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Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektörlük Devir Teslim Töreni Konuşması
Değerli akademik ve idari personel arkadaşlarım, Kıymetli misafirlerimiz, basınımızın güzide
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Her şeyden önce bu önemli görevi bize nasip ve ihsan eden rabbime sonsuz hamdü sena ediyorum.
Bu görev için bana inanan ve güvenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdir ve
tensiplerinden dolayı huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum.
Bu süreçte bana destek olan Sayın Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak
Gazel’e, YÖK başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Kurul Üyelerine, Kütahya’daki tüm Sivil
Toplum Kuruluşlarına, yardım ve dualarını esirgemeyen başta annem olmak üzere tüm dostlarıma
gönülden teşekkür ediyorum.
Rektörlük bir bayrak yarışıdır. Görevi dün hocamız yaptı, bugünden itibaren biz yapacağız. Gelecekte
de bir başka hocamız ve hocalarımız yapacak. Remzi Bey, Üniversitemize 4 yıl hizmet etti. Kendisine
bu 4 yıl süresince yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem şahsım hem de bundan sonraki temsil
edecek olduğumuz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra
hocamızın bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için sizlerle beraber bu gayretin içerisinde olacağız.
Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah istediğimiz arzuladığımız bir üniversiteyi oluşturma hedefi
peşinde olacağız. Ülkemizin bu güzide şehzadeler şehrinde, Kütahya’mızda, bu görevi üstlenmenin
mesuliyetinin farkındayım. Bu mesuliyetin gereğini de Allah’ın izniyle yerine getireceğiz. İnşallah
bundan sonra birlikte huzur içerisinde bir üniversite çalışma mesaisi içerisinde olacağız.
Marka Üniversite olmak için gayret göstereceğiz. Her zaman için çalışanın ve üretenin arkasında
olacağız.
Öğrenci ve eğitim-öğretim odaklı bir üniversite olacağız. Şehirle bütünleşen yaşanabilir bir kampüs
amaçlıyoruz.
STK’larla daha sıkı bir diyalog içerisinde olacağız. İstişare mekanizmalarını geliştirerek öğrencilerimiz
lehine olacak her türlü olumlu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Kalite ve kurumsallaşmada gelişen, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi ve ahlakla yoğrulmuş
öğrenciler yetiştiren bir üniversite olacağız.
En önemlisi de Üniversitemizde Hak ve Adaleti tesis etmek için uğraşacağız.
Dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesinin giriş
kısmına da asılan Kur’an’ı Kerim’in Nisa Suresinin 135. Ayetinde şöyle buyruluyor:
“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik
yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar
(adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirmede

nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekilirseniz (bilin ki)
şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
Adalet, Liyakat ve Hakkaniyet ölçüleri içerisinde, vicdanımızın sesini dinleyerek, kanun ve mevzuat
çerçevesinde bu görevi yürütmeye çalışacağız.
Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler, 15 Temmuz 2016 tarihi ile birlikte ülkemiz ciddi anlamda
bir ihanete maruz kalmıştır. Bu ihanetin etkileri halen devam etmektedir. Başta FETÖ ve PKK olmak
üzere bütün terör örgütlerinin üniversitemizde barınmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Allah bu millete
böyle bir ihaneti tekrar yaşatmasın.
Rabbim bizleri Hak ve adaletten ayırmasın diyorum. Bu duygularımla Törene katılımlarınızdan dolayı
hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

