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• Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR)’nin Tanımı ve Yapısı
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• BÖDR’nin Temel Yapısı
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• Olgunluk Seviyeleri
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• Örnek BÖDR Bölümü
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• Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
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• İyileştirme Öneri Formu
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BÖDR, birimlerin kendi kalitelerini değerlendirmeyi, 
gelişmiş yönleri ve gelişmeye açık yönlerini görmelerini 
sağlayan bir rapordur.



Kapak

Özet-Birim Hakkında Bilgiler

Kalite Güvence Sistemi

Eğitim ve Öğretim

Araştırma Geliştirme

Toplumsal Katkı

Yönetim Sistemi

BÖDR



A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

• A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç̧ ve hedefler
Paragraf, açıklamalar

• A.1.2. Kalite Politikası
Paragraf, açıklamalar

• A.1.3. Kurumsal Performans Yönetimi
Paragraf, açıklamalar

Olgunluk Düzeyleri

Misyon, vizyon, stratejik amaç̧ ve hedefler

1 2 3 4 5

Birimin kurumun 

tanımlı politikaları ile 

uyumlu bir kalite 

güvencesi politikası 

bulunmamaktadır.

Birimin kurumun 

tanımlı politikaları ile 

uyumlu bir kalite 

güvencesi politikası 

bulunmaktadır.

Birimin iç kalite güvencesi 

sistemi uygulamaları kalite 

politikasıyla uyumlu 

biçimde yürütülmektedir.

Kalite politikası ve bağlı 

uygulamalar izlenmekte ve 

ilgili paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmektedir.

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır.

(X) ile

işaretleyiniz. x

Ölçüt

A. Kalite Güvence Sistemi Başlık

Alt Ölçüt



A.1 , A.2 gibi üst başlıklara açıklama yazılmayacaktır. 

Sorulan sorulara Evet/Hayır , Bulunmakta/Bulunmamakta gibi kısa 
cevap vermek yerine açıklama şeklinde cevap verilmelidir.

Olgunluk düzeyleri alt başlıkların açıklamaları yazıldıktan 
sonra sırasıyla işaretlenecektir. 
Kanıtlara açıklamalar yazılırken metin içinde Kanıt. 1 şeklinde atıf verilecektir. Olgunluk 
düzeylerinin altında «Kanıt 1. Birimin misyonu ve vizyonu» gibi isimleriyle birlikte de 
verilecektir. Bu şekilde verilen kanıt köprü şeklinde eklenecek, üstüne tıklandığında 
açılabilir olacaktır. Köprü işlemi, dokümanların birim kalite web sitesine yüklenerek link 
verilerek yapılacaktır.





Stratejik planla uyumlu amaç ve hedefler 

Birim Stratejik Plan İzleme Çizelgesi (izleme)

Gerçekleştirilemeyen hedeflerin plana alınması

Hedeflerin oluşturulmasında tüm bölümlerin aktif katılımı

Tüm bunların web sitesinde yayınlanması

Misyon ve vizyonu olması



Kalite politikasının yokluğu (gelişmeye açık yön)

Kalite politikasının hazırlanması için çalışılıyor

Kalite politikasının için paydaş görüşlerinin alınacak olması



Stratejik planla uyumlu amaç ve hedefler 

Amaç ve hedeflerin paydaş görüşleri alınarak hazırlanması

Birim Stratejik Plan İzleme Çizelgesi (izleme)

Gerçekleştirilemeyen hedeflerin plana alınması

Hedeflerin oluşturulmasında tüm bölümlerin aktif katılımı

İzleme için somut çıktılar ve analiz





Olgunluk düzeyinin cezai bir yaptırımı yoktur. Gerçekte olan neyse o 
yazılmalıdır.

Olgunluk düzeyleri ile PUKÖ çevrimi aynı şeyi ifade etmektedir. 

Birime özgü uygulamalar varsa raporda yer verilmelidir. Bu durumda 
olgunluk düzeyi 5.Örnek Gösterilebilir olacaktır. 

Sorulan sorulara Evet/Hayır , Bulunmakta/Bulunmamakta gibi kısa 
cevap vermek yerine açıklama şeklinde cevap verilmelidir.

Eksiklikler için ‘Gelişmeye açık yön’ olarak ifade edilmelidir.



Birim Kalite Komisyonları çalışmalarında olgunluk düzeylerinin 
farkında olmalı, bir sonraki sene bir üst basamağa çıkabilmek için 
çalışmalıdır. 

Birim Kalite Komisyonlarının kuruluş amacı kalitenin tabandan yayılmasıdır ve 
kalite kültürünün tüm kurumda yaygınlaştırılmasıdır. Bu nedenle tüm üyelere 
eşit sorumluluk düşmektedir.

Rapor yalnızca ilgili yıla ilişkin hazırlanmalıdır. Daha önceki yıllarda verilen 
bilgiler tekrar etmemelidir. 

Web siteleri aktif kullanılmalıdır. Komisyonlar, toplantı tutanakları, 
birime özgü uygulamalar gibi dokümanlar eklenmelidir.



Dış paydaş ve iç paydaş (öğrenci, araştırma görevlisi, idari personel, akademik 
personel ..) görüşleri dikkate alınmalı, ve bu alınan görüşler, kayıt altına 
alınabilmeli, gerektiğinde rapor yazımlarında kanıt olarak sunulabilir olmalıdır.

Toplantılarda alınan kararlar uygulanmalı, izlenenler, 
iyileştirilenlere ilişkin kanıtlar muhafaza edilmelidir. 

Kalite bilinci yalnızca birim kalite komisyonuyla sınırlı kalmamalı, tüm bölüm 
ve birim çalışanlarınca bilinmelidir. Birim Kalite Komisyonları bu bilinci tüm 
personele yaygınlaştırmalıdır ve tüm personeli bilgilendirmelidir. 

Eğitim, çalıştay gibi faaliyetlerde anketler yapılarak izleme yapılmalıdır. Anket 
sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmalı ve bunlar PUKÖ kapsamında iyileştirme 
faaliyeti olarak kanıtlandırılmalıdır.





Öğr. Gör. Feyza ÇOBAN

Dahili: 8208

• Diş Hekimliği Fakültesi

• Güzel Sanatlar Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Adalet MYO

• Sivil Havacılık YO

• Su Enstitüsü

Öğr. Gör. İpeksu ÖZBAŞ

Dahili: 1562

• İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

• İlahiyat Fakültesi

• Mimarlık Fakültesi

• Tıp Fakültesi

• Eğitim Fakültesi

• Eğirdir MYO

• Atayalvaç MYO

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğr. Gör. Onur SARIKAYA

Dahili: 8274

• Eczacılık Fakültesi

• Hukuk Fakültesi

• İletişim Fakültesi

• Fen Edebiyat Fakültesi

• Spor Bilimleri Fakültesi

• Isparta Sağlık Hizmetleri MYO

• Yabancı Diller Yüksekokulu

• Güzel Sanatlar Enstitüsü 
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