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2016-2017 Akademik Açılış
Kuruluş ve Kurtuluş destanının yazıldığı bu tarihi topraklarda, geçmişin mirasını yüklenmiş bir
Üniversiteyiz. Üstlenmiş olduğu miras nedeniyle, sanılanın aksine 25 yıllık bir üniversite değil,
Kütahya’daki en eski çınardan daha eski, köklü bir üniversitedir. Her yıl kendini yenileyen, yeni
başarılara, ilklere imza atan, birçok yönden rol model olan bir üniversiteyiz. Yaptıklarımızla,
birlikte yapacaklarımızla güzel bir aileyiz.
Dumlupınar Üniversitesi, 1992 Temmuzunda 3837 sayılı kanunla kurulmuş 24 devlet
üniversitesinden biridir. Aynı yılda kurulan üniversiteler arasında, Sakarya, Kocaeli ve Süleyman
Demirel Üniversitelerin ardından öğrenci sayısı bakımından dördüncü sırada yer almaktadır.
Şehir merkezinde 30 binden fazla öğrenci yaşamaktadır. Bu sayı, şehrin il merkezi nüfusuyla
karşılaştırıldığında, sevgi yolunda gördüğümüz her 7 kişiden biri öğrencidir.
Üniversitemizin her geçen yıl sadece öğrenci sayısı artmamakta, yıl yıl, taşıdığı sosyal, kültürel,
toplumsal sorumluluğu da artmaktadır. Artan sosyal, kültürel, toplumsal sorumluluk
bağlamında, bir yandan ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni akademik birimler açılırken, diğer
yandan özellikle şehrin değerlerine yönelik ÖNCELİKLİ ALANLAR belirlenmiş, bu yönde
çalışmalara başlanmıştır.
•
•
•
•

ÇİNİ SANATI VE KÜLTÜRÜ
BİYOTEKNOLOJİ, SU VE TOPRAK
YERALTI KAYNAKLARI, BOR VE MADENCİLİK
SAĞLIK VE KÜLTÜR TURİZMİ şeklinde belirlediğimiz öncelikli alanlara yapacağımız
akademik ve bilimsel yatırımlarımızla, özellikle şehrimizin kalkınmasına, tanınmasına
katkı sunacağız. İnanıyorum ki, şehrimizle, şehrin dinamikleriyle birlikte bu alanlarda
ortak çalışma zeminleri bulacağız.

Üniversitenin akademik açılış töreninde şehirden niçin bahsedilmekte diye sorabilirsiniz? Bunu
ister benim şahsi tercihim kabul edin, ister üniversitelerin uğraş alanlarından biri de içinde
bulundukları şehre, bölgeye, ülkeye sorumluluğuna bağlayın. Kütahya’yı seviyorum, mevcut
durumuna üzülüyorum. Kütahya; doğal, kültürel, tarihi, sanat zenginliklerine rağmen, kendini
tanıtamamış bir şehir! Müthiş zenginliklerine karşın, kendi kendine yazık etmiş bir şehir!
Birlikte çok daha güzelken, nedendir bilinmez çınarları çiniye; EYNALI, ILICASI, YONCALISI,
kısacası kaplıcaları pınarlarına kurban edilmiş bir şehir! ÇANAKKLENİN, SARIKAMIŞIN ruhunu
yakalayabilecek DUMLUPINARI fark edememiş bir şehir! Bu şehirde bir Efes, bir Uludağ mevcut
olduğu halde, ÇAVDARHİSARI’NI, MURAT DAĞINI kullanamamış bir şehir! ÇAMLICA’YI, RADARI,
ENNE Barajını yeterince değerlendirememiş bir şehir! Bursa ne kadar Osmanlı ise, Bilecik ne
kadar Şeyh Edebali ise, Konya ne kadar Mevlana ise, Kütahya bir o kadar Osmanlı, o kadar
Selçuklu, bir o kadar Germiyanoğlu. Kütahya, taşı toprağı altın olan İstanbul kadar değerli bir
şehir. Kütahya arabesk bir şehir! Adeta, zengin kız fakir oğlan gibi!

Değerli Misafirler
2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılına yeni vizyon ve misyonla girdik. 1,5 yıldır yoğun bir tempoyla
çalışıyoruz. Bu tempolu çalışmanın, verimli ve planlı çalışmanın bir sonucu, yenilikçi ve girişimci
üniversiteler arasında ilk 50’ye girdik, İlahiyat Fakültesi inşaatına başladık, Diş Hekimliği
Fakültesinin polikliniklerini, tedavi çeşitliliği ve olanaklarıyla bölgenin, belki de ülkenin en
mükemmel Fizik Tedavi Rehabilitasyon hastanemizi hizmete açtık. Ana kampüs içinde yer alan
hastanede üst düzey süit hasta odaları, termal havuz ve rehabilitasyon odaları bulunmaktadır.
Hastane, sadece teknik donanımları ve mükemmel bir yerleşke içindeki coğrafi konumu
bakımından değil, aynı zamanda hizmet kalitesi bakımından da bölgenin en iyi fizik tedavi ve
rehabilitasyon hastanesi olmaya aday durumdadır. Yılan hikâyesine dönen Rahmetli Ahmet
Yakupoğlu müzesinin ihalesini yaptık, yakında inşaatına başlıyoruz.
Ahmet Yakupoğlu’nu bundan 13 ay önce, özel bir ambulansla, doktor, hemşire ve refakatçi
eşliğinde İzmir’den alıp Kütahya’ya getirdik. Hastanemizin özel bir odasında, misafir titizliğiyle
bedensel ve ruhsal tedavisinde bulunduk. Çünkü O, bizim için bir başkaydı, çok değerliydi. Çünkü
O, bize inanmıştı. Bu yüzden de, eserlerinin neredeyse tamamını Üniversitemize miras bıraktı.
Yaşadığı evi, yaptırdığı camiyi bize miras bıraktı. Mirasına karşılık müze yapılması, eserlerinin
müzede korunması, sergilenmesi gerekiyordu. Şimdiye kadar bu başarılamadı, umarım bizim
yönetimimize nasip olur.
Kütahya’ya ve Kütahyalıya verdiğimiz değer Ahmet Amcayla sınırlı değil. Simav Yerleşkemize,
hayırsever amcamız Dr. İbrahim Naci Eren’in adını verdik. Adını üniversitemizde yaşatmak
isteyenlere kapımız sonuna kadar açık.
Değerli Misafirler
İlklerin Üniversitesi olmaktan büyük bir keyif alıyoruz. İlk olmak, örnek olmak bizi yeni hedeflere
yönlendirmede iç motivasyon kaynağı olur.
•
•
•
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•
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Pedagojik Formasyonla mezun veren ilk ve tek ilahiyat fakültesiyiz.
En geniş “çift diploma” olanağı sunan ilk ve tek üniversiteyiz. Öğrencilerimiz aynı anda
hem ilahiyat hem sosyoloji, hem tarih hem inşaat mühendisliğini okuyabilecekler.
Görme Engelli Kardeşlerimizin rektörlüğe, dekanlığa, kafeteryaya, bedestene vs.
yardımsız ulaşabileceği donanıma sahip ilk üniversite olma çabasındayız. Yani, çok
yakında görme engelli bir vatandaşımız akıllı telefonuna yüklenen yazılımla kampüs
içinde gezmekle kalmayacak, kampüs girişinden rektörlük katına, kantin ve
kafeteryalara, dekanlıklara, bedestene vs. rahatlıkla ulaşabilecektir. İlk uygulaması
Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirilen Engelli Yönlendirme Bilgi Sistemi
Projesi/Programı şu ana kadar birçok üniversite kampüsüne taşınmış, pek çok
üniversiteden de talep gelmiş durumdadır. Proje, kampüs dışına, şehre, alışveriş
merkezlerine rahatlıkla uygulanabilecek niteliklere sahiptir. Sarı şerit, engelsiz WC, 360o
engelsiz rota uygulamalarıyla Dumlupınar Üniversitesi sözde değil, gerçekten en engelsiz
üniversitelerden biri durumundadır.
Standartlara uygun en uzun bisiklet yolu olan ilk ve tek üniversiteyiz. Uygulama
konusundaki zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Bu noktada fikri olan varsa, görüşebiliriz.
YÖK’ün üniversitelere yapacağı kurumsal Dış Denetime 2016 yılı için hazır olduğunu
bildiren az sayıdaki üniversiteden biriyiz.
İdari Personel Norm çalışması yapan ilk ve tek üniversite olduğumuzu sanıyorum.

Sözü daha fazla uzatmadan, açılış törenlerinde yaygın bir gelenek olan neler yaptık, neler
yapacağız konusuna değinmek istiyorum.
•
•
•
•

•

Üniversitemize, son 1 yıl içinde Yrd. Doç. Unvanıyla 13 yeni öğretim üyesi
kazandırılmıştır.
Mevcut öğretim elemanlarımızdan 19 tanesi profesör, 32 tanesi doçent ve 50 tanesi
yardımcı doçent unvanına yükselmişlerdir.
Öğretim elemanlarımızdan toplam 36 tanesi kurum değiştirme ve emekliye ayrılma
şeklinde aramızdan ayrılmışlardır.
Şu an itibarıyla üniversitemizde toplam 1216 akademik personel bulunmaktadır.
Profesör 64, Doçent 101, Yrd. Doç. 336, Arş. Gör. 389, Öğr. Gör. 231, Okutman 69,
Uzman 16, Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi 5.
Mevcut durum itibariyle;
Profesör kadrosu bekleyen 20
Doçent kadrosu bekleyen 26
Yardımcı Doçent kadrosu bekleyen 69 olmak üzere 115 öğretim elemanımız kadro
beklemektedir.

Bir başka istatistik bilgi de, öğrenci sayılarımıza ilişkin olacaktır.
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
•
•
•

•
•

22.298
30.499
5.024
594
58.215

2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılına yeni bir Meslek Yüksekokulu ile Kütahya Güzel
Sanatlar Meslek Yüksekokulu ile başladık.
Çağrı Hizmetleri ve İtfaiyecilik alanlarında ön lisans programları açtık.
Öğretim üye ve elemanlarıyla havuz sistemi şeklinde eğitim öğretim yapan Meslek
Yüksekokullarında, kadro çalışmaları yapıldı. Öğretim üye ve elemanların kadroları,
mesleklerine en uygun bölüm ve programlara aktarıldı.
Yine Meslek Yüksekokullarında kontenjan ayarlamaları yapılarak, doluluk oranları
artırılmaya çalışıldı.
Bu yıl, bir yıl gecikmeli olarak lisans müfredat çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

Birkaç söz de, bu yıl üniversitemize yerleşen sevgili öğrencilerimize olacak. Sloganı ‘SİZ DEĞERLİ
ÖĞRENCİLERİMİZİ KAZANMAKTAN MUTLUYUZ’ olan üniversitemize hoş geldiniz. Çok kısa bir
sürede üniversitemizi sevecek, büyük bir aidiyet duygusuyla, duygusal bir bağla bağlanacaksınız.
Sevgili öğrenciler
Lütfen analitik düşünün, eleştirel düşünün, aklınızı kullanın! Birilerinin sizin adına düşünmesine,
size yol ve yön vermesine fırsat vermeyin. Hür düşünün, bağımsız olun. İşinizde de, mesleğinizde
de, ideallerinizde de, hayallerinizde de en iyi olmaya çalışın.
Hangi bölümde okursanız okuyun, mesleğinize değer verin. Mesleğinizin aranan elemanı olmaya
çalışın. Bu üniversite, kendini geliştirmeyi, lider olmayı kafaya koyan her öğrenciye hizmet
edecek akademik donanıma sahiptir. Aradığınız her şeyi burada bulacağınızdan eminim.

2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı hepinize hepimize, üniversitemize, şehrimize hayırlı olsun.
Sabrınız için teşekkür ederim.
Saygılarımla
Prof. Dr. Remzi Gören
Rektör

