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BİLGİ VE İLETİŞİM 

   

 Bilgi ve iletişim, sistemin genelindeki 

kurumsal faaliyet alanlarına ilişkin bilginin 

üretilmesine ve üretilen bilginin çeşitli iletişim 

araçları (yatay ve dikey iletişim kanalları, 

raporlama vb.) yardımıyla ilgililere iletilmesine 

yönelik yapılan tüm faaliyetleri ifade etmektedir. 

Bilgi ve iletişim bileşeni, aynı zamanda iç kontrolün 

diğer unsurları arasındaki ilişkiyi ve etkiletişimi 

sağlamakta ve bu özelliği nedeniyle iç kontrol 

sistemi açısından özel bir fonksiyon ihtiva 

etmektedir.  

 Bilgi, kurumsal süreçlerde üretilen her türlü 

bilgi, belge, kayıt ve dokümanı; iletişim ise bilgi 

formatındaki bu kaynakların, kurum içerisine veya 

dışarısına uygun biçimlerde iletilmesine ilişkin 



yapılan faaliyetleri ifade etmektedir. Ancak, 

bilginin üretilmesi tek başına yeterli değildir. Elde 

edilen bilginin kurumsal amaçlara ve hedeflere 

ulaşılması noktasında faydalı olabilmesi ve iç 

kontrol sisteminde işlerliğin sağlanabilmesi 

açısından, söz konusu bilginin, uygun iletişim 

kanalları ile transferi ve ihtiyaç duyulan alanlarda 

kullanılması da gereklidir.  

 Faaliyet alanlarına yönelik doğru, güvenilir, 

eksiksiz, zamanlı ve uygun bilginin üretilmesi ve bu 

bilgilerin ilgililere ulaştırılması kurumsal amaçlara 

ve hedeflere ulaşılması bakımından son derece 

önemlidir. İhtiyaç duyulan bilgilerin doğru 

formlarda elde edilmesini ve uygun zaman 

aralığında en az maliyetle karar vericilere ve diğer 

tüm ilgililere ulaştırılmasını sağlayan yönetim bilgi 

sistemlerinin varlığı ve işlerliği iç kontrol 

sisteminin başarısı açısından kritik öneme sahiptir. 
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Üretilen bilginin kalitesi ve uygun zamanlı olarak 

karar alma süreçlerine ulaştırılması kurum 

yönetiminin doğru ve yerinde kararlar alabilme 

kabiliyetini doğrudan etkileyecektir.  

 Bilgi ve iletişim, yalnızca bilginin üretilme ve 

transferi aşamalarını değil aynı zamanda üretilen 

bu bilgi, belge ve dokümanların kaydedilme, 

dosyalanma, arşivlenme ve muhafaza edilme 

faaliyetlerini de kapsamaktadır. Ayrıca, bilgi ve 

belgelere erişim konusundaki bilgi güvenliği 

politikaları, yetkilendirmeler ve diğer tüm 

tedbirler kurumsal hafızanın oluşturulması ve 

sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 

Bilgi ve İletişim Bileşeni:  

 Bilgi ve İletişim 

 Raporlama  



 Kayıt ve Dosyalama Sistemi  

 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların 

Bildirilmesi  

olmak üzere 4 başlık altında 20 genel şarttan 

oluşmaktadır. 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 

 Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan 

kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve 

ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine 

getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi 

içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt 

sistemini kapsar. 

 Standart: 13. Bilgi ve iletişim  

 İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının 

performansının izlenebilmesi, karar alma 



süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve 

hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin 

sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim 

sistemine sahip olmalıdır. 

  

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış 

iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve 

iletişim sistemi olmalıdır. 

13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine 

getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye 

zamanında ulaşabilmelidir. 

13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve 

anlaşılabilir olmalıdır. 

13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans 

programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak 



kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında 

erişebilmelidir. 

13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç 

duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek 

ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 

13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve 

amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve 

sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. 

13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi 

personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını 

iletebilmelerini sağlamalıdır.  

 Standart: 14. Raporlama 

 İdarenin amaç, hedef, gösterge ve 

faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 



Bu standart için gerekli genel şartlar: 

14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, 

stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve 

performans programlarını kamuoyuna 

açıklamalıdır. 

14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama 

sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve 

hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. 

14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare 

faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. 

14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde 

yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak 

belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve 

faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar 

hakkında bilgilendirilmelidir.   

  



Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi 

 İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil 

iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve 

dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip 

olmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik 

ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare 

içi haberleşmeyi kapsamalıdır. 

15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel 

olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir 

ve izlenebilir olmalıdır. 

15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin 

güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.  

15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş 

standartlara uygun olmalıdır.   



15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, 

standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve 

arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. 

15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, 

sınıflandırılması, korunması ve erişimini de 

kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve 

dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. 

 Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve 

yolsuzlukların bildirilmesi 

 İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların 

belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini 

sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim 

yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.  



16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve 

yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi 

yapmalıdır. 

16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren 

personele haksız ve ayırımcı bir muamele 

yapılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-2020 Dönemini Kapsayan ASBÜ 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planında Yer Alan Bilgi ve İletişim 

ile İlgili Eylemler 

 Web sayfaları için içerik güncellemeleri takip 

edilecek gerekli standartlar güncellenecektir 

 Personelin doğru ve güncel bilgiye zamanında 

ulaşması için forum, haberleşme ağı barındıran 

bir kurumiçi ağ (intranet) kurulacak ve bu 

sistemin kullanım kılavuzu hazırlanacaktır 

 Üniversitenin muhtelif yerlerine yerleştirilen 

dilek ve şikayet kutularından çıkan sonuçlar 

raporlanarak üst yönetime sunulacaktır. 

 Kurumiçi iletişim yapısını güçlendirecek, 

haberleşme kanalları barındıran bir intranet 

mevcut Üniversite Bilgi Sistemi üzerine entegre 

edilecektir 

 Üniversitemiz Yıllık Performans Programı 

hazırlandıktan sonra  internet sayfamızda 

yayınlanacaktır. 

 Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge 

Yönetim Sisteminin eksikleri giderilecek, gerekli 

iyileştirme ve performans artırma çalışmaları 

yapılacaktır.  


