yaylak ve kışlak olarak ayrılmasında 

defterdarlık görüşlerine uyulmadığı, askı ilan 

cetvelinden anlaşılan Hazine taşınmazları için 

komisyona itiraz yazılarını imzalamak 
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Dava açmak 3 Müdür Yardımcısı Komisyonca, defterdarlık itirazlarının 

reddine karar verilmesi halinde, dava 

açılmak üzere dosyanın hukuk birimine 

gönderilme yazılarını hazırlatmak 

Komisyonca, defterdarlık itirazlarının 

reddine karar verilmesi halinde, dava 

açılmak üzere dosyanın hukuk birimine 

gönderilme yazılarını mevzuata uygun 

olarak yasal süresinde hazırlatmak 

Komisyonca, defterdarlık itirazlarının reddine 

karar verilmesi halinde, dava açılmak üzere 

dosyanın hukuk birimine gönderilme yazılarını 

paraflamak 

Müdür Komisyonca, defterdarlık itirazlarının 

reddine karar verilmesi halinde, dava 

açılmak üzere dosyanın hukuk birimine 

gönderilme yazılarının hazırlanmasını 

sağlamak 

Komisyonca, defterdarlık itirazlarının 

reddine karar verilmesi halinde, dava 

açılmak üzere dosyanın hukuk birimine 

gönderilme yazılarını mevzuata uygun 

olarak yasal süresinde hazırlanmasını 

sağlamak 

Komisyonca, defterdarlık itirazlarının reddine 

karar verilmesi halinde, dava açılmak üzere 

dosyanın hukuk birimine gönderilme yazılarını 

paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Komisyonca, defterdarlık itirazlarının 

reddine karar verilmesi halinde, dava 

açılmak üzere dosyanın hukuk birimine 

gönderilme yazılarını incelemek 

Komisyonca, defterdarlık itirazlarının 

reddine karar verilmesi halinde, dava 

açılmak üzere dosyanın hukuk birimine 

gönderilme yazılarını mevzuata uygun 

olarak yasal süresinde hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Komisyonca, defterdarlık itirazlarının reddine 

karar verilmesi halinde, dava açılmak üzere 

dosyanın hukuk birimine gönderilme yazılarını 

paraflamak 

Defterdar Komisyonca, defterdarlık itirazlarının 

reddine karar verilmesi halinde, dava 

açılmak üzere dosyanın hukuk birimine 

gönderilmesine karar vermek 

Komisyonca, defterdarlık itirazlarının 

reddine karar verilmesi halinde, dava 

açılmak üzere dosyanın hukuk birimine 

gönderilme yazılarını mevzuata uygun 

olarak yasal süresinde hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Komisyonca, defterdarlık itirazlarının reddine 

karar verilmesi halinde, dava açılmak üzere 

dosyanın hukuk birimine gönderilme yazılarını 

imzalamak 
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2.4.Belediyelere Bedelsiz Terk İşlemlerinde Görevler, Sorumluluklar Ve Yetkiler 

 

İmar planlarında genel hizmetler olarak adlandırdığımız yol, park, otopark, meydan, yeşil alan, 

oyun bahçesi gibi kamunun ortak yararlanmasına yönelik amaçlara ayrılan Hazine 

taşınmazlarının, imarda ayrıldığı amaç için kullanılmak üzere tapusunun belediyelere bedelsiz 

terk edilmesi 3914 Sayılı İmar Kanununun 11 nci maddesinde düzenlenmiştir. 

Belediyelere bedelsiz terk işlemleri de açıklanmış olan diğer işlemler gibi üç aşamadan 

oluşmaktadır. 

 Bedelsiz terk öncesi idari işlemler 

 Bedelsiz terk kararının verilmesi 

 Terk işleminin gerçekleştirilmesi 

Hazine taşınmazları üzerinde bir işlem tesis edilmeden önce, işlemin yürürlükteki yasalara 

uygunluğunun araştırılması ve işlem tesis etmeye dayanak olacak belgelerin temin edilmesi bir 

zorunluluktur. Bedelsiz terk işlemlerinde de aynı prosedür uygulanır.  

Süreç, ilgili belediyesinin bedelsiz terk talebinde bulunmasıyla başlamaktadır. İşlemin tesis 

edilmesinin hukuki açıdan uygun olup olmadığı araştırılmakta, bedelsiz terk işleminde 

yararlanılacak belgeler temin edilmekte, yetkili makamın onayı alındıktan sonra bedelsiz terk 

işlemi tapuda gerçekleştirilmektedir. 

Kamu idarelerine tahsis edilmiş Hazine taşınmazlarının bir kısmının imar planı değişikliği ile 

genel hizmetlere ayrılmasında, terk işlemini değerlendirerek sonuçlandırmak defterdarlıkların 

yetkisine bırakılmış iken diğer terkler ise bakanlıktan izin alınarak gerçekleştirilmektedir.  

Tescilsiz bir taşınmazın, imar planına alınması, yeni planda tamamının veya bir kısmının genel 

hizmetlere ayrılması olayında, genel hizmetlere ayrılan kısmının tapuda Hazine adına 

kaydedilmeden, tescil beyannamesi üzerinden belediyesi adına terk edilmesi uygulamada 

yaşanılan sorunlardandır.  

Bu kısa açıklamadan sonra, imar planlarında genel hizmetlere ayrılan Hazine taşınmazlarının 

belediyeler adına bedelsiz terk işlemlerindeki görevler, sorumluluklar ve yetkiler aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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Belediyelere Bedelsiz Terk İşlemlerinde Görevler, Sorumluluklar Ve Yetkiler Tablosu 

İŞLEMİN ADI İŞLEM 

SÜREÇ 

NO 

YÖNETİCİ UNVANI GÖREVLER SORUMLULUKLAR YETKİLER 

Belediyelerin talepte 

bulunmaları 

1 Müdür yardımcısı Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçenin mevzuata uygunluğunun 

sağlanması 

Dilekçenin havale edilmesi 

Müdür Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçenin mevzuata uygunluğunun 

sağlanması 

Dilekçenin havale edilmesi 

Defterdar Yardımcısı Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçenin mevzuata uygunluğunun 

sağlanması 

Dilekçenin havale edilmesi 

Defterdar Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçenin mevzuata uygunluğunun 

sağlanması 

 

Dilekçenin havale edilmesi 

İşlemin hukuka uygun olup 

olmadığının tespiti 

2 Müdür yardımcısı Taşınmazın bedelsiz terk işleminin hukuken 

uygun olup olmadığının ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından araştırılması 

Taşınmazın bedelsiz terk edilmesine esas 

bilgi, belge ve görüşleri ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından temin etmek 

Taşınmazın bedelsiz terk edilmesine esas 

bilgi, belge ve görüşleri ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından temin etme yazılarını 

imzalamak 

Müdür ………. ………. ………. 

Defterdar Yardımcısı ………. ………. ………. 

Defterdar ………. ………. ………. 

 

Taşınmazın mahalli tespiti 3 Müdür yardımcısı Taşınmazın mahallinde tespit edilmesini 

sağlamak 

Taşınmazın mahallinde tespit edilmesini 

organize etmek 

Taşınmazı mahallinde tespit edecek 

personel ve taşıt görevlendirme onaylarını 

imzalamak 

Müdür ………. ………. ………. 

Defterdar Yardımcısı ………. ………. ………. 

Defterdar ………. ………. ………. 

 

Tahminin bedelin tespiti 4 Müdür yardımcısı Tahmini bedel tespit komisyonunda üye 

sıfatıyla görev almak 

Taşınmazın bedelsiz terk edilmesine esas 

bedeli değerleme esas ve usullerine uygun 

olarak belirleme 

Tahminin bedel tespit komisyonu kararını 

komisyon üyesi sıfatıyla imzalamak 

Müdür Tahmini bedel tespit komisyonunda başkan 

sıfatıyla görev almak 

Taşınmazın bedelsiz terk edilmesine esas 

bedeli değerleme esas ve usullerine uygun 

olarak belirleme 

Tahminin bedel tespit komisyonu kararını 

komisyon başkanı sıfatıyla imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ………. ………. ………. 

Defterdar ………. ………. ………. 
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Yetkili amirden bedelsiz terk 

onayı alınması 

5 Müdür yardımcısı Bedelsiz terk edilecek taşınmazların 

Defterdar yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların ise 

bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 

hazırlatmak 

Bedelsiz terk edilecek taşınmazların 

Defterdar yetkisinde kalanların tahsis 

onay belgesini, bakanlık yetkisinde 

kalanların ise bakanlık onayına sunulma 

üst yazılarını mevzuata uygun olarak 

hazırlatmak 

 

 

 
 

Bedelsiz terk edilecek taşınmazların 

Defterdar yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların ise 

bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 

paraflamak 

Müdür Bedelsiz terk edilecek taşınmazların 

Defterdar yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların ise 

bakanlık onayına sunulma üst yazılarının 

hazırlanmasını sağlamak 

Bedelsiz terk edilecek taşınmazların 

Defterdar yetkisinde kalanların tahsis onay 

belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların ise 

bakanlık onayına sunulma üst yazılarının 

mevzuata uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Bedelsiz terk edilecek taşınmazların 

Defterdar yetkisinde kalanların tahsis 

onay belgesini imzalamak, bakanlık 

yetkisinde kalanların ise bakanlık onayına 

sunulma üst yazılarını paraflamak 

 

 

 
 

Defterdar Yardımcısı Bedelsiz terk edilecek taşınmazların 

Defterdar yetkisinde kalanların tahsis 

onay belgesini, bakanlık yetkisinde 

kalanların ise bakanlık onayına sunulma 

üst yazılarını Defterdar onayına sunmak 

 
 

Bedelsiz terk edilecek taşınmazın dosyasını 

mevzuata uygunluk açısından incelemek 

Uygunluk görüşünü belirledikten sonra 

bedelsiz terk edilecek taşınmazların 

Defterdar yetkisinde kalanların onay 

belgesini imzalayarak, bakanlık yetkisinde 

kalanların ise bakanlık onayına sunulma üst 

yazılarını paraflayarak Defterdara sunmak 

 

Defterdar Taşınmazlardan yetki sınırı içinde kalanların 

belediyelere bedelsiz terk edilmesine onay 

vermek, yetki sınırını aşanları ise bakanlık 

onayına sunmak 

Bedelsiz terk edilecek taşınmazın dosyasını 

mevzuata uygunluk açısından incelemek 

Taşınmazlardan yetki sınırında kalanların 

bedelsiz terk edilmelerini onaylamak, 

yetkisini aşanların dosyasını bakanlık 

onayına sunmak 
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Yetkili amirin bedelsiz terk 

işlemini uygun gördüğü veya 

görmediği onayının ilçeye ve 

talep sahibi belediyeye 

bildirilmesi 

6 Müdür yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın 

bedelsiz terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere 

veya talep eden belediyeye bildirilme 

yazılarını hazırlatmak 

 

 
 

Yetkili amirden alınan taşınmazın 

bedelsiz terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere 

veya talep eden belediyeye bildirilme 

yazılarını onay belgesine uygun olarak 

hazırlatmak 

 

 
 

Yetkili amirden alınan taşınmazın 

bedelsiz terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere 

veya talep eden belediyeye bildirilme 

yazılarını paraflamak 

 

 
 

Müdür Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 

terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

talep eden belediyeye bildirilme yazılarının 

hazırlanmasını sağlamak 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 

terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

talep eden belediyeye bildirilme yazılarını 

onay belgesine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 

terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

talep eden belediyeye bildirilme yazılarını 

paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 

terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

talep eden belediyeye bildirilme yazılarını 

incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 

terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya 

talep eden kuruma bildirilme yazılarını onay 

belgesine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 

terkinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya  

talep eden belediyeye bildirilme yazılarını 

imzalamak 

Defterdar ………. ………. ………. 

Dosyadaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanmasının 

ilçeye ve talep eden belediyeye 

bildirilmesi 

7 Müdür yardımcısı Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını hazırlatmak 

Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 

uygun olarak hazırlatmak 

Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını paraflamak 

 

Müdür Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarının 

hazırlanmasını sağlamak 

Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 

incelemek 

Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını paraflamak 

 

 

Defterdar Yardımcısı Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını incelemek 

Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 

uygunluk açısından incelemek 

Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 

belgelerin düzeltilmesi yazılarını imzalamak 

Defterdar ………. ………. ………. 
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Bedelsiz terk işleminin 

yapılmasının tapu idaresinden 

talep edilmesi 

8 Müdür yardımcısı Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıları 

hazırlatmak 

Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıları onay 

belgesine uygun olarak hazırlatmak 

Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıları 

paraflamak 

Müdür Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıların 

hazırlanmasını sağlamak 

Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıları onay 

belgesine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelemek 

Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıları 

paraflamak 

 

Defterdar Yardımcısı Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıları incelemek 

Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıların onay 

belgesine uygunluğunu incelemek 

Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk 

işleminden tescil edilmesinin tapu 

idaresinden talep edildiği yazıları imzalamak 

 

Defterdar ………. ………. ………. 

 

Tapu kütüğünde bedelsiz terk 

işleminin gerçekleşmesi 

9 Müdür yardımcısı ………. ………. ………. 

Müdür ………. ………. ………. 

Defterdar Yardımcısı ………. ………. ………. 

Defterdar Tapu kütüğünde bedelsiz terk işlemini 

gerçekleştirmek 

Bedelsiz terk işlemini tapu kütüğünde onay 

belgesine uygun olarak gerçekleştirmek 

Bedelsiz terk işleminin gerçekleştirildiği tapu 

sicil senedini imzalamak 

 

Yer teslimine davet 10 Müdür Yardımcısı Taşınmazın bedelsiz terk edildiği 

belediyeye, taşınmazı mahallinde teslim 

almaya davet etme yazılarını hazırlatmak 

Taşınmazın bedelsiz terk edildiği 

belediyeyi, taşınmazı mahallinde teslim 

almaya davet etme yazılarını bedelsiz terk 

onayına uygun olarak hazırlatmak 

Taşınmazın bedelsiz terk edildiği kurumu, 

taşınmazı mahallinde teslim almaya davet etme 

yazılarını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 

Yer teslimi 11 Müdür Yardımcısı Taşınmazın mahallinde teslim edilmesini 

organize etmek 

Taşınmazın tahsis edildiği kuruma tahsis 

onayına uygun olarak mahallinde teslim 

edilmesini organize etmek 

Taşınmazın mahallinde teslimini 

gerçekleştirecek personeli ve taşıtı 

görevlendirme onayını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 
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2.4.1.Devredilebilecek Yekiler 
İşlem  

Süreç 

No  Yönetici Unvanı  Devredilebilecek Yetkiler 

…..  Müdür Yardımcısı  Yetkilerin tamamı, uzman unvanına devredilebilir niteliktedir 

6  Defterdar yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz terkinin uygun 

  görüldüğü veya görülmediğine dair onayların ilçelere veya talep 

eden belediyeye bildirilme yazılarını imzalamak 

7  Defterdar Yardımcısı Bedelsiz terk dosyasındaki eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, 

hatalı bilgi ve belgelerin düzeltilmesi yazılarını imzalamak 

8  Defterdar Yardımcısı Taşınmazın ilgili belediye adına bedelsiz terk işleminden tescil 

      edilmesinin tapu idaresinden talep edildiği yazıları imzalamak 

9  Defterdar  Bedelsiz terk işleminin gerçekleştirildiği tapu sicil senedini 

      İmzalamak 

 

2.5.Bedelsiz Devir İşlemlerinde Görevler, Sorumluluklar Ve Yetkiler 

 

Hazineye ait taşınmazların mülkiyetleri yasal zorunluluklar nedeniyle bedelsiz olarak 

devredilebilmektedir. Bedelsiz devir işlemlerinden uygulama en çok karşılaştığımız birkaçı 

aşağıda gösterilmiştir. 

1- 2981 sayılı kanuna göre yapılan imar affı uygulamaları gereğince, adlarına tapu tahsis belgesi 

düzenlenmiş kişilerin, tapu tahsis belgeleri tapuya çevrilmek üzere, Hazine taşınmazının 

mülkiyeti bedelsiz olarak ilgili belediyesine devredilmektedir. 

2- 4706 Sayılı kanunun geçici 4 ncü maddesine göre; Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mazbut 

vakıflara veya kamu kurumlarına ait olup üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşınmazlar, 

hazineye ait taşınmazlarla trampa edilebilmektedir. Bu şekilde hazine adına tescil edilen 

taşınmazlar ise ilgili belediyesine bedelsiz devredilebilmektedir. 
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3- 4706 sayılı kanunun geçici 9 ncu maddesine göre; fiilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün kullanımında olan veya bu genel müdürlüğe tahsisli bulunan Hazineye ait 

taşınmazlar, ana statüsünde belirtilen amaçlarda kullanılma üzere, bedelsiz olarak Devlet Hava 

Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğüne devredilmektedir. 

4-4706 sayılı yasanın 5 nci maddesine göre; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, 

Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde 

yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların 

kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili 

belediyelere bedelsiz olarak devredilir. 

5-442 sayılı Köy Kanunu gereğince; köy yerleşim alanı olarak projelendirilen Hazine taşınmazları 

bedelsiz olarak ilgili köy tüzel kişiliği adına devredilmektedir. 

6-1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun EK 4 ncü maddesine göre; 

belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil 

edilecek taşınmazların mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir.  

 

Bedelsiz devir işlemleri de üç aşamalı olarak ele alınmıştır. 

 Bedelsiz devirden önceki idari işlemler 

 Bedelsiz devrin kararlaştırılması 

 Tapuda bedelsiz devrin tamamlanması 

 

İşlem süreçleri bu şekilde belirlendikten sonra, bedelsiz devir işlemleri işlem süreçlerinde 

gerçekleştirilen görevler, bu görevlerden kaynaklanan sorumluluklar ve görevlerin yerine 

getirilmesine yetecek kadar yetkiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Hazine Taşınmazlarının Mülkiyetinin Bedelsiz Devredilmesi İşlemlerinde Görevler, Sorumluluklar Ve Yetkiler Tablosu 
 

İŞLEMİN ADI İŞLEM 

SÜREÇ  

NO 

YÖNETİCİ UNVANI GÖREVLER SORUMLULUKLAR YETKİLER 

Bedelsiz devir talebinde 
bulunulması 

1 Müdür Yardımcısı Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun 
olmasının sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Müdürü Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun 
olmasının sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Defterdar Yardımcısı Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun 
olmasının sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

Defterdar Dilekçenin kabul edilmesi Dilekçe içeriğinin mevzuata uygun 
olmasının sağlanması 

Dilekçenin paraflanarak havale edilmesi 

 

İşlemin hukuka uygun olup 
olmadığının tespiti 

2 Müdür Yardımcısı Taşınmazın bedelsiz devredilmesinin 
hukuken uygun olup olmadığının ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarından 
araştırılması 

Taşınmazın bedelsiz devredilmesine esas 
bilgi, belge ve görüşleri ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarından temin etmek 

Taşınmazın bedelsiz devredilmesine esas bilgi, 
belge ve görüşleri ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından temin etme yazılarını 
imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 

 

Taşınmazın mahalli tespiti 3 Müdür Yardımcısı Taşınmazın mahallinde tespit edilmesini 
sağlamak 

Taşınmazın mahallinde tespit edilmesini 
organize etmek 

Taşınmazı mahallinde tespit edecek personel ve 
taşıt görevlendirme onaylarını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 
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Tahmini bedelin belirlenmesi 4 Müdür Yardımcısı Tahmini bedel tespit komisyonunda üye 
sıfatıyla görev almak 

Taşınmazın tahsis edilmesine esas bedeli 
değerleme esas ve usullerine uygun olarak 
belirleme 

Tahminin bedel tespit komisyonu kararını 
komisyon üyesi sıfatıyla imzalamak 

Müdür Tahmini bedel tespit komisyonunda 
başkan sıfatıyla görev almak 

Taşınmazın tahsis edilmesine esas bedeli 
değerleme esas ve usullerine uygun olarak 
belirleme 

Tahminin bedel tespit komisyonu kararını 
komisyon başkanı sıfatıyla imzalamak 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- 

 

---------- 

 

Yetkili amirden bedelsiz devrin 
uygun görülme onayının 
alınması 

5 Müdür Yardımcısı Bedelsiz devredilecek taşınmazların 
Defterdar yetkisinde kalanların devir onay 
belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 
ise bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 
hazırlatmak 

Bedelsiz devredilecek taşınmazların 
Defterdar yetkisinde kalanların devir onay 
belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 
ise bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 
mevzuata uygun olarak hazırlatmak 

Bedelsiz devredilecek taşınmazların Defterdar 
yetkisinde kalanların devir onay belgesini, 
bakanlık yetkisinde kalanların ise bakanlık 
onayına sunulma üst yazılarını paraflamak 

Müdür Bedelsiz devredilecek taşınmazların 
Defterdar yetkisinde kalanların devir onay 
belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 
ise bakanlık onayına sunulma üst 
yazılarının hazırlanmasını sağlamak 

Bedelsiz devredilecek taşınmazların 
Defterdar yetkisinde kalanların devir onay 
belgesini, bakanlık yetkisinde kalanların 
ise bakanlık onayına sunulma üst 
yazılarının mevzuata uygun olarak 
hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Bedelsiz devredilecek taşınmazların Defterdar 
yetkisinde kalanların devir onay belgesini 
imzalamak, bakanlık yetkisinde kalanların ise 
bakanlık onayına sunulma üst yazılarını 
paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Bedelsiz devredilecek taşınmazların 
Defterdar yetkisinde kalanların tahsis 
onay belgesini, bakanlık yetkisinde 
kalanların ise bakanlık onayına sunulma 
üst yazılarını Defterdar onayına sunmak 

Bedelsiz devredilecek taşınmazın 
dosyasını mevzuata uygunluk açısından 
incelemek 

Uygunluk görüşünü belirledikten sonra bedelsiz 
devredilecek taşınmazların Defterdar yetkisinde 
kalanların devir onay belgesini imzalayarak, 
bakanlık yetkisinde kalanların ise bakanlık 
onayına sunulma üst yazılarını paraflayarak 
Defterdara sunmak 

Defterdar Taşınmazlardan yetki sınırı içinde 
kalanların bedelsiz devrine onay vermek, 
yetki sınırını aşanları ise bakanlık onayına 
sunmak 

Bedelsiz devredilecek taşınmazın 
dosyasını mevzuata uygunluk açısından 
incelemek 

Taşınmazlardan yetki sınırında kalanların 
bedelsiz devirlerini onaylamak, yetkisini 
aşanların dosyasını bakanlık onayına sunmak 

 



173 
 

 

Yetkili amirden bedelsiz devrin 
uygun görülmediği onayının 
alınması 

6 Müdür Yardımcısı Taşınmazın bedelsiz devredilmesinin 
uygun görülmediğine dair onay belgesini 
hazırlatmak 

Taşınmazın bedelsiz devredilmesinin 
uygun görülmediğine dair onay belgesini 
mevzuata uygun olarak hazırlatmak 

Taşınmazın bedelsiz devredilmesinin uygun 
görülmediğine dair onay belgesini paraflamak 

Müdür Taşınmazın bedelsiz devredilmesinin 
uygun görülmediğine dair onay belgesinin 
hazırlanmasını sağlamak 

Taşınmazın devredilmesinin uygun 
görülmediğine dair onay belgesini 
mevzuata uygun olarak hazırlanıp 
hazırlanmadığını incelemek 

Taşınmazın bedelsiz devredilmesinin uygun 
görülmediğine dair onay belgesini imzalamak 

Defterdar Yardımcısı Taşınmazın bedelsiz devredilmesinin 
uygun görülmediğine dair hazırlanan onay 
belgesini Defterdara sunmak 

Taşınmazın dosyasını mevzuata uygunluk 
açısından incelemek 

Uygunluk görüşünü belirledikten sonra 
taşınmazın bedelsiz devredilmeme onay 
belgesini imzalayarak Defterdara sunmak 

Defterdar Taşınmazın bedelsiz devredilmemesine 
onay vermek 

Taşınmazın dosyasını mevzuata uygunluk 
açısından incelemek 

Yasal gerekçeleri ve kamusal faydayı 
belirledikten sonra taşınmazın bedelsiz 
devredilmesinin uygun bulunmadığına dair 
hazırlanan onay belgesini imzalamak 

Yetkili amirin bedelsiz devri 
uygun gördüğü veya görmediği 
onayının ilçeye veya bedelsiz 
devri talep eden kuruma/kişiye 
bildirilmesi 

7 Müdür Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya 
görülmediğine dair onayların ilçelere veya 
talep eden kuruma/kişiye bildirilme 
yazılarını hazırlatmak 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya 
görülmediğine dair onayların ilçelere veya 
talep eden kuruma/kişiye bildirilme 
yazılarını onay belgesine uygun olarak 
hazırlatmak 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya görülmediğine 
dair onayların ilçelere veya talep eden 
kuruma/kişiye bildirilme yazılarını paraflamak 

Müdür Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya 
görülmediğine dair onayların ilçelere veya 
talep eden kuruma/kişiye bildirilme 
yazılarının hazırlanmasını sağlamak 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya 
görülmediğine dair onayların ilçelere veya 
talep eden kuruma/kişiye bildirilme 
yazılarını onay belgesine uygun olarak 
hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya görülmediğine 
dair onayların ilçelere veya talep eden 
kuruma/kişiye bildirilme yazılarını paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya 
görülmediğine dair onayların ilçelere veya 
talep eden kuruma/kişiye bildirilme 
yazılarını incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya 
görülmediğine dair onayların ilçelere veya 
talep eden kuruma/kişiye bildirilme 
yazılarını onay belgesine uygun olarak 
hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek 

Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz 
devrinin uygun görüldüğü veya görülmediğine 
dair onayların ilçelere veya talep eden 
kuruma/kişiye bildirilme yazılarını imzalamak 

Defterdar ---------- ---------- ……… 
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Dosyadaki noksan bilgi veya 
belgelerin tamamlattırılmasının 
ilçeye veya bedelsiz devri talep 
eden kuruma/kişiye bildirilmesi 
 
 
 
 
 
 
 

8 Müdür Yardımcısı Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarını 
hazırlatmak 

Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 
uygun olarak hazırlatmak 

Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarını paraflamak 

Müdür Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarının 
hazırlanmasını sağlamak 

Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 
incelemek 

Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarını paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarını 
incelemek 

Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarını mevzuata 
uygunluk açısından incelemek 

Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanması, hatalı bilgi ve 
belgelerin düzeltilmesi yazılarını imzalamak 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 
 

Bedelsiz devir işleminin 
yapılmasının tapu idaresinden 
talep edilmesi 

9 Müdür Yardımcısı Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi 
kuruma bedelsiz devredilmesinin tapu 
idaresinden talep etme yazılarını 
hazırlatmak 

Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi 
kuruma bedelsiz devredilmesinin tapu 
idaresinden talep etme yazılarını onaya 
uygun olarak hazırlatmak 

Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi kuruma 
bedelsiz devredilmesinin tapu idaresinden talep 
etme yazılarını paraflamak 

Müdür Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi 
kuruma bedelsiz devredilmesinin tapu 
idaresinden talep etme yazılarının 
hazırlanmasını sağlamak 

Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi 
kuruma bedelsiz devredilmesinin tapu 
idaresinden talep etme yazılarını onaya 
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 
incelemek 

Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi kuruma 
bedelsiz devredilmesinin tapu idaresinden talep 
etme yazılarını paraflamak 

Defterdar Yardımcısı Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi 
kuruma bedelsiz devredilmesinin tapu 
idaresinden talep etme yazılarını 
incelemek 

Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi 
kuruma bedelsiz devredilmesinin tapu 
idaresinden talep etme yazılarını onay 
belgesine uygunluğunu incelemek 

Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi kuruma 
bedelsiz devredilmesinin tapu idaresinden talep 
etme yazılarını imzalamak 

Defterdar ………. ---------- ---------- 
 
 

Tapu kütüğünde bedelsiz devir 
işleminin gerçekleşmesi 

10 Müdür Yardımcısı ………. Taşınmazın tahsis edildiği kuruma tahsis 
onayına uygun olarak mahallinde teslim 
edilmesini organize etmek 

Taşınmazın mahallinde teslimini 
gerçekleştirecek personeli ve taşıtı 
görevlendirme onayını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 
Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 
Defterdar Tapu kütüğünde bedelsiz devir işlemini 

gerçekleştirmek 
Bedelsiz devir işlemini tapu kütüğünde 
onay belgesine uygun olarak 
gerçekleştirmek 

Bedelsiz devir işleminin gerçekleştirildiği tapu 
sicil senedini imzalamak 
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Yer teslimine davet 11 Müdür Yardımcısı Taşınmazın bedelsiz devredildiği kurumu, 
taşınmazı mahallinde teslim almaya davet 
etme yazılarını hazırlatmak 

Taşınmazın bedelsiz devredildiği kurumu, 
taşınmazı mahallinde teslim almaya davet 
etme yazılarını bedelsiz devir onayına 
uygun olarak hazırlatmak 

Taşınmazın bedelsiz devredildiği kurumu, 
taşınmazı mahallinde teslim almaya davet etme 
yazılarını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 

 

 

 

 

Yer teslimi 12 Müdür Yardımcısı Taşınmazın mahallinde teslim edilmesini 
organize etmek 

Taşınmazın bedelsiz devredildiği kuruma 
devir onayına uygun olarak mahallinde 
teslim edilmesini organize etmek 

Taşınmazın mahallinde teslimini 
gerçekleştirecek personeli ve taşıtı 
görevlendirme onayını imzalamak 

Müdür ---------- ---------- ---------- 

Defterdar Yardımcısı ---------- ---------- ---------- 

Defterdar ---------- ---------- ---------- 
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2.5.1.Devredilebilecek Yetkiler 
 

İşlem 

Süreç 

No Yönetici Unvanı  Devredilebilecek Yetkiler 

…. Müdür Yardımcısı  Tamamı uzman unvanına devredilebilecek nitelikteki yetkilerdir 

7 Defterdar Yardımcısı Yetkili amirden alınan taşınmazın bedelsiz devrinin uygun görüldüğü veya 

görülmediğine dair onayların ilçelere veya talep eden kuruma/kişiye 

bildirilme yazılarını imzalamak 

8 Defterdar Yardımcısı Bedelsiz devir dosyasındaki eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, hatalı 

bilgi ve belgelerin düzeltilmesi yazılarını imzalamak 

9 Defterdar Yardımcısı Taşınmazın mülkiyetinin talep sahibi kuruma bedelsiz devredilmesinin tapu 

idaresinden talep etme yazılarını imzalamak 

10 Defterdar  Bedelsiz devir işleminin gerçekleştirildiği tapu sicil senedini imzalamak 
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3.SONUÇ 
 

Yönetim; çalışanların yeteneklerinden yararlanarak kurumsal amaçlara ulaşabilme 

faaliyetleridir. Yönetici ise çalışanların yeteneklerini ortaya çıkararak kurumsal hedeflere 

ulaşabilen kişidir.  

Gerek kamu gerekse özel sektör organizasyonlarının, kurumsal amaç ve hedeflere 

ulaşabilmeleri başarılı yöneticilere bağlıdır. Atak yöneticiler, hedeflere götürecek yönetimsel 

faaliyetleri önemseyen, bu yolda çalışanlarına güvenen, ekip çalışmasına inanan, plan, proje ve 

programları olan yöneticilerdir. 

Bütün yetkilerin tek elde toplandığı, otoriter yönetim anlayışının benimsendiği hiçbir 

organizasyonun başarıya ulaşması mümkün değildir. Çağdaş yöneticiler, her fırsatta yetki devri 

yaparak çalışanlarının yeteneklerini ortaya çıkarırlar. 

Yetki devrinin gerçekten faydalı olabilmesi için anlamlı olması gerekir. Anlamlı yetki devirleri 

zaman, personel, para, bilgi, teknoloji gibi kaynaklardan en etkin ve verimli bir şekilde 

yararlanmayı sağlayacak şekilde yapılmış olan görev ve sorumluluk tanımlarına dayanır. Bu 

nedenle yetki devirleri, aşamaları planlanan yönetimsel bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. 

Ülkemizde hizmet gören kamu kurumlarını, üst yöneticinin gücüne tabi olarak yetkilerin tek 

elde toplandığı, günlük idari işler üzerinden çalışan, geleceğe dönük kaygı ve bu kaygılardan 

kaynaklı projeleri bulunmayan, kadro ve maaş garantisinde faaliyet gösteren, hizmet ettiği 

vatandaş kesiminin beklentilerine cevap veremeyen yapılar olarak tanımlayabiliriz. Hantal 

yapıların oluşmasının temel nedeni yöneticilerin, yönetim anlayışının zaman içerisinde 

kurumların her yanına sinmiş olmasıdır. Ve/fakat bu gidişi değiştirebilecek olanlar da 

yöneticilerdir. 

Mülkiyet, medeniyetin temelidir. İnsanları geliştiren ve varlıklarını koruma, devam ettirme 

güdüsünü ortaya çıkaran, bir şeylere sahip olabilme arzularıdır. Varlık ve varlığın anlamı 

insanda vücut bulmaktadır. Bu yönüyle Hazine mallarının yönetildiği milli emlak birimleri 

insanların yaşamlarına en çok etki eden, onların varlıklarına dokunan, sahiplik duygusunu 

yaşatarak kişisel ve toplumsal gelişmelerini tetikleyen birimlerdir. İşlerin en yoğun ve faaliyet 

alanının en geniş olduğu bu birimlerin günlük idari işlerle insanlar üzerinde bu etkiyi 

yaratmaları imkânsızdır. 
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Kurumsal ve toplumsal bu etkinin sağlanması, milli emlak birimlerinde çalışan personelin 

görevlerinin tüm detaylarıyla tanımlanmasına, tanımlanan her görevin karşılığı olan 

sorumluluğun belirlenmesine, tanımlanmış görev ve sorumlulukların altından başarıyla 

kalkmalarını sağlayacak kadar da yetkiyle donatılmış olmalarına bağlıdır. 

Defterdarlıkların bu anlayışla çalışabilmeleri için gerek defterdarlardan gerekse çalışanlardan 

kaynaklı, yetki devrine engel olan nedenlerin doğru tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması 

gerekir. Görevlerin, sorumlulukların ve yetkilerin dağıtılmadığı defterdarlıklarda personelin 

arzuyla çalışması ve yeteneklerini ortaya çıkarması beklenemez. Bu ise başarısızlık demektir.  

Bu araştırmayla defterdarlıklar milli emlak birimlerinde yetki devrine olan ihtiyaç belirlenmiş, 

anlamlı yetki devirleri yapılabilmesine temel oluşturacak görev tanımları yapılmış, uygulamaya 

faydalı olacağı düşüncesiyle örneklemeler gösterilmiştir. 

Uygulamada yararlanılan bir kaynak olması, kamu yönetim biliminin oluşmasında yöneticilerin 

tecrübelerini ve bilgilerini paylaşmalarına sevk etmesi ve nihayet ekip çalışmasını sağlanmasına 

katkıda bulunması bu araştırmayı anlamlı kılacaktır. 
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