Sayın Rektörümüzün katılımıyla “Fakülte Akademik Genel Kurul Toplantısı ve
Akademik Teşvik Ödül Töreni” çevrimiçi (online) olarak gerçekleşti.
17 Şubat 2021 saat 13:30’da çevrimiçi (online) olarak gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını
yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin: “2015 yılından beri devam eden teşvik
sisteminde bugüne kadar ilk defa üniversite yönetimimiz bu teşvik alan arkadaşlarımızı onore etme
adına böyle bir faaliyet organize ettiler. Ben sayın rektörümüze fakültemiz adına teşekkür ederim.
Bizim geleneklerimizde şöyle bir kural vardır. Marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla bu toplantının bizi
motive edeceğini bizim ileriki yıllarda fakülte olarak daha fazla teşvik alacak arkadaşımızın olmasını
arzu ediyoruz. Ben fakültemiz adına bu belgeleri hak eden tüm arkadaşlarımıza tüm içten
duygularımla teşekkür ediyorum.” dedi.
Daha sonra Dekan yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA fakültemiz genel tanıtımı ve
2020 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yapılan akademik faaliyetler hakkında kısa bilgiler
verdi. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde toplam 45 etkinliğin hayata geçtiği bilgisini veren Kılıçkaya
bunlar arasında: 15 Uluslararası makale, 3 kitap bölümü, 1 kitap basımı, 1 dergi editörlüğü ve 1 kitap
editörlüğünün yanında 2 BAP, 2 Zafer Kalkınma Ajansı destekli proje ve 2 özel ve kamu kuruluşlarıyla
yapılan projenin hayata geçtiğini, 6 konferans 1 Uluslararası Sempozyum, 11 ulusal ve uluslararası
serginin yanında D- Sanat adlı derginin hayata geçirildiği bilgilerini verdi. Toplantının ardından bölüm
başkanları, sırası ile söz alarak akademik etkinlik raporlarını sundular. Ardından oylama yapılarak
bölümlerin Akademik faaliyetleri oylanarak kabul edildi.
Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez Kütahya
Dumlupınar Üniversitesinde en yüksek puanla Akademik Teşvik Ödülü alan Dekanımız Prof. Dr.
Levent Mercin’i özel olarak tebrik ettiler. Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal: “Siz Üniversitemizin
medarı iftiharı isiniz. Hem tüm fakülte olarak hem de şahsınız olarak, şu ana kadar sadece bizden
değil değişik fakülte ve birimlerden size gelen istek ve çalışmaları mümkün olduğunca geri çevirmeden
hayata geçirmemeye çalışıyorsunuz. Üniversitemizin görünen yüzüsünüz. Bu anlamda katkılarınızdan
dolayı ben size ve çalışma arkadaşlarınıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Adından fakültemiz de
teşvik ödülü alan Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA, Öğr. Gör. Erdoğan Dizdar, Öğr. Gör. Dr. Ali
Aycan Gürbüz, Öğr. Gör. Elif Dokur, Dr. Öğr. Üyesi Serpil Akdağlı ve Doç. Oya Aşan Yüksel’e sayın
Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal teşekkür etti.

