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A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER

İletişim Bilgileri
Üniversite Adı

: Dumlupınar Üniversitesi

Adresi

: Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, KÜTAHYA

Telefon / Faks

: (274) 265 20 31 / 1485 Faks (274) 265 20 13

Web Adresi

: www.dpu.edu.tr

Komisyon Başkanı

: Prof. Dr. Remzi GÖREN (Rektör)

Komisyon Başkan Yrd. : Prof. Dr. Halis AYDEMİR (Rektör Yardımcısı)

Üniversite Tarihçesi
Dumlupınar Üniversitesi, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. Dört
fakülte ve iki enstitünün kuruluşu da aynı kanunda yer almıştır. Daha önce Anadolu
Üniversitesine bağlı olarak faaliyetini sürdüren, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ve Kütahya Meslek Yüksekokulu üniversitenin çekirdeğini oluşturmuştur.
Dumlupınar Üniversitesi, 2002 yılında toplam 141.602 m² kapalı alana sahipken,
kurumun kapalı alanı 14 yıl içinde 399.639 m²’ye, açık alanı ise kamulaştırmalarla
birlikte Evliya Çelebi Yerleşkesi 7.541.371 m², Germiyan Yerleşkesi ise 481,727
m²’ye ulaşmıştır. Üniversite yerleşkelerinde eğitim öğretim ihtiyaçlarına bağlı olarak
fiziksel yapılanma devam etmektedir. Merkezî hükümetçe genel bütçeden tahsis
edilen yatırım ödeneği imkânları dâhilinde fiziksel yapılanma devam ederken
ilçelerde yer alan yerleşkelerin yapımında yerel yönetim ve şahısların önemli
katkıları bulunmaktadır.

3

Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler
Nisan 2017 tarihi itibariyle üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi,
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi, Simav Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesi olmak üzere 10 fakülte;
Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu, Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Yabancı
Diller Yüksekokulu olmak üzere 5 yüksekokul; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak
üzere 4 enstitü; Kütahya Teknik Bilimler MYO, Kütahya Sosyal Bilimler MYO,
Kütahya Güzel Sanatlar MYO, Kütahya Teknik Bilimler MYO, Tavşanlı MYO,
Simav MYO, Simav Sağlık Hizmetleri MYO, Gediz MYO, Gediz Sağlık Hizmetleri
MYO, Emet MYO, Hisarcık MYO, Domaniç Hayme Ana MYO, Altıntaş MYO,
Şaphane MYO ve Pazarlar MYO olmak üzere 15 meslek yüksekokul bulunmaktadır.

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler
Dumlupınar Üniversitesi’nde Ar-Ge faaliyetleri, 2547 sayılı yasanın 7. maddesine
göre, 24 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yürütülmektedir. Tüm araştırma
merkezleri yönetmeliklere göre yapılandırılmış, her merkezin amacı, organizasyon
şeması ve faaliyet alanları yönergelerle belirlenmiştir.
http://www.dpu.edu.tr/index/sayfa/82/tumunu-goster
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Sosyal ve Fiziki İmkanlar
Konukevi, Olimpik Yüzme Havuzu, Bisiklet Yolu: Dumlupınar Üniversitesi faal
halde kurum içi ve kurum dışı misafirler için konukevlerine, ulusal ve uluslararası
spor organizasyonların yapılabileceği tam olimpik yüzme havuzuna, fitness ve
benzeri beden spor salonlarına, başta basketbol ve voleybol olmak üzere salon
sporlarının yapılabileceği kapalı spor salonuna, halka açık işletmelere (banka,
postane, berber, kuaför salonu, market vs.), tenis kortu ve çok sayıda halı sahalara, 5
km uzunluğunda standartlara uygun bisiklet yollarına, 3000 kişilik amfi tiyatro/sahne
sanatlarına sahiptir.
http://sks.dpu.edu.tr/; http://bidb.dpu.edu.tr/index/sayfa/118/yazilim-gelistirme-biri
mi

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi (FTR): Üniversitemiz Evliya Çelebi
Yerleşkesinde, Sağlık Bakanlığı ile afiliye fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi
mevcuttur. Hastanemiz bölgenin en yeni, en konforlu, tek kişilik odalardan oluşan
(200 oda kapasiteli), tedavi ve rehabilitasyon çeşitliliği bakımından en zengin
hastanedir. Hastanemiz TBMM ile protokol aşamasındadır.
http://www.kutahya.khb.saglik.gov.tr/17165_fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon

Kültür ve Kongre Merkezi: Evliya Çelebi yerleşkesinde, bölgenin en büyük kültür
ve kongre merkezi inşaatı devam etmektedir. Kültür ve Kongre Merkezi bittiğinde,
üniversitemiz 1 adet 1400 kişilik, 1 adet 550 kişilik, 2 adet 200 kişilik 4 adet
konferans salonu ile 6 adet 72 kişilik seminer salonuna sahip olacaktır. Kültür ve
Kongre Merkezi Kompleksinin önemli özelliklerinden biri de tüm mahallere

5

engelliler için ulaşımın; hissedilebilir yüzeyler, asansörler ve engelli dikey platform
asansörleri ile sağlanacak olmasıdır.
http://yitdb.dpu.edu.tr/index/sayfa/3318/dpu-kongre-ve-kultur-merkezi-gorselleri

MS Hasta Eğitim Okulu: Üniversitemiz MS hasta eğitim okulu ile bir yandan büyük
bir sosyal sorumluluk örneği göstermekte, diğer yandan ise sosyal sorumluluk
bakımından rol model olmaktadır.
http://tip.dpu.edu.tr/index/sayfa/3781/ms-hasta-egitim-okulu

Sosyopark: Dumlupınar Üniversitesinde, öğrencilerimizin Sağlık Kültür Daire
Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları aracılığıyla yaz kış
etkinlik ve eğitim yapabilecekleri, içinde tırmanma duvarı, okçuluk eğitimin
yapılacağı salon gibi büyük alanların da yer aldığı sosyopark alanı bulunmaktadır.
Sosyopark sayesinde, öğrenci toplulukları ile benzer amaçlarla kurulmuş yerel Sivil
Toplum Kuruluşları arasında işbirliği hedeflenmektedir.
İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (İLTEM):
Dumlupınar Üniversitesi, İLTEM aracılığı ile Türkiye’deki bir çok üniversite, kamu
ve özel kuruluşların faaliyetlerini destekleyecek laboratuvar imkanları sunmaktadır.
http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/35/files/DPUILTEM.pdf

Stadyum: Germiyan yerleşkesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun
Evliya Çelebi Yerleşkesi’ne taşınma kararı alınmış olup, binayla beraber tartan piste
sahip 3 bin kişilik çim saha stadyum ihalesi de hazırlanmaktadır.
http://yitdb.dpu.edu.tr/
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Uluslararasılaşma
Dumlupınar Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefine büyük önem vermekte ve bu
amaçla birçok faaliyet yapmaktadır. Son bir yıl içinde, özellikle başta Kuzey Afrika
ülkeleri olmak üzere, Afrika Ülkelerine büyük önem verilmektedir. Nisan ayında
otuza yakın Afrika Ülkesi Ankara Büyükelçileri üniversitemiz davetlisi olarak, üç
gün boyunca ağırlanmışlardır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için, DPÜYÖS sınavı
ile Türkiye’de Kütahya, Ankara, Urfa, Antep, İstanbul’da, ülke dışında Almanya,
Azerbaycan, Suudi Arabistan, Ürdün gibi birkaç Avrupa, Ortadoğu, Asya ülkelerinde
yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sınavlar yapılacaktır.
http://haber.dpu.edu.tr/tr/haber_oku/58f9ed37c3911/afrika-buyukelcilerininuniversitemiz-ve-kutahya-ziyaretleri-projesi-basladi; http://yos.dpu.edu.tr/
Bunların dışında;
2 bin kişiye aynı anda tam zamanlı İngilizce eğitimi verebilecek bir Yabancı
Diller Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokulda öğrencilere ikinci dil olarak;
Almanca, Fransızca ve Rusça öğrenebilme imkânı sunulmaktadır. Ayrıca bazı
bölümlerde zorunlu hazırlık sınıfı bulunmakta, sonrasında bu bölümlerde
derslerin %30’u İngilizce olarak yürütülmektedir.
http://ydyo.dpu.edu.tr/
Öğrencilerin

ve

akademisyenlerin

yurtdışı

eğitim

olanaklarından

faydalanmaları, akademik ve sosyal hayatlarındaki görgülerini artırmaları için
Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları yürütülmektedir. 79 üniversite ile
Erasmus+ anlaşması, 21 üniversite ile de Mevlana protokolü bulunmaktadır.

7

Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Erasmus+
KA2 Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi ve Okul Eğitimi (Karma)
kapsamında 2 proje yürütülmektedir.
Erasmus+ KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM) kapsamında
Arjantin ve Ukrayna ile Hareketlilik Projeleri ve Proje Tabanlı Mevlana
Değişim Programı kapsamında ise 2 uluslararası proje yürütülmektedir.
https://iro.dpu.edu.tr/

Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler
Dumlupınar Üniversitesi vizyon, misyon ve temel değerleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir;

Misyon:
“Dumlupınar Üniversitesi, «Kuruluş ve Kurtuluş» mücadelesinin verildiği kentin
üniversitesi olma sorumluluğu ile;
Araştırmacı, üretken, sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini
sürekli geliştiren, çevreye ve topluma duyarlı, yenilikçi, etik değerlere bağlı
erdemli bireyler yetiştirmeyi,
Disiplinler arası çalışma kültürüyle bilim, sanat, kültür, sağlık ve spor
alanlarına katkı sağlayan nitelikli araştırmalar yapmayı,
Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmayı,
Kentin, bölgenin ve ülkenin yaşam kalitesini artırıcı hizmet ve çözümler
sunmayı kendisine görev edinmiştir.”
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Vizyon:
“Eğitimde, bilimde, sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören
girişimci, yenilikçi bir üniversite olmaktır.”

Temel Değerler:
Bilimsellik
Akademik Özgürlük
Nitelikli İnsan Yetiştirmek
Yaşam Boyu Öğrenme
Sürdürülebilir Kalite
Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık
Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
Adillik
Çevreye Duyarlılık

Dumlupınar Üniversitesi Sloganı:
“Değer Veren Üniversite”.
http://www.dpu.edu.tr/index/sayfa/2/misyon-vizyon-degerler-stratejik-amac-vehedefler
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Dumlupınar Üniversitesi Stratejik Amaç ve Hedefleri
Amaç 1: Eğitim Öğretim faaliyetlerinde kalitenin artırılması ve sürekli iyileştirmenin
sağlanması;
Hedefler
Akademik Personel Performansının Artırılması
Nitelikli (yüksek puanlı) Öğrencilerin Dumlupınar Üniversitesini Tercih
Etmesinin Sağlanması
Eğitim Öğretim kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
Eğitim

Öğretim

Faaliyetlerinin

Verimliliğini

Ölçen

Geri

Bildirim

Mekanizmalarının Oluşturulması ve Aktif Olarak Çalıştırılması

Amaç 2: Araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, nicelik ve
niteliğinin artırılması;
Hedefler
Ar-Ge ve Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Koordinasyonun Sağlanarak
Gerekli İdari ve Teknik Desteğin Verilmesi
Nitelikli Araştırmacı ve Ar-Ge Destek Personelinin Sağlanması ve Teşvik
Edilmesi
Fiziksel Kaynakların Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması,
Araştırma, geliştirme ve Uygulama Merkezlerinin (UYGAR) Yeniden
Düzenlenmesi
Disiplinlerarası Araştırma ve Programların Geliştirilmesi
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Amaç 3: Toplumsal hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması;
Hedefler
Toplumun Sorunlarının Belirlenerek İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması
İhtiyaç Duyulan Alanlarda Hızlı, Kaliteli ve Güvenilir Toplumsal Hizmetlerin
Verilmesi

Amaç-4: Finansal kaynaklarını geliştirilmesi ve artırılması
Hedefler
Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Artırılarak Verimli Şekilde
Kullanımının Sağlanması
Öz Gelirlerin Artırılarak Verimli Şekilde Kullanımını Sağlamak
Bağış Gelirlerinin ve Sponsorlar Tarafından Sağlanan Katkıların Artırılması
Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Kanalıyla Proje Yapımının
Teşvik Edilmesi

Amaç-5: Uluslararası işbirliği ve tanınırlığının artırılması
Hedefler
Yurtdışındaki Üniversite, Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliğinin Geliştirilmesi
Uluslararası Projelere Katılımın Artırılması
Uluslararası Eğitim-Öğretim Hareketliliğinin Artırılması
Uluslararası Etkinlik ve Tanıtım Araçlarının Geliştirilmesi
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Amaç-6: Yönetim sisteminin kurumsal yönetim ilkeleri bağlamında etkili, verimli ve
sürdürülebilir olmasının sağlanması
Hedefler
Katılımcı, Şeffaf, Hesap Verebilir Bir Yönetim ve Hizmet Anlayışının
Sağlanması
İnsan Kaynakları Envanterinin Çıkarılması ve Planlanması
Personelin Beceri ve Yetkinlik Düzeyinin Artırılması
Çalışan Memnuniyetinin Artırılması
Kurumsal Aidiyetin Geliştirilmesi
http://www.dpu.edu.tr/index/sayfa/2/misyon-vizyon-degerler-stratejik-amac-vehedefler
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B. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Türkiye’de 2001 yılında başlayan ve Avrupa Yükseköğretim kurumları arasında
standartlar oluşturmayı hedefleyen Bologna Süreci kapsamında sırasıyla aşağıdaki
aşamalar takip edilmiştir;
2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) oluşturulmuştur. Kurul
Bünyesinde belli aralıklarla düzenlenen toplantılarla öncelikle tüm akademik
birimlerde alt kurullar oluşturulmuş ve iç değerlendirme/dış değerlendirme
süreci çalışmalarına başlamıştır.
2008 yılında Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) kurulmuştur.
2011 yılında bir süre çalışmalara ara verildikten sonra ADEK Kurulu tekrar
oluşturulmuş ve yıllık ADEK raporları hazırlanmaya başlamıştır.
Dumlupınar Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9. maddesi uyarınca, kalkınma planları, programları, ilgili
mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon
ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
belirlemek,

performanslarını

önceden

belirlenmiş

olan

göstergeler

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla belli periyotlarda Stratejik Plan hazırlamaktadır. (2008-2012, 20132017).
http://strateji.dpu.edu.tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan
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Stratejik Planlarda belirlenen performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına
ilişkin bilgiler, 2012 yılından itibaren her yıl düzenlenen faaliyet raporlarıyla
ve Performans programlarıyla kontrol edilmektedir.
http://strateji.dpu.edu.tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari;

ttp://strateji.

dpu.edu.tr/index/sayfa/3006/performans-programi
2015 yılında Dumlupınar Üniversitesinin bünyesinde, kalite güvencesi
sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak için Kalite Komisyonu
kurulmuş ve yukarıda sırayla tarif edilen aşamalar tek bir çatı altında
toplanarak Kalite Komisyonu birimi oluşturulmuştur.
Yukarıda verilen tüm çalışmalar Dumlupınar Üniversitesi’nin

Bilgi Paketini

oluşturarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde AKTS sistemine geçmesini, AKTS
ders

yüklerini

belirlemesini

ve

Diploma

Eki

almasını

sağlamıştır.

http://bek.dpu.edu.tr; http://ebys.dpu.edu.tr
Son olarak, Üniversite yönetimi kalite güvence sistemi alanında ilgili mevzuatın yanı
sıra ek önlem mekanizmaları çalıştırmaktadır. İdari sistemi ve yöneticilerin liderlik
özelliklerini değerlendirmeye yarayan unsurlar geliştirilmiştir. Bu unsurlar arasında:
Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile personelin iş
ve işlemlere karşı gösterdikleri hassasiyetleri denetlenmesi,
Personelimizin elektronik ortamda kuruma giriş, çıkış ve çalışma süreçlerinin
takip ve kontrolünün yapılması,
İş ve işlemlerin zamanında yapılmasına yönelik, özellikle çok ivedi
yazışmalarda Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile kullanıcılara e-posta,
kısa mesaj gibi iletişim kanalları ile bildirim yapılması (NETGSM
aracılığıyla),
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ile

kalite

güvence

sisteminin

iyileştirilmesine

http://ebys.dpu.edu.tr

15

yönelik

adımlar

atılmıştır.

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Programların tasarımı, onayı, izlenmesi ve güncellenmesi
Dumlupınar Üniversitesi’nin tüm akademik birimlerinde yer alan programların
tasarımı; şeffaflık, tanınırlık ve uluslararası hareketlilik göz önünde bulundurularak
ve Bologna Süreci Kriterleri temel alınarak oluşturulmuş Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesine uygun olarak hazırlanmıştır. Özellikle yeni açılan programların
içerikleri hususunda titiz bir yaklaşım sergilenmektedir. Yeni bir program açılırken
ilgili birim tarafından açılacak programa ilişkin;
Gerekçe
Ulusal ve uluslararası örnekler
Dersler ve ders içerikleri
Programın yararı
Birimin akademik kadro durumu ve özgeçmişleri
Birimin fiziki alt yapısı
Mezunların çalışma alanları ve istihdam olanakları dikkate alınmakta ve üst
kurulun onayına sunulmaktadır.
Mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri konusunda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi göz önünde bulundurulmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi yönetmeliği
uyarınca, öğrencinin kredi limitini doldurması mezuniyet için yeterli görülmemekte,
programdaki/bölümdeki tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
Tüm programların Bologna süreci kapsamında hazırlanmış ders içerikleri
Dumlupınar Üniversitesi bilgi paketi aracılığı ile kamuoyuna açık biçimde, Türkçe
ve İngilizce olarak paylaşılmaktadır.
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Kalite komisyonu çalışmaları sırasında, bazı birimlerin ders içeriklerinde eksiklikler
tespit edilmiş, bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli süreç başlatılmış olup, ders
içerik ve çıktılara yönelik müfredat güncelleme çalışması kapsamında detaylı ve
kalıcı çözümler ele alınacaktır.
http://kalite.dpu.edu.tr/index/sayfa/5872/egitim-ogretim

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Dumlupınar Üniversitesi’nin aktif müfredatını oluşturan tüm dersler için ders
öğrenme çıktıları belirlenmekte olup, bu çıktılar her bir akademik birim için ayrı ayrı
değerlendirilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin OBS sistemi üzerinden kayıt işlemleri,
ders programları, sınav sonuçları ve hatta mesaj atarak anında danışmanlarına
sorularını yönlendirmeleri mümkün olmaktadır. Genel olarak üniversite akademik
personeli öğrencilerle açık ve doğru iletişim sağlaması yönünde teşvik edilmektedir.
http://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/

Öğrenci Kabulü, Tanınma ve Sertifikalandırma
Üniversitenin tüm programlarının öğrenci kabul koşulları Üniversite Senatosu
tarafından değerlendirilmektedir. Dumlupınar Üniversitesi; ÖSYM tarafından
yapılan merkezi sınavlar (YGS, LYS, DGS, ALES), Dumlupınar Üniversitesi
yabancı öğrenci sınavı (DPÜYÖS), özel yetenek sınavı ve çift anadal
programı

yönergesine

uygun

olarak

önlisans,

programlara/bölümlere öğrenci kabul etmektedir.
http://oidb.dpu.edu.tr/index/sayfa/1844/dpu-mevzuat
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lisans

ve

lisansüstü

Lisansüstü programlarda öğrenci kabulü Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi çerçevesinde, kabul
koşulları önceden ilan edilerek yapılmaktadır (Sözgelimi: Sosyal Bilimler
Enstitüsü);
http://birimler.dpu.edu.tr/app/ views/panel/ckfinder/ userfiles/17/files/Ek1_Yonerg e_15_12_2016.pdf
Yabancı uyruklu öğrenciler, Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınavı (DPÜYÖS) ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul
Yönergesinde yer alan diğer sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda
Rektörlükçe oluşturulan Komisyon’un değerlendirmesi sonucunda kayıt
hakkı kazanmaktadır.
http://yos.dpu.edu.tr/
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda özel
yetenek sınavları ile öğrenci kabul edilmektedir. Üniversite birimleri
tarafından gerçekleştirilen bu sınavlar için başvuru koşulları, süreçleri ve
değerlendirme kriterleri ile ilgili bilgiler senato onayı alındıktan sonra, sınav
ön

başvuru

tarihleri

ilan

edilmesiyle

birlikte

internet

üzerinden

duyurulmaktadır.
Lisans programına kabul edilmiş öğrencilerden ilk yılını tamamlayan
öğrencilere, çift anadal yönergesi doğrultusunda bir başka bölüme kayıt hakkı
tanınmaktadır. Bunların yanı sıra yatay ve dikey geçiş ile de programlara
öğrenci kabul edilmektedir.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, uyum programları ile üniversite ve
kayıt oldukları program/bölüme ilişkin bilgi sahibi olmaktadırlar. Her

18

akademik yılda yeni kayıt yaptıran öğrenciler için var olan uyum süreçlerine
ek olarak, bu süreçleri düzenleyecek ve bir standart oluşturacak “oryantasyon
haftası” programı hazırlanmaktadır.
Öğrenciler, akademik konularda rehberlik amacıyla etkileşimli (öğretim
elemanlarıyla birebir) danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Öğrencilerin başarı durumları, derse devamları ve eğitim öğretim süreciyle
ilgili diğer bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığı ile izlenmektedir.
Bu izleme sürecinde elde edilen bilgiler öğrencilerin eğitim öğretim
süreçleriyle ilgili sorunlarının giderilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin daha
etkin hale getirilmesinde kullanılmaktadır.

Öğrenme Kaynakları
Tüm akademik birimler eğitim öğretim süreçlerini destekleyecek ve etkinliğini
artıracak yeterli ve uygun donanıma sahip öğrenme ortamlarını (derslikler,
laboratuvarlar, atölyeler, klinikler, sergi alanları, bireysel çalışma alanları vb.)
sağlamaktadır. Dersliklerin büyük bir kısmında, laboratuvarlarda ve toplantı
salonlarında

projeksiyon

ve

benzer

donanımlar

bulunmaktadır.

Üniversite

bünyesinde sürdürülen eğitim süreçlerinde teknolojinin kullanımı artan biçimde
teşvik edilmektedir. Farklı birimlerde pek çok tematik laboratuvar, eğitim süreçleri
için alt yapı oluşturmaktadır.
Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlaması konularındaki çalışmalar
akademik birimler ve öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı
zamanda öğrenci ve işverenleri buluşturmak amacıyla DPÜ Kariyer Günleri
düzenlenmektedir. Gerek staj ve işbaşında eğitim gibi uygulamalar gerekse
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üniversite sanayi işbirliği protokolleri ile öğrencilerin mesleki alanlarda deneyim ve
öğrenme kaynakları çeşitlendirilmektedir.

Erişilebilirlik
Üniversite

yerleşkeleri

içerisinde

öğrencilerin

kullanımına

yönelik

yemekhane ve kafeteryalar (tüm yerleşkelerde), yurtlar, spor alanları (halı
sahalar, tenis kortu, basketbol ve futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu,
tırmanma duvarı, tartan pist, tam donanımlı kapalı spor salonu, bisiklet
yolları) bulunmaktadır.
Müzeler (Ahmet Yakupoğlu Müzesi, Seyitömer Höyük Arkeolojik Kazıları
Müzesi, Gülsen Güzen Çini Eserleri Sergisi) DPÜWEBTV, Radyo
Dumlupınar gibi teknolojik donanıma sahip grup ve bireysel çalışma alanları
vb. tesis ve altyapı mevcuttur.
Öğrencilerin yaklaşık %12’si (6500 öğrenci) Kredi Yurtlar Kurumu’na ait
yurtlarda barınmaktadır. Ayrıca merkez yerleşke içinde Üniversite tarafından
işletilen 500 yataklı kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. (Mevcut KYK
yurtlarına ilave olarak, 3000 kişilik yeni yurt binası inşaatı başlamıştır.)
Tüm yerleşkelerde kablosuz internet hizmeti mevcuttur.
Üniversite Kütüphanesi’nde öğrencilerin kullanımı için açık ve özel çalışma
alanları bulunmaktadır. Kütüphanede 113.763 adet güncel kitabın yanı sıra
250.000 üzerinde elektronik kitap bulunmaktadır.
Görme engelli bireyler için 5791 adet sesli kitap mevcuttur.
http://kutuphane.dpu.edu.tr/index/sayfa/5617/world-ebook-library
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Dumlupınar Üniversitesi kütüphanesinin 14 adet veri tabanına aboneliği
bulunmakta olup tüm personel ve öğrenciler aktif kullanıcıdır.
http://kutuphane.dpu.edu.tr/index/sayfa/2728/abone-veri-tabanlari
Tüm personel ve öğrenciler uzaktan erişim yardımıyla online kütüphaneden
faydalanabilmektedirler.
http://kutuphane.dpu.edu.tr/index/sayfa/1934/kutuphane-kaynaklarina-uzaktanerisim
Dumlupınar Üniversitesinde 84 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. 2015 yılı
içerisinde

Sağlık,

Kültür

ve

Spor

Daire

Başkanlığı

kontrol

ve

koordinatörlüğünde 26 sportif ve 353 sosyal ve kültürel içerikli olmak üzere
toplamda 379 etkinlik düzenlenmiştir. Bu faaliyetler için toplamda
₺1.202.014,00 bütçe ayrılmıştır.
Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için hali hazırda var olan yasal
düzenlemeler çerçevesinde Üniversite genelinde erişilebilirlik konusunda
hem işlevsellik hem de kullanıcı dolaşımı açılarından gerekli önlemler
alınmış ve erişilebilirliği artırıcı uygulamalar yapılmıştır. Bunun yanında
görme engelli öğrenciler ve öğretim elemanları için GPS takip sistemi ve sesli
navigasyon sistemi gibi projeler de sürdürülmektedir.
http://bidb.dpu.edu.tr/index/slide/1876/dpumobil-uygulamasi-yayinlandi
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Destekler
Dumlupınar

Üniversitesi’nde

öğrencilerin

akademik

ve

sosyal

becerilerini

geliştirmeye yardımcı olmak için çeşitli destekler verilmektedir. Bu destekler;
Dumlupınar Üniversitesi’nde, başarılı öğrencilere dönem sonlarında Şeref ve
Yüksek Şeref Belgeleri takdim edilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası
yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmektedir.
http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/diploma_sertif
ika_ve_belgeler_ile_ilgili_yonerge_25_01_2017.pdf
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılında ihtiyacı olan
başarılı öğrenciler için 2 bin kişilik yemek bursları verilmiştir.
Üniversitenin çeşitli birimlerinde 250 öğrenci için yarı zamanlı çalışma
imkânı sağlanmaktadır.
http://sks.dpu.edu.tr/index/sayfa/1729/kismi-zamanli-ogrenci-calistirma
Öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla tüm programlarda bulunan
dersler Bologna Süreci’ne uyumlu biçimde hazırlanmış olup ders ve kredi
tanınırlığı, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılmıştır
(http://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/).
Yurt içi ve yurt dışı anlaşmalı üniversiteler ile öğrenci hareketliliği
sağlanmaktadır (http://iro.dpu.edu.tr).
Öğrencilerin pratik bilgisini geliştirmek için fabrikalara ya da alan ile ilgili
yerlere bilimsel geziler düzenlenmektedir.
Lisansüstü öğrencilerine kongre, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılma
desteği verilmektedir.

22

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
Güz ve bahar yarıyıllarında ve yaz okulunda açılacak dersler, ders kontenjanları,
grupları

ve

haftalık

ders

programlarına

ilişkin

düzenlemeler

ve

ders

görevlendirmeleri meslek yüksekokullarında müdürlük tarafından, fakülte ve
yüksekokullarda ise ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenmektedir.
Üniversite birimlerindeki bölüm kurulları ya da eğitim komisyonları, her eğitim
öğretim yılı öncesinde senelik müfredatı, mevcut akademik ve fiziki koşulları dikkate
alarak programları gözden geçirmektedir. Derslik tahsisleri ilgili birim idareleri
tarafından gerçekleştirilmektedir. Programlar, her eğitim-öğretim yılı planlaması
öncesinde, ilgili birimlerde bölüm kurulları ya da eğitim komisyonları tarafından
yıllık müfredat, mevcut akademik ve fiziki koşullar dikkate alınarak gözden
geçirilmektedir.
Yeni başlanan “mezun bilgi takip sistemi” aracılığıyla mezun olan öğrencilerin işe
yerleşme oranları, işlerindeki pozisyon ve kariyer gelişimleri DPÜ Mezun Portalı
üzerinden takip edilmektedir. http://mezun.dpu.edu.tr/
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D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Üniversitenin gelişim sürecinde, öncelikli alanların güncellenip 2023 vizyonuna
uygun stratejilerin benimsenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Kalite Komisyonu
çalışmalarına göre;
Çini, Sanatı ve Kültürü
Biyoteknoloji, Su, Toprak
Yeraltı Kaynakları, Bor ve Madencilik
Sağlık ve Kültür Turizmi
Konuları öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir.
http://kalite.dpu.edu.tr/index/sayfa/5857/ oncelikli-alanlarimiz
Dumlupınar Üniversitesi araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası
araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir;
Enstitülerin ulusal ve uluslararası tez danışmanı atanması imkanları,
Bakanlıklar, Adliye, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi
Odası, TÜBİTAK, KOSGEB, ZEKA, TSK gibi kurum ve kuruluşlara
danışmanlık,

bilirkişi

ve

hakemlik

yapılmaktadır.

Söz

konusu

danışmanlıklarla ilgili bilgiler Dumlupınar Üniversitesi Kalite Birimi’nde
muhafaza edilmektedir.
Üniversitenin öncelikleri yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri göz
önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu öncelikler doğrultusunda şu ana
kadar ferdi etkileşimler bazında yapılan çalışmalar kurumsal bir yapıya
dönüştürülerek bölgenin ve ülkenin önceliklerini destekler nitelikte çalışmalar
teşvik edilecektir. Ayrıca Üniversite, dış paydaşlarla bir araya gelerek yerel,
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bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine uygun araştırma stratejileri
belirleyecektir.
Dumlupınar Üniversitesi etik değerlere önem vermektedir. Bu nedenle;
Üniversitede aktif olarak çalışan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Kurulu mevcuttur.
https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/53/
files/YUeKSEKOeGRET_M_KURULU.pdf

Dumlupınar Üniversitesi Yayın Komisyonu: Üniversite ve birimlerinde
yapılacak her türlü yayının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun
sağlanması, denetlenmesi, basım sırasının belirlenmesi, basımının
yapılması ve benzeri her türlü işlem komisyonca takip edilmektedir
(http://dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/1/files/sayfalar/DP
Ue_Yay_n_Yoenergesi.pdf

Deney hayvanları ve tıbbi araştırmalar etik kurulları mevcuttur
http://tip.dpu.edu.tr/index/sayfa/1792/hayvan-deneyleri-yerel-etikkurulu

Taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği standartları ve
iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, insanlar üzerinde bilimsel
araştırma yapılması ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair
Klinik

Araştırmalar

Danışma

Kurulu

mevcuttur

http://tip.dpu.edu.tr/index/sayfa/3455/klinik-arastirmalar-etik-kurul
u-hakkinda-yonetmelik
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Enstitülerde yüksek lisans ve doktora tezlerinin savunma öncesi
intihal yönünden kontrollerinin yapıldığı “Turnitin” yazılımı aktif
olarak kullanılmaktadır.
http://kutuphane.dpu.edu.tr/index/sayfa/ 5144/turnitin

Doktorası

olan

tüm

öğretim

üyesi

ve

öğretim

elemanları

makalelerinde “iThenticate” yazılımı aktif olarak kullanılmaktadır.
http://kutuphane.dpu.edu. tr/index/sayfa/2778/ithenticate

Bilgi işlem

altyapısında

merkez

yerleşkede

1024

Mbps, diğer

yerleşkelerde 100 Mbps bant genişliğine sahip ağ bağlantısı ile mevcut
tüm

bilgisayarlara

internet

erişimi

sağlanmaktadır.

TÜBİTAK-

ULAKBİM’in yürüttüğü yüksek başarımlı hesaplama projesine dâhil
olan üniversitemiz 7 adet fiziksel sunucu ile hizmet vermektedir. Ayrıca,
bu sunucularda bulunan işlemci, ram ve disk gibi kaynakları verimli
kullanabilmek adına kurduğumuz sanallaştırma alt yapısında bu 7
fiziksel

sunucu

üzerinde

80

adet

sanallaştırılmış

sunucu

ile

üniversitemize hizmet verilmektedir.
Üniversitenin

tüm

yerleşkelerinde

kablosuz

internet

hizmeti

verilmektedir.
Üniversitede toplam 50 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu
laboratuvarlarda bulunan 2000 adet bilgisayar ile öğrenciler bilgisayar
derslerini

görmekte,

dersleri

bulabilmektedir.
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dışında

da

araştırma

imkânı

Merkez kütüphanede sınav dönemlerinde 24 saat açık bir çalışma salonu
bulunmakta ve öğrenciler buradan yararlanmaktadır.
ARGE çalışmalarında halen kullanılmakta olan ve yeni çalışmalar için
kurulması gereken altyapı envanterinin çıkarılması için bir Laboratuvar
Yönetim Sistemi (LYS) ihalesi yapılmıştır.
Üniversite bünyesinde akademik alanlarda aşağıda verilen süreli ve süresiz
basılı yayın sunulmaktadır;
Sosyal Bilimler Dergisi: Yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan,
Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanmakta olup, EBSCOhost,
ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında ve ASOS Index'de yer
alan

uluslararası

hakemli

bir

dergidir.

Dergi,

Dergipark

(TUBİTAK/ULAKBİM) üzerinden izlenmektedir.
http://sbd.dpu.edu.tr/; http://dergipark.gov.tr/dpusbe
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi: Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri
ve Fen-Matematik Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma
makaleleri, kısa makaleleri, derlemeleri akademik bir kaynak
oluşturmak amacıyla yayımlanmaktır.
http://fbe.dpu.edu.tr/index/sayfa/ 2565/makale-degerle ndir meform
Dumlupınar

Üniversitesi

Eğitim

Bilimleri

Enstitüsü

Dergisi:

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, eğitim bilimleri
alanının bütün alt başlıklarıyla ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya
her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar başta olmak üzere
derleme, çeviri ve özgün yazılara yer veren hakemli bir dergi olup, 6
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ayda bir olmak üzere yılda 2 defa (Ocak, Temmuz aylarında)
yayınlanmaktadır. http://dergipark.gov.tr/debder
Uluslararası Yönetim Ekonomi Siyaset Dergisi (UYES): Dergi;
iktisat, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi, maliye, ekonometri,
çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, hukuk ve uluslararası
ilişkiler alanlarıyla ilgili özgün bilimsel çalışmaları yayımlamaktadır.
http://dergipark.gov.tr/uyes/page/722
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD): İslam medeniyeti
kapsamındaki bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli
“elektronik” bir dergidir. İMAD’da, İslam medeniyeti kapsamındaki
ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset
bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün
araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme,
derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanır.
http://dergipark.gov.tr/imad
Palto Dergisi: İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin hazırladığı ve
üniversitede de bir ilk olan PALTO Dergisi, İngiliz-Türk Kültür ve
Edebiyat yazılarını bünyesinde barındırmakta ve akademik alanda
öğrencilerin hocalarından aldıkları pratik eğitimi uygulamaya
koymalarına yardımcı olmaktadır. http://ef.dpu.edu.tr/
Bizden Haberler Dergisi: Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan bu dergi, Üniversite ve
Üniversitenin bölgede faaliyet gösteren kurumlarla yapmış olduğu
çalışmaları derlemektedir
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http://sks.dpu.edu.tr/index/sayfa/1778/biz den-haberler
Türkçe Pınarı Dergisi: DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
tarafından çıkarılan Türkçe Pınarı Dergisi, üniversite öğrencilerinin
şiir, yazı, resim, karikatür gibi çalışmalarından oluşmaktadır.
http://ef.dpu.edu.tr/
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E. YÖNETİM SİSTEMİ
Dumlupınar Üniversitesi yönetim yapısı, mali ve insan kaynaklarının yönetimi
aşağıda açıklanmaktadır. Tüm kaynakların yönetimi ilgili mali ve genel mevzuatlar
dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir (strateji.dpu.edu.tr).

Akademik ve İdari Birimlerin Yapısı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun II sayılı cetvelinde yer alan
Dumlupınar Üniversitesi; 5018 sayılı Kanun ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
kapsamında belirlenen yönetim modeli ile faaliyet göstermektedir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer aldığı üzere Üniversite organları:
Rektör
Senato
Üniversite Yönetim Kurulu
Fakülte Organları
Dekan
Fakülte Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Enstitü Organları
Enstitü Müdürü
Enstitü Kurulu
Enstitü Yönetim Kurulu
Yüksekokul Organları
Yüksekokul Müdürü
Yüksekokul Kurulu
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Yüksekokul Yönetim Kurulu
Bölüm
Anabilim Dalları
olarak tanımlanmıştır.
Yönetim modeli içerisinde dikey ve yatay hiyerarşi sağlanarak, karar alma ve
faaliyete başlama süreci hızlanmaktadır. Üniversite organları içerisinde en alt
düzeyde görülen anabilim dallarından başlayan karar alma süreci, dikey olarak ilgili
amir, kurul ve yönetim kurulundan geçerek, gerektiği noktada Üniversite Yönetim
kurulu, Senato ve Rektör’e kadar ulaşmaktadır. Bu sayede Yönetim modeli içerisinde
bir kalite çemberi oluşmakta ve karar alma süreci tamamlanmaktadır.
Eğitim öğretim hizmeti sunulan birimlerde iletişim ve koordinasyon, birim kurul
toplantıları, birim yönetim kurulu toplantıları, bölüm ve anabilim/anasanat dalı
toplantılarıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Karşılaşılan ve ileride ortaya çıkabilecek
problemler bu toplantılarda görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır. Bununla birlikte
sürecin işlemediği durumlarda yapılması gerekenler raporun acil eylem planında
açıklanmıştır. http://kalite.dpu.edu.tr/index/sayfa/5875/yonetim-sistemi
Birim kurullarında alınan kararlar bilgi ve onay için, yetki sınırları dışında kalan
konular da gereği için rektörlük birimlerine arz edilmektedir.
Daire başkanlıkları mevcut problemler ve muhtemel risk unsurları üzerine olağan ve
olağanüstü toplantılar yapmaktadır.
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Operasyonel ve İdari Süreçlerin Yönetimi
Operasyonel süreçlerin yönetimi alanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve
Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliği temel alınmaktadır.
Tüm birimlerin yaptıkları iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu ilgili danışma
birimleri, iç denetim birimi ve Sayıştay tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir.
Süreçlere işlerlik ve sürdürülebilirlik kazandırmak için;
İç kontrol sistemi kurulma aşamasındadır.
Yapılan çalışmalar ve toplantılar ile kurumumuzda gerçekleştirilen iş
süreçlerine ilişkin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu ve
Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliği kapsamında iş akış şemaları
hazırlanmıştır. Bu iş akış şemaları bütün birimlerin erişimine açılarak, eksik
olan iş akış şemaları ve güncellenmesi gereken süreçler hakkında geri
bildirim istenmiştir. Hazırlanan iş akış şemalarına yönelik gerekli güncelleme
işlemi tamamlanmış ve risk kriterleri belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Operasyonel süreçlerin işlerliğine hız kazandırmak, kurum içerisinde yapılan
iş ve işlemlerin etkinliğini artırmak için mevzuat hazırlık çalışmaları
başlatılmıştır.

İç Kontrol Eylem Planı
Dumlupınar Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ ve Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Genelgesi gereği hazırlanmakta ve yılda iki defa revize
edilmektedir. İç Kontrol Eylem Planının ağırlıklı kısmını 2013 – 2017 Stratejik
planında yer alan amaç ve hedeflere ilişkin uygulama metotları oluşturmaktadır.

32

strateji.dpu.edu.tr

İnsan Kaynaklarının Yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminde verimliliği ve etkinliği artıracak mevcut personel
üzerinden norm kadro çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, 2016 yılı içinde
Üniversitede yeni göreve başlayan idari personelin bilgi ve deneyimini artırmak
amacıyla hizmet içi ve meslek içi eğitimler düzenlenmektedir (Aday memur eğitimi,
İSG eğitimi, ebys eğitimi v.b.).
Meslek içi eğitim programlarınının düzenli ve daha etkin hale getirilmesi ve kişisel
gelişim, liyakat, üst görevlere hazırlanma gibi konularda da eğitim programları
hazırlanarak personelin bilgi ve donanımlarının artırılması planlanmaktadır.

Mali Kaynakların Yönetimi
Üniversite mali kaynakları; 2016 yılı bütçe kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince tüm birimlerde görevli harcama yetkilileri
tarafından yönetilmektedir. Mali kaynakların yönetiminde kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli kullanılması esas alınmakla birlikte, fayda – maliyet analizleri
yapılarak kaynakların kullanımında optimum düzeyin yakalanmasına çalışılmaktadır.
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Taşınır ve Taşınmaz Kaynakların Yönetimi
Dumlupınar Üniversitesi taşınır ve taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve kaynakların
kullanımı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği tüm
birimlerin sorumluluğundadır. Özellikle taşınır kaynakların elde edinilmesinde
gerçekçi ve verimli planlama yapılmaktadır. Taşınır ve taşınmaz kaynak ihtiyaçları
büyük ölçüde destek hizmetleri birimleri tarafından karşılanmaktadır. Destek
hizmetleri birimleri tarafından tüm birimlerin ihtiyaçları tespit edilerek; özellikle
taşınır mallara yönelik Devlet Malzeme Ofisi ve ihale usulleri kapsamında mallar
ihale edilerek istenilen kalite ve özelliklerde taşınırlar temin edilmektedir. Taşınır
malların kurum içerisindeki takibi ve kontrolü Maliye Bakanlığı “Taşınır Kayıt
Yönetimi Sistemi” ile takip edilmekte ve ilgili mevzuat kapsamında yönetilmektedir.
Taşınır ve taşınmaz kaynakların kullanımında maksimum kullanma sürelerine ve
kullanım faktörlerine dikkat edilmekte, özellikle eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına
yönelik kullanılan taşınır ve taşınmaz kaynaklarında günün değişen teknolojik
şartlarına uyumu aranmaktadır.

Bilgi Yönetim Sistemi
Dumlupınar Üniversitesi bilgi yönetimi sistemi, bir yönetim destek sistemi olup,
kurumumuzun mevcut durumda ve gelecekteki tüm faaliyetleriyle ilgili raporların
hazırlanmasında ve kararların alınmasında önemli rol oynamakta, bilgiyi doğru
zamanda, doğru kişiye uygun, hızlı ve güvenilir biçimde iletecek sistem ve sistem
araçlarını kullanarak hizmet vermektedir.
Üniversite verileri, bilgi işlem birimi veri havuzunda tutulmaktadır. Bu verilerin
alındığı online/elektronik bilgi sistemleri (portal) şunlardır:
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Öğrenci Bilgi Sistemi; öğrencilerin ders kayıtlanma, not girişleri, akademik
takvim gibi süreçlerin yanında öğretim elemanı ve personel özlük bilgileri ve
bilgilerinin süreç yönetimini sağlayan sistemdir. http://obs.dpu.edu.tr
Personel Bilgi Sistemi; Kamuda çalışan 657 tabi devlet memurlarına özel
oluşturulmuş bir portaldır. http://pdb.dpu.edu.tr
Elektronik Belge Yönetim Sistemi; kurumda yazışmalarla ilgili bütün
süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, PolNet Bilgi
Sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayar yazılımıdır. http://ebys.dpu.edu.tr
Ek Ders Programı: Akademik personelin ek ders ücretlerinin hesaplandığı
programdır. http://sgtest.dpu.edu.tr/Giris.aspx
Diş Hekimliği Programı; Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
bünyesindeki diş polikliniklerinden online randevu alma imkanı sağlayan bir
programdır. http://bidb.dpu.edu.tr/
Akıllı Kart Programı; akıllı kart donanımını kullanarak dış dünya ile
standartlar çerçevesinde (ISO 7816/ISO 14443) güvenli veri alışverişinde
bulunulmasını sağlayan ve çeşitli şifreleme yöntemlerini kullanarak modül
içerisindeki bilginin uygun bir yöntemle gizlilik içerisinde saklanmasını ve
yönetilmesini gerçekleştiren ve ROM/flash bellek içerisinde bulunan bir
programdır. http://bidb.dpu.edu.tr
Anket Uygulamaları; Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenen anketlere verilen
cevapları otomatik olarak derleyen ve analiz eden bir yazılım programıdır.
http://bidb.dpu.edu.tr/
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Mezuniyet Programı; Üniversiteden mezun olan öğrencilerin mezuniyet
sonrası durumlarını girebildiği ve diğer kayıtlı kullanıcıları takip edebildiği
bir yazılım programıdır. http://mezun.dpu.edu.tr/
E-BAP; Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin başvuru,
hakem değerlendirmesi, ara rapor ve sonuç raporu teslimi gibi tüm iş ve
işlemlerinin online ortamda yapılmasına imkan veren bir yazılım
programıdır. http://ebap.dpu.edu.tr/
Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS): ARGE çalışmalarında kullanılmakta
olan ve yeni çalışmalar için kurulması gereken altyapı envanterinin
çıkarılması için kullanılan bir sistemdir. http://bidb.dpu.edu.tr/
Açık Ders Notları (ADN) Sistemi: Açık Ders Notları Projesi kapsamında
kurulan Moodle (Uzaktan Eğitim Programı) yazılımının bakımı ve
güncellemesi ile Big Blue Button Sanal sınıf entegrasyon çalışmaları
yapılmıştır. http://bidb.dpu.edu.tr/
Akademik Bilgi Portalı (DPU Portal): Üniversitenin Akademik ve İdari
personellerinin genel bilgilerinin ve yayın bilgilerinin yer aldığı, aynı
zamanda uzmanlık alanlarına yönelik blog yazılar yazıp, birbirlerini takip
edebilecekleri sosyal bir platform oluşturulmuştur. Bu sayede üniversitemiz
bünyesinde çıkan yayınlar, projeler vb. akademik istatistikler için bilgi tabanı
oluşturulmuştur. portal.dpu.edu.tr
Mevcut programlar, veri akışını hızlandırmakta ve verilerin toplanması aşamasında
zaman tasarrufu sağlamaktadır. Dumlupınar Üniversitesi bilgi sistemi akademik ve
idari süreçleri kolaylaştırarak kontrol altına alan, yönetimi ve karar destek sistemini
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besleyen, bilgi üreten modüllerden oluşmaktadır. Modüller bütünleşik olarak entegre
çalışılabildiği gibi tekil olarak da çalışabilmektedir.
Mevcut durumda kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler resmi
yazışmalar

ile

toplanmaktadır.

Toplanan

bu

veriler

üç

ana

kategoride

sınıflandırılmaktadır:
-

Süreklilik arz eden veriler (öğrenci kayıt işlemleri vb.),

-

Belirli bir zaman takvimi bulunan raporlar için kullanılan veriler (yıllık
raporların yayınlanması vb.),

-

İhtiyaç doğrultusunda kurum içi ve kurum dışından talep edilen veriler
(Örneğin; Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksi için talep edilen veriler.
http://iltem.dpu.edu.tr/

Veri toplama sürecinin resmi yazışmalar yoluyla yapılmasının sebep olduğu zaman
kaybının önlenmesi adına, üniversite birimlerinde toplanan verilerin tek bir çatı altına
alınması ve güncel tutulmasına yönelik olarak bilgi yönetim sistemi arayüzünün
kurulması karar altına alınmıştır.

Toplanan Verilerin Güvenliği, Gizliliği ve Güvenilirliği
Bilgi sistemlerinde yer alan verilerin güvenliği ve gizliliği ilgili birimler tarafından
bilgi sistemleri ya da otomasyon programları ile sağlanmaktadır. Toplanan verilere
erişimde yetkilendirme sistemi kullanılmakta; görme, düzenleme, değiştirme ve tam
erişim yetkileri ağ güvenliği planı çerçevesinde akademik ve idari personele
sorumluluk düzeyine göre tanımlanmaktadır.
Verilerin gizlilik, güvenliği ve güvenilirliğine ilişkin olarak; paylaşılan verilerin
büyük bir kısmının ilgili mevzuattan kaynaklı veriler olduğu görülmektedir. Bu

37

sayede, istenilen raporlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Toplanan verilerin
güvenilirliği, bilgi kaynakları ve hiyerarşik basamakların kontrolü ile (EBYS
Sistemi) sağlanmaktadır. ebys.dpu.edu.tr

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
Kurum dışı alım gerektiren mal ve hizmetler, DMO, ihale usulleri ve doğrudan temin
usulü ile yapılmaktadır. Yapılan alımlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735
Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Yönetmelikleri kapsamında
prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Satın alma sürecinden sonraki
aşama, mal veya hizmetin “Taşınır Mal Yönetmeliği” kapsamında teslim alınmasıdır.
Bu teslim alma aşamasında gelişen teknoloji ve kullanılan bilgi sistemleri vasıtasıyla,
mal veya hizmetlerin kontrolü hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda
sağlanmaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme
Dumlupınar Üniversitesi, kamuoyunu ilgilendiren faaliyetlerini medya iletişim
araçlarını kullanarak paylaşmaktadır. Ayrıca, stratejik plan, idari faaliyet raporu ve
kurumsal mali durum ve beklentiler raporu gibi mevzuat gereği hazırlanan rapor ve
bilgiler ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir. http://strateji.dpu.edu.tr/

38

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
Üniversitede hesap verilebilirlik en üst kademeden alt kademelere kadar bir kurum
kültürü olarak aktarılmaktadır. Bununla birlikte iç ve dış paydaşlardan geribildirimler
alınmaya başlanmış olup her geçen gün daha şeffaf ve hesap verilebilir bir üniversite
olma yolunda ilerlenmektedir.
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F. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dumlupınar Üniversitesi, teknolojiyle birlikte eğitim öğretim anlayışının boyut
değiştirdiği günümüzde rekabet edebilmek için “kalite” kavramını üniversite
faaliyetlerine entegre etmenin ve “kalite” kültürünü içselleştirmenin kaçınılmaz
olduğunun farkındadır. Bu nedenle, gelecek projeksiyonunun kalite odaklı olabilmesi
belirlenebilmesi için öncelikle üniversitenin güçlü yanları ile gelişmeye açık yanları
saptanmıştır.
Güçlü yönleri şunlardır:
Üniversitenin kapalı alan büyüklüğünün çevre üniversitelerden yüksek
olması, bu alanlar içinde üniversite ve bölge üniversitelerinin de
kullanabileceği

kapasitesi yüksek bir kültür kongre merkezi binasının

tamamlanmak üzere olması,
Her yıl düzenli olarak verilen İş Güvenliği ve hizmet içi eğitimler,
İş ve işlemlerin online ortamda yapılmasına yönelik altyapı çalışmalarının
genişletilmesi,
Proje Destek Birimlerinin etkin çalışması,
Üniversite üst yönetimin kalite anlayışını sahiplenmesi ve desteklemesi,
Üst yönetimin yeni fikirlere açık olması, katılımcı yönetim anlayışıyla en alt
birimden en üstü birime kadar alınan kararlarda bireylerin fikirlerini
paylaşabileceği bir ortamın sağlanması,
Araştırma ve Geliştirme uygulamalarına yönelik iyileştirmelerin yapılması,
Üniversite öncelikleriyle bölgenin önceliklerinin örtüşmesi,

40

Üniversitenin bulunduğu coğrafya itibariyle diğer illere yakınlığı, ulaşım
imkanları çeşitliliği, jeotermal kaynaklara yakınlığı nedeniyle kaplıca turizmi
olanakları,
Gelişmeye açık yönleri ise şunlardır:
Kalite Güvence Sistemi’nin geliştirilmesi için; tüm personele kalite
uygulamaları konusunda eğitim verilmesi için üzerinde çalışılan
projelerin sonuçlandırılması, mevcut iç ve dış paydaş memnuniyet
analizlerinin sürekliliğinin sağlanması, kurum içi koordinasyon ve
iletişim ağının güçlendirilmesi, “Bilgi Paketi”nin güncelleme
çalışmalarının yapılması ve takibi.
Üniversitenin

dış

paydaşlarla

işbirliğine

yönelik

çalışmaların

artırılması adına; yerel yönetimler ile üniversitenin ve şehrin
sorunlarıyla ilgili toplantıların yapılarak çözümler üretilmesi ve
takibi.
Üniversitenin sosyal imkanlarının artırılması için yerleşkelerin
hareketli yaşam alanına dönüştürülmesi ve üniversite kampüsü ile
şehir arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması için dış paydaşlarla
işbirliği yapılması.
Raporda anılan hedefleri gerçekleştirmeye yönelik kısa ve uzun vadeli planları
belirlerken yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. (Ayrıntılı SWOT Analizi
için; http://kalite.dpu.edu.tr/index/sayfa/5881/swot-analizi)
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Sonuç olarak,
2015 yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporunda belirlenen Acil Eylem Planları
kalite.dpu.edu.tr ve ilgili hedefleri gerçekleştirme çalışmalarında, 15 Temmuz 2016
yılında yaşanan darbe/işgal girişimi sonrası aksamalar yaşanmıştır. Dumlupınar
Üniversitesi’nin FETÖ/PDY yapılanması açısından özel durumu göz önünde
bulundurularak, söz konusu yapılanmayla mücadele için üst yönetim ve paydaşları
tarafından yoğun efor harcanmış olsa da bu bir kayıp olarak görülmemeli, uzun
vadede üniversitenin verimliliğini ve şeffaflığını artırıcı önemli bir çaba olarak
değerlendirilmelidir. 2016 KİDR’de güncellenen kaliteye yönelik amaçlar, hedefler,
öncelikler ve gelişmeye açık yönlerin gerçekleşme düzeyi OHAL süreci
tamamlandıkça, normalleşmeye bağlı olarak, bundan böyle daha etkin takip
edilecektir.
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G. EKLER
EK 1
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EK 2
Birimlere Göre Öğrenci Sayıları
Program Türlerine Göre Toplamlar
Ön Lisans
Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

Sayı
20738
29585
4482
702
385
55892

Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Doktora
Tezsiz Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
Yüksek Lisans
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora
Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora
Tezsiz Yüksek Lisans
Yüksek Lisans

Sayı
597
99
119
379
1352
127
1225
248
39
209
3372
120
583
2669

Fakülteler (Lisans)
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
Simav Teknoloji Fakültesi
Tıp Fakültesi
Meslek Yüksekokulları (Önlisans)
Altıntaş Meslek Yüksekokulu

Sayı
1750
4332
941
10861
751
4960
40
571
455
Sayı
468
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Domaniç Meslek Yüksekokulu
Emet Meslek Yüksekokulu
Gediz Meslek Yüksekokulu
Gediz Sağlık Hizmetleri MYO
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
Simav Meslek Yüksekokulu
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Şaphane Meslek Yüksekokulu
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu

521
1110
2094
263
788
3853
1290
4066
477
2411
87
819
2491

Yüksekokullar (Lisans)

Sayı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1285

Kütahya Sağlık Yüksekokulu

1537

Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO

194

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1908
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EK 3
Yabancı Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı
Kadın
49
11
58
56
21
42
16
10
3
2
268

Birimler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
Tıp Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
İslami İlimler Fakültesi
Simav Teknoloji Fakültesi
Kütahya Sosyal Bilimler MYO
Güzel Sanatlar Fakültesi
Genel Toplam
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Erkek
277
144
55
20
38
19
20
25
2
5
2
5
612

Toplam
326
155
113
76
59
61
36
25
12
5
5
7
880

EK 4
Yıllara Göre Öğrenci Sayısı, Öğretim Elemanı Sayısı Ve Oranı
Yıllar

Öğrenci Sayısı

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

35.549
39.120
44.174
46.654
49.701
53.167
55.892

Öğretim
Öğretim Elemanına Düşen
Elemanı Sayısı
Öğrenci Sayısı
835
43
887
44
1049
42
1153
40
1191
43
1443
37
1165
48

2011-2016 Yılı Akademik Ve İdari Personel Sayıları
2016 Yılı
1241
794

Personel
Akademik
İdari

2017 Yılı
1165
757

2016 Yılı Akademik Yükseltme Sayıları
Yardımcı Doçent
21

Doçent
13

Profesör
7

Dumlupınar Üniversitesi’nde Görev Yapan Akademik Personelin Unvanlara
Göre Dağılımı
Sayı
66
93
314
217
384
75
16
1165

Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Okutman
Uzman
Toplam
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Yüzde
%6
%8
%27
%19
%33
%6
%1
%100

EK 5

Uluslararası

Ulusal

Uluslararası

Ulusal

Uluslararası

Ulusal

Uluslararası

Ulusal & Uluslararası

Ulusal

Uluslararası

ÖĞRETİM
ÜYESİ

Ulusal

TOP.

DİĞER

KONFERANS

BİLDİRİ

TOPLANTI

Uluslararası

-

445

-

-

-

19

-

24

-

9

-

1

498

526

0,94

2015

-

203

-

14

-

-

-

-

-

8

-

10

233

519

0,45

2014

-

200

-

20

-

-

-

-

-

6

-

16

241

474

0,51

2013

-

250

-

7

-

2

-

6

-

-

-

4

263

466

0,57

2012

-

282

-

5

-

3

-

3

-

-

-

2

295

401

0,74

Uluslararası

2016

Ulusal

Ulusal

YILLAR

KONGRE

MAKALE

Yıllara Göre Bilimsel Çalışma Sayıları ve Oranları

Yıllara Göre Kütüphane Materyalleri
Materyaller
Kitap
Dergi
DVD
Tez
Referans Kaynaklar
CD

2014
108.500
25.243
3.183
3.210
1.449
17

2015
113.763
29.707
3.183
3.315
1.880
17
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2016
113.868
30.580
3.183
3.377
2.116
17

EK 6
Uygar Merkezleri Listesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Evliya Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
Endoskopik Cerrahi Ve Simülasyon Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarih ve Araştırmaları Merkezi
Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi
Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM)
Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAUM)
Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırmaları Merkezi
Alternatif Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Organ Nakli ve Yapay Organ Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
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EK 7

14/05/2016

Emet MYO Sağlık Kurumlarına İletişim

14/05/2016

14/05/2016

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı;
İletişim Teknikleri ve Meslek Etiği

04/05/2016

06/05/2016

DPÜSEM; İSG Öğrenci Semineri

19/03/2016

20/03/2016

DPÜSEM; İSG Öğrenci Semineri

02/04/2016

03/04/2016

17/10/2016

19/10/2016

24/10/2016

26/10/2016

07/11/2016

09/11/2016

21/12/2016

23/12/2016

07/12/2016

11/12/2016

Emet MYO; Sağlık Yöneticiliği Eğitimi

17/12/2016

17/12/2016

Emet MYO; Sağlık Kurumlarına İletişim

17/12/2016

17/12/2016

20/02/2016

13/03/2016

03.12.2016

03.12.2016

23.01.2017

07.02.2017

25.03.2017

25.03.2017

25.03.2017

25.03.2017

DPÜSEM; Temel Seviye
Hidrolik/Elektrohidrolik Eğitimi
DPÜSEM; Temel Seviye
Pnomatik/Elektropnomatik Eğitimi
DPÜSEM; Temel Seviye PLC Sıemens
S7-300
DPÜSEM; Temel Seviye PLC Sıemens
S7-300
DPÜSEM; Temel Seviye PLC Sıemens
S7-1200 ve Operatör Panelleri

SİMAV; Uygulamalı Girişimcilik Kursu
(Simav Genç İş Adamları Derneği)
KÜTAHYA; Enel Enerji Elektronik A.Ş.
Stratejik Satış Pazarlama Teknikleri
Emet Eti Bor İşletme Müdürlüğü;
Resmi Yazışma Kuralları
Emet MYO; Hasta Yönetimi ve Şikayet
Yönetimi
Emet MYO; Yaşlı Bakım Hizmeti
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Sertifika
Programı
Seminer
Programı
Sertifika
Programı
Sertifika
Programı
Sertifika
Programı
Kurs
Programı
Kurs
Programı
Kurs
Programı
Kurs
Programı
Kurs
Programı
Sertifika
Programı
Sertifika
Programı
Kurs
Programı
Sertifika
Programı
Sertifika
Programı
Sertifika
Programı
Sertifika
Programı

ÖĞRENCİ
SAYISI

14/05/2016

EĞİTİM
PROGRAMI

BİTİŞ TARİHİ

Emet MYO Sağlık Yöneticiliği Eğitimi

KURS ADI

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

Dumlupınar Üniversitesinde Açılan Kurslar (2016-2017)

122
121
124
657
600
13
14
16
11
17
50
50
30
30
208
89
77

0

