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Bazen şiir olup duygularımızı coşturan, duygularımıza tavan yaptıran
Bazen ölüm ilanı olup derin üzüntülere boğan
Bazen sokak sokak, türbe türbe, cami cami, konak konak gezdirip tarih olan, sanat olan, kültür
olan
Mürekkep olarak, kalem olarak, yazı olarak “Kâğıda hayat veren” siz değerli basın mensubu
arkadaşlarım,
Çağrımıza değer verip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Sizleri bu güzel kampüste, bu güzel ortamda, güzel insanlarla birlikte ağırlamaktan bir hayli
mutluluk duyuyorum.
Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Bu yıl akademik açılışta dediğim gibi; Kütahya “zengin kız fakir oğlan” misali bir şehir. Doğal,
kültürel, tarihi, sanatsal zenginliğe sahip, mükemmel bir şehir!
Bursa ne kadar Osmanlı ise, Bilecik ne kadar Şeyh Edebali ise,
Konya ne kadar Mevlana ise Kütahya o kadar Osmanlı, o kadar
Edebali, o kadar Mevlana’dır. Kütahya öyle bir şehir ki; aynı anda
Selçuklu, aynı anda Germiyan, aynı anda Osmanlı olabilen tek
şehir!
Birkaç gün önce Muhtarlarımızla bir araya geldik. Onlarla öğrenci sayılarımızla ilgili,
öğrencilerimizin şehrimizle ilgi memnuniyetleri hakkında bazı bilgiler verdim.
Yaklaşık 58 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerden 35 bin civarı merkez kampüste, 10 bin civarı
Germiyan Kampüsünde, 13 bin civarı ilçe kampüslerinde öğrenim görmektedirler. Şehir
merkezinde 40 bini aşkın öğrencimiz mevcut.
Bu öğrenciler neden Dumlupınar Üniversitesine geliyorlar? Gelenlerin ne kadarı üniversiteden
menün? Umdukları ne? Umduklarını ne kadar buldular? Bu ve benzeri konularda yakın geçmişte
yaptığımız anketten bazı sonuçları sizinle paylaşmak isterim.
Neden DPÜ? Sorusuna verilen cevaplar:
•
•
•
•

Ankete katılan öğrencilerden %38’i puanı nedeniyle Dumlupınar Üniversitesini seçmiş.
Ailesinin Kütahya’da veya Kütahya’ya yakın yaşamasından dolayı tercih edenler % 23
Tavsiye üzerine Dumlupınar Üniversitesini seçenlerin yüzdesi 16
Rahat yaşam koşulları diyenlerin miktarı % 11

Barınma Olanaklarından Memnuniyet:
•

Memnuniyet %36, Kısmen memnun olanlar % 30

Halkın tutumundan memnuniyet:
•

Memnuniyet %26, Kısmen memnun olanlar % 40

Kentin Sunduğu Sosyal, Kültürel, Sportif Olanaklar:
•

Memnuniyet %16, Kısmen memnun olanlar % 35

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım
Bir buçuk yılda neler yaptık, neler yapmayı düşünüyoruz. Konuşmak, bilinen bilinmeyenleri
sizlerle paylaşmak isterim.
Şimdiye kadar Odak Grup Toplantıları şeklinde 6 farklı grupla bir araya geldik. Şehrin iş dünyası,
STK, esnaf vs farklı kesimlerden oluşan 50’ye yakın kişiyle üniversite şehir ilişkilerini konuştuk.
Üstümüze düşen görevler nelerdir bunları konuştuk. Konuşmaların özünde üniversiteden
beklentilerin yüksek olduğunu gördük.
Kütahya üniversiteden ne bekliyor? Ne zaman ihtiyaç duydu da yanında olmadı?
Neler konuşuldu?
•

•

•

•
•
•
•

İLTEM’in akreditasyonu konuşuldu. Akreditasyonun zorluğu, avantaj ve dezavantajları
ayrı ve özel bir konudur. Bununla beraber, İLTEM’de hem yönetim bazında, hem işleyiş
bazında önemli değişiklikler yaşandı.
Teknokent AŞ’nin aktif hale gelmesi konuşuldu. Teknokent AŞ’ye İl Özel İdaresi ve
Belediye ortak oldu, hisseler yeniden şekillendi. Burada anlatamayacağım bir sürü
sıkıntılardan sonra, ihalesi yapıldı ve Teknokent inşaatı başladı.
Çini konuşuldu. Çini konusu “Çini, Çini Sanatı ve Kültürü” adı altında üniversitemizin
öncelikli 4 alandan biri olarak belirlendi. Çini Merkeziyle beraber güzel projeler
hazırlıyoruz. Umarım, çinicilerimizden katkı olur.
Konservatuar kurulması konuşuldu. Bu konuda üniversite olarak girişimde bulunuldu,
onay bekliyoruz.
Yerel esnaftan alış veriş yapılması konuşuldu. Önemli oranda bunu yapmaya çalışıyoruz.
Ama burada bir vesile esnaf mantığının değişmesi gerektiğini söylemek isterim.
Üniversitenin kendini İyi Tanıtamadığı konusu konuşuldu. Bahar Şenliklerinin Şehir
Merkezine sarkması konuşuldu. Üniversitedeki etkinliklerin duyurulamadığı konuşuldu.
Bor, jeotermal gibi değerlerin üzerine gidilmesi konuşuldu. Bu konu “Yeraltı Kaynakları,
Bor ve Madencilik” adı altında üniversitemizin 4 öncelikli alanından biri olarak belirlendi.
Bu vesileyle, diğer iki öncelikli alanlarımızı da belirtmek isterim. Bunlar “Biyoteknoloji,
Su ve Toprak” ve “Sağlık ve Kültür Turizmi”

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar
Kütahya paradigma değişimiz yaşamalı diye düşünüyorum. Övünme alışkanlığından
kurtulmalıyız; Kuruluş ve kurtuluşun şehriyiz, Beylik merkeziyiz, Uşak Eskişehir bizimdi, ilk borsa
burada kuruldu, termal şehir, çini vs. Üniversiteye bakış açısı değişmeli; üniversite esnaf gözüyle
bakılmamalı. Karar vermeliyiz; Termal şehir mi olacağız, hizmet şehri mi olacağız, endüstri şehri
mi olacağız? Neyiz? Gücümüz ne? Zenginliğimiz ne? Başkasında olmayan nelerimiz var?
Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar
Biraz da neler yaptığımızdan bahsedelim.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Simav Yerleşkemizin adını “Simav Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesi” olarak değiştirdik.
Eczacı Oğuz Akın amcamızı öğrencilerimizle ve hoca arkadaşlarımızla ailesiyle birlikte
İstanbul’da yaşadığı evde ziyaret ettik. Ahmet Yakupoğlu Amcamızı İzmir’den alıp
getirdik; misafir ettik, 13 ay boyunca özel bir itinayla bakımını yaptık. Vefalı olmaya
önem verdik.
Rahmetli Ahmet Yakupoğlu’nun üniversitemize bağışladığı eserlerini özel bir odada,
teknik destekler alarak koruma altına aldık. Müze ihalesini çıktık ve inşaatına başladık.
Çinili Cami’yi kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Palyatif çözümler değil, kalıcı
çözümler üretmeye çalışıyoruz.
İlahiyat Fakültesi binasını ihale ettik, inşaat başladı, nasipse seneye eğitim öğretime
açılacak. İlahiyat Fakültemiz hem müfredat olarak hem bina olarak diğer üniversiteler
örnek olacak özelliklere sahip.
Yıllardır ihmal edilen, açılmama nedeni bizce malum olan Fizik Tedavi Hastanemizi
afiliasyon kapsamında hizmete açtık. Gezip görmenizi tavsiye ederim; Kütahyalı olarak
varlığıyla övünebileceğiniz mükemmel bir hastane!
Diş Hekimliği Fakültemizin poliklinikleri tedavi hizmeti vermeye başladı. Önümüzdeki yıl
öğrenci almanın uğraşı içindeyiz.
Benzer şekilde, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki İç Mimarlık Bölümünü Mimarlık
Fakültesine aktarıp, öğrenci almanın adımını attık. İnşallah birkaç öğretim üyesi bulup,
öğrenci almayı başarırız.
Prestijli bölümler açmaya çalışıyoruz. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Çağrı Hizmetleri
programlarını açtık.
Merkez kampüste içinde sosyal donatıları ve yaşam merkezleri olan yeni yurt binaları
inşa ediyoruz.
Onlarca ülkeden katılımcıların yer aldığı Osmanlı Sempozyumu ve 15 Temmuz Darbe
Girişiminin İslam Dünyasında Yansımaları tematik başlığı olan ki büyük Sempozyum
Gerçekleştirdik.
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