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KOS1

1.1.1

Üniversitemiz üst yönetimine ve 

birim yöneticilerine iç kontrol 

sisteminin tanıtılması için 

bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

SGDB
Genel 

Sekreterlik

Eğitim programı, 

Eğitim materyali
Aralık 2013

1.1.2

İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında 

tüm personelin bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır.

Tüm Birimler
SGDB

Personel DB

Toplantı ve 

seminerler, 

Eğitim 

programları

Sürekli

KOS 1.2
İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin 

uygulanmasında personele örnek olmalıdır.

Üst yönetim, sistemin uygulanması konusunda 

kararlı bir tutum içerisindedir.
1.2.1

Yöneticilerin personeli ile periyodik 

paylaşım toplantıları yapması, iyi 

uygulama örneklerinin 

ödüllendirilmesi sağlanacaktır.

Tüm Birimler SGDB Birim toplantıları Sürekli
Her yıl Üniversitemiz üst yönetimi tarafından iç kontrol sisteminin de değerlendirildiği birim 

paylaşım toplantıları yapılmaktadır.

1.3.1
Üniversitemizin etik kurallarının tüm 

personelce bilinmesi sağlanacaktır.
Etik Kurulu Üst Yönetim

Yönergeler, web 

ortamında

yayınlama, 

Afişler, Broşürler

Sürekli

1.3.2

Üniversitemizin hizmet içi eğitim 

programlarında etik kurallara ve 

değerlere de yer verilecektir.

Genel 

Sekreterlik 

Personel DB

Etik Kurulu Eğitimler Sürekli

1.3.3

Hazırlanacak etik sözleşmesi yeni 

gelen her personelce 

okunup,imzalanıp şahsi dosyasına 

konulacaktır.

Etik Kurulu 

Personel DB
Tüm Birimler Etik sözleşmesi Sürekli

26.12.2013 tarihinde tüm birimlere etik sözleşmesi gönderilmiş ve Üniversitemiz personelince 

imzalanıp şahsi dosyalarına eklenmiştir. Üniversitemize ataması yapılan ve naklen gelen her 

personel tarafından da etik sözleşme imzalanmaktadır. Mevcut uygulamalar makul güvence 

sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 1.4
Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap 

verebilirlik sağlanmalıdır.

Birim içi denetimler, ön mali kontrol ve dış kontrol 

(sayıştay denetimi) yapılmaktadır.

Üniversitede stratejik plan ve faaliyet raporları  web 

sayfasında yayınlanmaktadır.

1.4.1 Tüm Birimler SGDB Raporlar Sürekli Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 1.5
İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit 

davranılmalıdır.

Kurumda her çalışan başvuru ve dilekçe hakkını 

kullanabilmektedir. Kurumun üst yöneticisi dahil 

tüm yöneticilere çalışan personel dilek ve 

şikayetlerini iletebilmek için randevu alarak 

görüşebilmektedir. Tüm birimlerde düzenlenen 

birim toplantıları ile çalışanlar birim yöneticileriyle 

her konuda görüşebilmektedirler.

1.5.1 Tüm Birimler

Rektörlük

Genel 

Sekreterlik

Personel DB

Hukuk Müş.

Raporlar ve 

Toplantı 

tutanakları

Sürekli Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

Birimlerimizde iş akış süreçleri oluşturulmuştur. 

Standart formlar ve belgeler birim web sayfalarında 

yayınlanmıştır.

1.6.1

Tüm birimlerde iş akış süreçleri, 

görev tanımları ve standart formlar 

oluşturulacaktır.

Üst Yönetim 

SGDB

Bilgi İşlem DB

Tüm Birimler
Şemalar ve

Standart formlar
Mart 2014

Üniversitemizin tüm birimlerinde görev tanımlamaları ve iş akış süreçleri tamamlanmış, birimler 

kendi web sayfalarında yapılan çalışmaları yayınlamıştır. Mevcut uygulamalar makul güvence 

sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

Yönetim bilgi sistemi kurulmasına yönelik herhangi 

bir çalışma bulunmamaktadır.
1.6.2

Yönetim bilgi sistemi 

oluşturulacaktır.

Üst Yönetim 

SGDB

Bilgi İşlem DB

Tüm Birimler
Yönetim bilgi 

sistemi
Aralık 2019

2015-2019 dönemi stratejik planı çalışmalarında durum değerlendirmesi yapılarak gerekli 

çalışmalara başlanılması planlanmaktadır.

09.01.2014 tarihinde Pers.Dai.Başkanlığınca tüm birimlere etik değerler ve dürüstlük konularının 

hizmet içi eğitimlere dahil edildiği bildirilmiştir. Bu tarih itibariyle kurumda çalışan tüm personele 

etik kurallar ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bu tarihten sonra düzenlenen hizmet içi 

eğitimlerde de etik kurallar ve değerlere ilişkin eğitimler verilmektedir. Mevcut uygulamalar 

makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

1- KONTROL ORTAMI

Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

KOS 1.1
İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel 

tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından üst 

yönetime sistem hakkında brifing verilmiştir. Üst 

yöneticinin onayı ile iç kontrol çalışma grubu ADEK 

üyelerinden oluşturulmuştur.

13.11.2013 tarihinde üst yönetimin katılımıyla harcama birimi yöneticilerine, 28.11.2013 

tarihinde aday memurlara ve 19.03.2014 tarihinde yine üst yönetim ve tüm harcama birimlerine 

geniş katılımlı iç kontrol tanıtım seminerleri yapıldı.11.09.2014 tarihinde 11 bölge üniversitesinin 

Rektörleri,Genel Sekreterleri,İç Denetçileri ve Str.Gel.Dai.Başkanlarının katıldığı Maliye 

Bakanlığı Merkezi Uyumlaştırma Birimi Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL'ün konuşmacı olarak 

katıldığı İç Kontrol Sistemi semineri Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı.2015 yılında 

Üniversitemiz Pers.Dai.Başkanlığının hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında Üniversitemiz 

personellerine yönelik iç kontrol bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Her yıl düzenli olarak 2 defa 

Haziran ve Aralık aylarında yapılan iç kontrol sistemi değerlendirilmesi anket çalışmaları 

sonucunda hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulmaktadır. Mevcut uygulamalar makul güvence 

KOS 1.6
İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler 

doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.

KOS 1.3
Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara 

uyulmalıdır.

Üniversitemizin Etik Kurulunun hazırladığı etik 

kurallar yönergesi mevcuttur.



KOS2

KOS 2.1

İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, 

duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi 

sağlanmalıdır.

Üniversitemiz misyon ve vizyonu geniş katılımlı bir 

çalışmayla belirlenmiş ve tüm paydaşlarımızla 

paylaşılmıştır. Üniversitemizin misyonu personel 

tarafından benimsenmiştir.

2.1.1

Üniversitemiz misyon ve vizyonu 

yazılı hale getirilerek  her birimde 

personelin görebileceği yerlere 

asılacaktır.

Tüm Birimler
Personel DB 

SGDB
Duvar levhaları Mart 2014 Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 2.2

Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare 

birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı 

olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Birimlerce yürütülecek görevler yazılı olarak 

tanımlanmış ve duyurulmuştur.
2.2.1

Birimlerin yürütülecek görevleri 

yazılı olarak tanımlayıp duyurması 

sağlanacaktır.

Tüm Birimler Personel DB
Yazılı görev 

tanımları
Nisan 2014

Üniversitemizin tüm birimlerinde görev tanımlamaları ve iş akış süreçleri tamamlanmış, birimler 

kendi web sayfalarında yapılan çalışmaları yayınlamıştır. Mevcut uygulamalar makul güvence 

sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 2.3

İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu 

görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan 

görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele 

bildirilmelidir.

Birimlerimizin görev dağılım çizelgeleri 

oluşturulmuş ve personele bildirilmiştir.
2.3.1

Tüm birimlerimizin birim içi görev 

tanımlamalarını yaparak personele 

bildirilmesi sağlanacaktır.

Tüm Birimler
Personel DB 

SGDB

Görev dağılım 

çizelgeleri ve 

Talimatlar

Nisan 2014
Üniversitemiz birimlerince görev dağılım çizelgeleri tamamlanmış ve personele bildirilmiştir. 

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 2.4
İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna 

bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.

Üniversitemizin tüm birimler dahil teşkilat şeması 

oluşturulmuş ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev 

dağılımları belirlenmiştir. Teşkilat şemamız 

Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.

2.4.1

Birim teşkilat şemaları ve buna bağlı 

fonksiyonel görev dağılımları 

oluşturulacaktır.

Tüm Birimler

Genel 

Sekreterlik 

Personel DB

Birim teşkilat 

şemaları, Görev 

dağılım 

çizelgeleri

Nisan 2014

Üniversitemizin tüm birimler dahil teşkilat şeması oluşturulmuş ve buna bağlı olarak fonksiyonel 

görev dağılımları belirlenmiştir. Teşkilat şemamız Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır. 

Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 2.5

İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel 

yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve 

uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde 

olmalıdır.

Üniversitemizde organizasyon yapısı, temel yetki ve 

sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun 

raporlama ilişkisini gösterecek şekilde 

oluşturulmuştur.

2.5.1
Birim organizasyon yapılanmasının 

tamamlanması sağlanacaktır.
Tüm Birimler

Genel 

Sekreterlik, 

Personel DB

Birim 

organizasyon 

şemaları

Nisan 2014

Üniversitemizde organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve 

uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde oluşturulmuştur. Mevcut uygulamalar makul 

güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 2.6

İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde 

hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve 

personele duyurmalıdır.

Birkaç birim dışında hassas görevlere ilişkin 

prosedürlerin belirlenmesi çalışmaları 

tamamlanmıştır.

2.6.1
Hassas görevlere ilişkin prosedürler 

belirlenip, personele duyurulacaktır.
Tüm Birimler

Genel 

Sekreterlik 

Personel DB 

SGDB

Genelgeler, 

Talimatlar, 

Kararnameler

Temmuz 2018
Anket çalışmaları sonucunda hassas görevlere ilişkin gerekli çalışmaları tamamlayamamış 

birimler yazılı olarak uyarılarak Temmuz 2018'e kadar tamamlamaları sağlanacaktır.

KOS 2.7
Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu 

izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

Birimlerimizce verilen görevlerin sonucunu izlemeye 

yönelik mekanizmalar oluşturulamadığı, bazı 

birimlerimizin ise geliştirilmekte olduğunu bildirdiği 

tespit edilmiştir.

2.7.1
İş takip sisteminin oluşturulması 

sağlanacaktır.
Tüm Birimler

Personel DB 

Bilgi İşlem DB

Birim iş takip 

sistemleri
Temmuz 2018

Anket çalışmaları sonucunda gerekli mekanizmaları oluşturamayan birimler yazıyla uyarılarak 

çalışmalarının Temmuz 2018'e kadar tamamlanması ve Rektörlüğe bilgi verilmesi istenecektir.

Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.



KOS3

KOS 3.1

İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve 

hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik 

olmalıdır.

Üniversitemizde özellikle idari personellerde 

sirkülasyonun çok yüksek olması insan kaynakları 

planlaması ve yönetiminde sorunların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır.

3.1.1

Üniversitemiz mevcut insan 

kaynakları amaç ve hedeflerimize 

yönelik yeniden yapılandırılacaktır.

Üst Yönetim 

Personel DB
Tüm Birimler Kararnameler 31 Aralık 2018

Mevcut personel yapısının yeniden yapılandırılması için gerekli düzenlemelerin tamamlanması 

planlanmaktadır. Bundan sonra gelecek personelin görevlendirmelerinin, Üniversitemizin amaç ve 

hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde planlaması yapılacaktır.

KOS 3.2

İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili 

bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe 

sahip olmalıdır.

Üniversitemizde norm kadro çalışmaları henüz 

tamamlanamamıştır.
3.2.1

Akademik ve idari personel için norm 

kadro çalışmalarının Personel Daire 

Başkanlığınca yapılıp yayınlanması, 

bilinmesi ve kullanılması 

sağlanacaktır.

Üst Yönetim 

Genel 

Sekreterlik 

Personel DB

Tüm Birimler
Görev kriterleri,   

Norm Kadro
31 Aralık 2018

2018 yıl sonuna kadar Üniversitemizde norm kadro 

çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.

KOS 3.3
Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en 

uygun personel seçilmelidir.

KPSS ile gelen personelin görev yerlerinin 

belirlenmesi için anket ve birebir görüşme 

yapılmakta, değerlendirme sonucuna göre görevleri 

belirlenmektedir.

3.3.1

Mevcut personelin niteliğine göre 

görev dağılımı yapılması 

sağlanacaktır.

Üst Yönetim 

Personel DB
Tüm Birimler

Personel 

motivasyonu ve iş 

verimi artışı

Sürekli Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 3.4

Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve 

yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel 

performansı göz önünde bulundurulmalıdır.

Görevde ilerleme ve yükselme, görevde yükselme 

sınavları ile yapılmaktadır.
3.4.1

Görevde yükselme sınavlarının 

periyodik olarak yapılması 

sağlanacaktır.

Personel DB Üst Yönetim
Görevde 

yükselme sınavı
Sürekli Görevde yükselme sınavları Üniversitemizce oluşturulan komisyonlar vasıtasıyla yürütülmektedir.

KOS 3.5

Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu 

ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak 

yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

Aday memurların  görevde yükselme eğitimleri 

düzenli olarak yapılmaktadır. Hizmet içi eğitimler 

ISO 9001 düzenlemeleri kapsamında yıllık eğitim 

planlamalarıyla yürütülmektedir.

3.5.1

Yıllık eğitim faaliyetleri takviminin 

oluşturularak eğitimlerin yürütülmesi 

sağlanacaktır.

Üst Yönetim, 

Personel DB
Tüm Birimler

Eğitim programı, 

Eğitim materyali, 

Eğitim faaliyeti 

ve Broşürler

Sürekli

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı koordinasyonluğunda birimlerimizin talep ettiği  

eğitimler verilmeye devam edilmiştir. Eğitimlerin sürekli hale getirilmesi sağlanmıştır. Mevcut 

uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 3.6

Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu 

yöneticisi tarafından en az yılda bir kez 

değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel 

ile görüşülmelidir.

İdari personel için mevcut bir değerlendirme sistemi 

yoktur.
3.6.1

Performans esaslı bir personel 

değerlendirme sistemi 

oluşturulacaktır.

Tüm Birimler
Üst Yönetim, 

Personel DB

Objektif 

değerlendirme 

kriterleri,  

Kurumsallaşma

Aralık 2019 Bu konuda Üniversitemiz tarafından yeniden bir değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

3.7.1
Personel performasını geliştirmeye 

yönelik faaliyetler düzenlenecektir.
Tüm Birimler

Genel 

Sekreterlik, 

Personel DB

Yönergeler, 

Talimatlar ve 

Kontrol listeleri

Aralık 2019 Bu konuda Üniversitemiz tarafından yeniden bir değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

3.7.2
Başarılı personel için ödüllendirme 

sistemi oluşturulacaktır.
Tüm Birimler

Genel 

Sekreterlik, 

Personel DB

Yönergeler, 

Talimatlar ve 

Kontrol listeleri

Aralık 2019 Bu konuda Üniversitemiz tarafından yeniden bir değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

KOS 3.8

Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere 

atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük 

hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli 

hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele 

duyurulmalıdır.

Mevcut mevzuat kapsamında işlem yapılmaktadır. 3.8.1 Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

KOS 3.7

Performans değerlendirmesine göre performansı 

yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye 

yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren 

personel için ödüllendirme mekanizmaları 

geliştirilmelidir.

Üniversitemize özgü herhangi bir ödüllendirme 

mekanizması bulunmamaktadır.



KOS4

KOS 4.1
İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri 

belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.

ISO 9001 kapsamında Üniversitemiz idari 

birimlerinde iç kontrol faaliyetleri kapsamında da 

Üniversitemiz genelinde iş akış süreçleri 

hazırlanmış, iş akış süreçlerindeki imza ve onay 

mercileri belirlenerek tüm personele duyurulmuştur.

4.1.1

İş akış süreçleri hazırlanması, imza 

ve onay mercileri ile ilişkilendirilmesi 

ve personele duyurulması 

planlanmaktadır.

Üst Yönetim 

Personel DB 

SGDB

Tüm Birimler

Yönergeler, 

Şemalar,

İş akış süreçleri

Mart 2014 Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 4.2

Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını 

gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve 

ilgililere bildirilmelidir.

Erzincan Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza 

Yetkileri Yönergesi, Üniversitemiz Senatosunun 

04.11.2014 tarih ve 12 sayılı oturumunda kabul 

edilmiştir. Uygulamalar bu kapsamda 

yürütülmektedir.

4.2.1
Yetki devri ile ilgili düzenlemeler 

sistematik hale getirilecektir.
Üst Yönetim

Birim 

Yöneticileri

Yetki devri 

bildirimleri
04 Kasım 2014 Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 4.3
Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu 

olmalıdır.

Erzincan Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza 

Yetkileri Yönergesi, Üniversitemiz Senatosunun 

04.11.2014 tarih ve 12 sayılı oturumunda kabul 

edilmiştir. Uygulamalar bu kapsamda 

yürütülmektedir.

4.3.1

Yetki devirlerinde, devredilen 

yetkinin önemi göz önünde 

bulundurularak yetki devri 

yapılacaktır.

Üst Yönetim
Birim 

Yöneticileri
Yönergeler 04 Kasım 2014 Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 4.4
Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, 

deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

Erzincan Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza 

Yetkileri Yönergesi, Üniversitemiz Senatosunun 

04.11.2014 tarih ve 12 sayılı oturumunda kabul 

edilmiştir. Uygulamalar bu kapsamda 

yürütülmektedir.

4.4.1
Düzenlenmekte olan yönergede 

gerekli tedbirler alınacaktır.
Üst Yönetim

Birim 

Yöneticileri
Yönergeler 04 Kasım 2014 Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

KOS 4.5

Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin 

olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, 

yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

Erzincan Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza 

Yetkileri Yönergesi, Üniversitemiz Senatosunun 

04.11.2014 tarih ve 12 sayılı oturumunda kabul 

edilmiştir. Uygulamalar bu kapsamda 

yürütülmektedir.

4.5.1
Düzenlenmekte olan yönergede 

gerekli tedbirler alınacaktır.
Üst Yönetim

Birim 

Yöneticileri
Yönergeler 04 Kasım 2014 Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.

Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.


