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Tam çeyrek asrı geride bıraktık. 130 bin civarında mezun verdik. Varlığımızla şehrimize ve
ülkemize birçok değer ürettik.
Bu gece, belediyemizin sağlamış olduğu bu güzel mekânda, siz çok kıymetli hemşerilerimizin
huzurunda, yeni bir etkinlikle şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu etkinlik, geçen yıl
Mayıs ayında başlattığımız 25. Yıl etkinliklerinden biridir ve büyük beğeni alan İnsanlık Ölmedi
Ödülleri, Olgun Gençler Üniversitesi, Vazomatik tiyatro gösterisi gibi etkinliklerin bir devamıdır.
25. Yıl kapsamında planladığımız etkinlikler bunlarla sınırlı kalmayacak, önümüzdeki aylarda
devam edecek inşallah. 25. Yıl etkinlikleriyle eş zamanlı olarak, DUMLUPINARDAN
DUMLUPINARA adını verdiğimiz yeni bir projenin de planlamasını yapıyoruz. Umarım muvaffak
oluruz.
Üniversite olarak sadece eğitim öğretimle uğraşmayı yeterli görmüyoruz. Şehrin sanatına,
kültürüne de dokunmak istiyoruz. Kütahya’yı seviyoruz ve sevgi ekmeye çalışıyoruz. Çünkü sevgi
ektiğimiz yerde, sevinç büyüyecek biliyoruz.
Kütahya’yı seviyoruz, çünkü Kütahya; çinisi kadar çınarlarıyla pınarlarıyla muhteşem bir şehir!
Kütahya, Çanakkale’nin ruhunu barındıran Dumlupınar’ıyla kahraman bir şehir! Kütahya, en az
Amasya kadar, en az 3 Safranbolu kadar, en az 5 Beypazarı kadar tarihi bir şehir!
Kütahya en az Bursa kadar Osmanlı, Konya kadar Selçukludur. Konya ne kadar Mevlana ise,
Kütahya o kadar Mevlana’dır. Kütahya, en az İstanbul kadar “sana dün bir tepeden baktım Ey
Aziz Kütahya” demeyi hak eden bir şehir!
Kütahya, hikâyesi olan bir şehir! Kadim bir şehir! Taşı toprağı altın, havası buram buram Anadolu
kokan bir şehir!
Dumlupınar Üniversitesi, vefalı bir üniversitedir. Yerli ve milli bir üniversitedir. Değerlerine sahip
çıkan bir üniversitedir.
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya’dır, Kütahya Dumlupınar’dır.
Dumlupınar Üniversitesi yönetimi olarak, bu güzel şehre değer katalım diye, şehrin ulusal ve
uluslararası tanınırlığını sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara karşı duyarlı olalım diye, 25. Yıl
kapsamında böyle bir etkinliğe karar verdik. İşte şimdi huzurlarınızdayız.
Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum, ama birkaç hususu sizlerle paylaşmayı gerekli
görüyorum. Bu projeye karar verdiğimizde, üç şey düşünmüştük. Birincisi adayları biz
belirleyelim, sosyal medya aracılığıyla oylayalım ve en çok oy alan 25 tanesini seçelim
şeklindeydi. İkincisi kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere yazalım,
yaptıkları kıymetli projelerini listeleyelim ve aralarından 25 tanesini seçelim şeklindeydi.
Üçüncüsü ise, projeyi sosyal medya aracılığıyla duyuralım, adayları toplayalım ve DPÜ yönetimi
olarak aralarından 25 tanesini seçelim şeklindeydi.

Bu üç alternatiften, sonuncusunda karar kıldık. Yani, bugün burada ödül verdiklerimizin büyük
çoğunluğu GÖSTERİLEN ADAYLAR arasından seçilmiştir. Burada en az ödül alanlar kadar, ödül
almayı hak edenlerin de olduğunu biliyoruz.
Başta üniversite VEFA ödülü olmak üzere, üniversite içinden 5, dışından da 5 olmak üzere 10
ödül, bizzat tarafımdan önerilmiş ve listeye eklenmiştir. Ödül sahipleri topluca dikkate
alındığında;
•
•
•
•

8 ödülün yurt içinde ve dışında Kütahya’yı ve Üniversitemizi temsil edip ödül alan
hemşerilerimizin ve öğrencilerimizin olduğu görülecektir.
6 ödülün fazla bilinmeyen, ama tanıtılması gerektiğine inandığımız kurumları öne
çıkardığımız görülecektir.
6 ödülün başkalarına ilham kaynağı olan Kütahya kaynaklı örnek projelerin olduğu
görülecektir
5 ödülün KÜTAHYA şehir ismini veya Kütahya’nın TARİHİ BİR İSMİNİ ulusal ve uluslararası
tanıtan projelerin olduğu görülecektir.

Bu güzel topluluğa hitap etme fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Güzel bir gece geçirmeniz
dileğimle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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