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TANIMLAMA 
Birim Kalite Koordinatörlüğü Hazırlama Tarihi: 1 Aralık 2022 

Konu BİDR Raporu güncelleme çalışması PUKÖ No:  

İlgili Kontrol Faaliyeti 
ve Paydaş Katılımı 

Birim İç Değerlendirme Raporu tüm akademik birimler tarafından hazırlanmakta olan bir rapordur. Önceki 
senelerde performans yönetimine yönelik içerikler olmasına karşın, performans yönetiminin İTÜ genelinde 
dijital sistemler üzerinden yürütülmesi sonucunda birimlerin iki defa benzer iş yapmaması için BİDR formatı 
güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Özellikle YÖKAK 2020 KAP değerlendirmeleri sırasında değerlendirme 
ekibinin PUKÖ çalışmalarına yönelik görüşleri ve KİDR 3.1 yazım kılavuzu içeriği dikkate alınarak BİDR 
formatı güncellenmesi gerçekleştirilmiştir. 

İyileştirme Periyodu Her sene 

PLANLAMA 
Faaliyet Gerçekleştirilen kalite komisyonu toplantılarından edinilen ve kalite komisyon üyeleri ile gerçekleştirilen 

görüşmeler neticesinde toplanan geri bildirimler Kalite koordinatörlüğü tarafından değerlendirilmiştir. 
Mevcut durumda BİDR formatı ile ilgili beklentiler “birimlerdeki temel kalite güvence sistematiğinin 
açıklandığı bir kaynak” olması ve “yıl içindeki iyileştirmelerin PUKÖ takip formları aracılığı ile raporlanması” 
olarak tanımlanmıştır. İlk tanım, kişilerden bağımsız (kalite komisyonlarındaki değişiklikler düşünülerek) 
sürekliliğin sağlanmasına yöneliktir. İkinci tanım ise, iyileştirme çalışmalarının daha disiplinli ve takibe 
uygun biçimde raporlanmasında kolaylık ve standardizasyon sağlanmasına yöneliktir. Bu kapsamda önceki 
BİDR raporları incelenmiş ve beklentilere uygun sadeleştirmeler yapılmıştır.  
Bu kapsamda ilk bölümde kalite güvence sisteminin açıklandığı ve bilgi birikimine yönelik bir bölüm 
eklenmiştir. Takip eden bölümlerde ise KİDR 3.1 başlıklarına uygun olarak iyileştirme yapılan alan başlıkları 
tanımlanmıştır. Bu bölümlerin girişinde iyileştirmelerin rapor içinde çok kısa tanımlanması detayların rapor 
ekinde PUKÖ formları ile sağlanmasına yönelik bilgilendirme metni konulmuştur.  

Sorumlu Prof. Dr. B.Ö 

Nesnel Kanıt *  
 
 
BİDR 2022 Rapor Formatı 
 

Planlama Periyodu  

UYGULAMA 
Faaliyet  Yeni BİDR formu Papirus elektronik belge yönetim sistemi üzerinden tüm akademik birimlere iletilmiştir.  

Sorumlu  Prof. Dr. B.Ö 

Nesnel Kanıt * 

pukö-takip-formu-20

22.docx
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2022 BİDR Talep 

Yazısı.pdf
 

Papirus üzerinden gnderilen BİDR talep yazısı ve ekleri. 

Uygulama Periyodu Her sene 

KONTROL  
Faaliyet  Kontrol iki aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşamada farklı birimlerdeki kalite komisyonu üyelerine rapor 

formatı gönderilerek geri bildirim yapmaları istenmiştir. Alınan olumlu yorumlar neticesinde genele duyuru 
yapılmıştır.  
 
İkinci aşama BİDR raporları toplandıktan sonra rapor formatları ve PUKÖ takip formlarının doğru hazırlanıp 
hazırlanmadığının kontrolü şeklinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca BİDR raporlarının toplanmasından sonraki 
ilk Kalite Komisyon toplantısında Komisyon üyelerinin rapor formatı ve kullanışlılığı ile ilgili geri bildirimleri 
gelecek seneki güncellemeye girdi sağlayacaktır.  
  

Sorumlu Prof. Dr. B.Ö. 

Paydaş Katılımı  

Nesnel Kanıt *  

Kontrol Periyodu BİDR toplama dönemi ertesi 

ÖNLEM - İYİLEŞTİRME 
Faaliyet  Güncellenen formun kullanıma alınmıştır.  

BİDR raporlarının formatı ve kullanışlılığı ile ilgili geri bildirimler her yıl düzenli olarak alınarak gerekli 
görülmesi durumunda form güncellemeleri yapılacaktır.  

Sorumlu  Prof. Dr. B.Ö. 

Nesnel Kanıt*  

Önlem Periyodu BİDR toplama dönemi ertesi 



 

 

 

 


