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Birim Kalite Komisyonları Hiyerarşik Yapısı
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Alt Birimler

• *Kurum İç Değerlendirme Takımı

• *Kalite Güvencesi ve Yönetim 
Sistemi

• *Eğitim-Öğretim

• *Araştırma Geliştirme

• *Toplumsal Katkı

• *İzleme ve DeğerlendirmeBirim Kalite 
Komisyonları



Birim Kalite 
Komisyonlarının 
Görevleri 
(Madde 11)

a) Birimin stratejik planını hazırlamak,

b) Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin 
değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın 
yürütülmesini sağlamak,

c) Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak,

ç) Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak 
belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara 
her türlü desteği vermek,

d) Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; 
uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

e) Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar Kalite 
Komisyonuna sunmak,

f) Birim Dış Paydaş Danışma Kurulu’nun oluşturulması ve koordinasyonu ile dış  paydaşların kalite 
güvencesi süreçlerine dahil edilmesini sağlamak,

g) Bu Yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda  gerekli 
diğer çalışmaları yürütmektir.



Kalite Süreçlerinde Raporlama

BİDR/KİDR

Göstergeler ve Kanıtları
Rapor Yazımı ve 

Kanıtları



Göstergeler ve Kanıtları

YÖKAK

YÖK (İzleme ve Değerlendirme)

https://ogrencibartinedu-my.sharepoint.com/personal/ozerculhaoglu_personel_bartin_edu_tr/Documents/Kalite/Kalite-Eğitimler/Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama ve Kanıt Eğitimi/Veri Toplama Rehberi.xlsx


Gösterge Kanıtları

Uygun Kanıtlar

• Resmi Yazı ve Yazışmalar

• Resmi Raporlar

• Sistemlerden (UBYS, TUBİTAK, 
Kütüphane Veri Toplama Sistemi 
vb.) alınan ekran görüntüleri

• Katılım Belgeleri, Ödül Belgeleri, 
Afiş, Etkinlik Çıktıları (Kongre 
Kitapçıkları vb.)

Uygun Olmayan Kanıtlar

• Excel Dosyaları

• Excel Dosyalarının ekran görüntüleri

• Word Dosyaları

• Word Dosyalarının ekran görüntüleri

• Gösterge açıklamasına dikkat edilmeden gönderilen 
kanıtlar

• İstenilen veri dışında birçok veri içeren karşı tarafın 
anlayamayacağı dosya yığınları

• Dosya adı gösterge numarasıyla belirtilmemiş 
kanıtlar



Örnek Kanıt 1

YÖK C.1.1 Göstergesi

Kanıtı(YÖKSİS Sisteminden alınmış ekran görüntüsü)

• Göstergenin kanıtı 

gösterge açıklamasına 

uygundur.

• Kanıt ilgili sistemden 

alınmıştır.

• Kanıt dosyası doğru 

adlandırılmışsa kanıt 

gönderimi uygundur. 

(Gösterge numarası 

C.1.1 olduğu için dosya 

Kanıt C.1.1 şeklinde 

adlandırılmalıdır)



Örnek Kanıt 2

YÖK A.3 Göstergesi

Kanıtı (Katılım Belgesi)• Göstergenin kanıtı gösterge 

açıklamasına uygun mudur?

• Kanıt dosyası nasıl 

adlandırılmalıdır?

https://mecra-j.bartin.edu.tr/oturum-ac#/



Rapor Yazımı ve Kanıtları

PUKÖ Döngüsü basamaklarına 

göre oluşturulmuş puanlama 

anahtarı

Başlık

Ölçüt

Alt Ölçüt

Bu alt ölçütü BİDR’de

başlık olarak yazacak 

birimler

Başlık – Stratejik 

Hedef Gösterge 

İlişkisi

Başlıkta değinilmesi 

gerek noktalar

Kanıt olarak 

sunulabilecek bilgi, 

belge ve dokümanlar



Örnek Rapor

• Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

• Kılavuza Kalite Koordinatörlüğü web sayfasından ulaşılabilir

https://ogrencibartinedu-my.sharepoint.com/personal/ozerculhaoglu_personel_bartin_edu_tr/Documents/B%C4%B0DR/B%C4%B0DR K%C4%B1lavuzu 27.08.2021.docx?web=1


Rapor Kanıtları

Uygun Kanıtlar

• Mevzuat belgeleri

• Resmi Yazı ve Yazışmalar

• Resmi Raporlar

• Sistemlerden (UBYS, TUBİTAK, Kütüphane Veri 
Toplama Sistemi vb.) alınan ekran görüntüleri

• Katılım Belgeleri, Ödül Belgeleri, Afiş, Etkinlik Çıktıları 
(Kongre Kitapçıkları vb.)

• Haber-Duyuru Linkleri (Yukarıda belirtilen belgelere 
ulaşılamadığında, fakat öncelik resmi belgelerdir.)

Uygun Olmayan Kanıtlar

• Excel Dosyaları

• Excel Dosyalarının ekran görüntüleri

• Word Dosyaları

• Word Dosyalarının ekran görüntüleri

• Atıf gösterilen yer ile ilgisiz kanıtlar

• Karşı tarafın anlayamayacağı dosya yığınları

• Numaralandırılmamış ve ne için kullnıldığı 
anlaşılmayan kanıtlar



Kanıtları Dosyalama ve Arşivleme

• Kanıtların belli bir düzende toplanması ve arşivlenmesi, hem kendi
biriminiz için geriye dönük takiplerde hem de veri ve kanıt toplayan
birimlerin istekleri doğrultusunda anlaşılır ve güvenilir bilginin verilmesi
açısından önem arz etmektedir.

• Kanıtları arşivlerken her bir başlık için bir dosya açarak ilgili kanıtları
orada depolamalıyız. Örneğin A.1.1.3 başlığına ait kanıtları A.1.1.3 isimli
bir dosya açarak, B.2.3.2 başlığına ait kanıtları B.2.3.2 isimli bir dosya
açarak kanıtları içerisine depolamalı daha sonra tüm başlıkları içeren
dosyaları A fakültesi 2021 BİDR kanıtlar dosyası altında arşivlenmesi
kolaylık sağlayacaktır.



Rapor Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar

• Raporda ilgili başlıktan sorumlu birim, başlık numarasını ve sıralamasını değiştirmeden

kılavuzdaki hali ile rapor yazımını gerçekleştirecektir. (Kendisi bir başlık sıralaması

yapmayacaktır)

• Örneğin A fakültesi kılavuzdaki A.1.1.3, B.1.1.5 ve C.2.5.3 ten sorumlu olsun; bu

başlıkları kendine göre numaralandırmayacaktır.

• Paragraflarda kanıtlara atıfta bulunurken, her bir başlıkta kanıtlara 1’den başlayarak

numara verilecektir. Örneğin A.1.1.2 başlığı için 11 kanıt kullandınız ve A.1.1.3

başlığına geçtiğinizde ilk kanıtınız 12 numaralı değil 1 numaralı kanıt olarak

başlayacaktır.



Rapor 
Yazalım…



Birim Kalite Komisyonları Ne Yapacak?

• Sorumlu oldukları göstergelere ilişkin verileri kanıtlarıyla birlikte 

veri toplama merkezine (Mecra) yüklenecek.

• Her yıl Ocak Ayında BİDR hazırlayacak.

• BİDR’in sonunda güçlü ve geliştirmeye açık yönleri özetleyecek.

• BİDR’in onayından sonra kılavuzda belirtilen görevler için ortaya 

çıkan güçlü ve geliştirmeye açık yönler için PUKÖ temelli eylem 

planları hazırlanacak ve yıl boyu uygulanacak.



Katılımınız için 
teşekkür ederiz…


