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Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım,
İş Dünyası ve STK’ların Değerli Başkan ve Temsilcileri,
Değerli MÜSİAD Üyeleri ve Dostları,
Değerli Basın Mensupları,
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MÜSİAD Karadeniz Ereğli tarafından gerçekleştirilen “MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül
Töreni” Programımızda, hepinizi saygıyla selamlıyorum; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Değerli Misafirler,
Ödüller, başarıya ulaşmamız ya da başarıya daha fazla odaklanabilmemiz için bizlere
sunulan birer teşvik hediyesidir.
Her birimiz, iş hayatlarımızda ya da özel hayatımızda, kendimize koyduğumuz
hedeflere ulaştığımız ölçüde, mükâfata eriyoruz.
Yeni başarılara doğru ilerleyebilmek için ruhumuzu, zihnimizi cesaretlendirmek ve ikna
etmek, önemlidir.
Ödül, başkaları tarafından verildiğinde ise, yolda karşılaştığınız bütün zorlukları
unutarak, gösterdiğiniz yoğun çabaların karşılık bulduğunu, anlaşıldığınızı görüyor, mutlu
oluyorsunuz.
İnsanın, çabalarının karşılık bulduğunu gördüğünde yaşadığı mutluluk, hepsinden
değerli oluyor.
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Değerli Misafirler,
MÜSİAD Karadeniz Ereğli şubemiz, bu anlamda kıymetli bir etkinliğe imza atıyor.
Eğitimde Başarı Ödülleri’yle, eğitim hayatlarını bu şehirde sürdüren çalışkan ve başarılı
öğrencilerimizi ödüllendirerek geleceğe daha özgüvenle bakmalarını sağlıyor.
Bugün, 23’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Eğitim Başarı Ödül Töreni kapsamında, lise ve
dengi toplam 30 okulda dereceye giren 90 öğrencimiz ile ulusal yarışmalarda bölgemizi
temsil ederek Türkiye dereceleri yapan öğrenci ve öğretmenlerimizi elde ettikleri başarılardan
dolayı ödüllendireceğiz.
Ödül alan genç evlatlarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını
temenni ediyorum. Bu ödüller, çalışkan ve azimli gençlerimizin, gelecekteki büyük başarıları
için birer teşvik olsun istiyoruz.
Onların hayatlarına dokunup, bir ufak katkı yapabiliyorsak, ne mutlu bize.
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Bu vesileyle, 23 yıl gibi çeyrek asra yakın bir sürede, 1652 öğrencinin başarısını
ödüllendiren Karadeniz Ereğli Şubemize, öğrencilerimizin anne babalarına ve emektar
öğretmenlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum.
Sevgili Gençler;
Türkiye’mizin geleceğini inşa edecek, ülkemizi ve milletimizi tarihteki şanlı günlerine
yeniden kavuşturacak nesiller sizlersiniz.
Şu an bizlerin oturduğu koltuklarda, çok yakın bir gelecekte sizler oturacak, bizden
devraldığınız bayrağı, çok daha iyi noktalara sizler taşıyacaksınız.
“Siyasetin, bürokrasinin, akademinin, İş dünyasının, Kültür, Spor ve Sanat camiasının
yeni temsilcileri sizler olacaksınız. Bilginin, öğrenmenin ve hayat karşısında bir duruş sahibi
olmanın peşinde olacaksınız.
Biriktirdiğiniz tüm bilgiyi, hayatın size armağan edeceği tüm tecrübeleri ve size emanet
edilecek bütün unvan ve makamları sizler, milletinizin ve devletinizin menfaati uğruna
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memleketinizin hizmetinde kullanacak, ülkenizin her zaman daha iyiye ulaşması adına sizler
var gücünüzle çalışacaksınız.
Ama illaki meseleniz memleketiniz olacak!”
Kıymetli Gençler,
Asırlarca 3 kıtada bütün insanlığın yararına çalışmış, mazlumların her daim yanında
bulunmuş ve tarihin tozlu sayfalarında altın harflerle yer almış değerli bir milletin evlatları
olarak, şunu hiç unutmayınız; Bu topraklar, her birimize kadim bir medeniyeti, güçlü birer
miras olarak bıraktı.
Erdemi ve güzel ahlakı merkezine yerleştirdiğiniz bir hayat kurabilmeniz için bütün
çabalarımız. Siz, geleceğimizsiniz; pırıl pırıl beyinlerinizi, güzel kalplerinizi her zaman iyiye,
doğruya ulaşmak için kullanın. Bu toprakların bizlere bahşettiği kadim dostluk, kardeşlik ve
barış inancından hiçbir zaman ayrılmayın.
İnandığınız değerlere sahip çıkın; bütün hayatınızı bu değerler üzerine inşa edin. Sizi
yormak isteyen, engel olmak isteyen, inancınızı sarsmayı amaçlayan kişiler, olaylar çıkacak
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karşınıza; onlardan da bir şeyler öğrenin, “tecrübe” deyip cebinize koyun ve hiç yılmadan
yolunuza devam edin.
Yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirme yolculuğunda, insani Kalkınma
ufkumuzda, teknolojide bir üst kümeye çıkma hedefimizde, siz Gençlerimizle birlikte aktif rol
alarak, kadim medeniyetimizin bize bıraktığı mirası ihya etmeyi arzu ediyoruz.
Karşımda duran siz genç kardeşlerimin gözlerinde, hamdolsun, bu büyük ideallerin
gerçekleşmesi için gerekli olan iradeyi, gücü ve eylem aşkını net bir şekilde görüyorum.
Dünyaya açık, kendinden ve potansiyelinden emin bir ülkenin, ufku ve heyecanıyla dünyaya
açılmış gençleri olarak, sürekli gelişim içinde olacaksınız.
Yaptığımız işlerde daima en iyisini ve en iddialısını hedefleyeceğiz. Hiçbir zaman
sadece yerel düşünmeyecek; yerli ve milli kalarak uluslararası bir perspektif sahibi olacağız. Bir
yandan, ülkemizin gelişiminin lokomotifi olurken, bir yandan da, ümitlerini bizlere bağlamış
yakın ve uzak gönül coğrafyalarımızla, yepyeni bir ekosistem geliştireceğiz.
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’den aldığımız ilhamla, sürekli gayret gösterecek, bir işi
hakkıyla yerine getirdiğinizde hemen bir başka işe koyulacak, çok çalışarak, azminizi, inancınızı
6

kaybetmeden, en önemlisi de değerlerinizden ayrılmadan çizdiğiniz yolda sebatla
yürüyeceksiniz.
Milletinize, bayrağınıza, devletinize sahip çıkarak ülkemizin huzurla, barış içinde
geleceğe yürümesinin mimarları sizler olacaksınız.
Değerli Misafirler,
MÜSİAD olarak kurulduğumuz günden bu yana mesleki eğitimi savunuyoruz. Her
fırsatta dile getiriyoruz, mesleki eğitim ve uzmanlaşma, Türkiye’nin geleceği için çok
önemlidir.

Bu kapsamda, Şubat 2011’de Türkiye’de ilk defa Mesleki Eğitim Çalıştayı
düzenleyerek, “mesleki eğitimin” sorunlarını ve çözümlerini değerlendirdik, elde edilen çıktıları
tüm paydaşlar ile paylaştık.
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Buna ek olarak somut bir başka bir adım daha atarak, 2017 yılında İstanbul’da,
MÜSİAD Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ülkemize
kazandırdık.
Yine aynı şekilde, geçtiğimiz şubat ayında “hami okul” projesi kapsamında Kartal İlçesi
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Tasarım Bölümü’nün açılışını
gerçekleştirdik.

Eğitim alanında devletimizin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla da iş birliği çalışmaları
yürütüyoruz. Bu bağlamda, Türkiye Maarif Vakfı ile ulusal ve uluslararası projeler ile sosyal ve
kültürel çalışmalar gerçekleştirilmesi, eğitim ve ticari çalışmalara destek olunması ve tecrübe
ve bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla “İş Birliği Protokolü” imzaladık.
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Ayrıca İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi ile İslam
Bilim Tarihi’nin tüm dünyaya duyurulmasında büyük rol oynayan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve
çalışmalarını, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla, iş birliği anlaşması
gerçekleştirdik.
Sevgili Gençler,
Bugün dünya, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hızlı bir dönüşüm ve değişim
sürecinden geçiyor.

Tüm dünyada değişim rüzgârları son derece güçlü esiyor. Şüphesiz bu değişme ayak
uydurabilenler önümüzdeki yıllarda söz sahibi olabilecekler. Bu sürece uyum sağlamak ise
özellikle iki konuya eğilmekten geçiyor: Mesleki uzmanlık ve yenilikçi fikir, yani inovasyon.
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Özellikle son iki asırda iletişim ve ulaşım alanında meydana gelen gelişmeler, küresel
ölçekte rekabet ortamının kızışmasına yol açtı. Dolayısıyla hangi ürünü geliştirirseniz geliştirin,
hangi ürünü üretirseniz üretin, ortaya bir farklılık koyamıyorsanız uzun vadede başarılı
olmanız mümkün gözükmüyor.

Başarılı olmamız ve geleceğe emin adımlarla yürümemiz için yenilikçi ürünler
geliştireceğiz, bunları kendi öz sermayemizle ve insan kaynağımızla üreterek dünyaya
satacağız ki, yalnızca ekonomik düzeyde değil sosyal ve toplumsal alanlarda da gelişim
gösterebilelim.

Bunun için devletimiz ve özel teşebbüslerimizle eğitim, bilim ve teknoloji alanlarına
yönelmeli, yatırımlarımızı artırmalı ve bir an evvel tüketen ülke konumundan üreten ülke
konumuna yükselmeliyiz.
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Türkiye’nin, gelecekte söz sahibi olma, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmanın yolu işte
buradan geçiyor.
Bu vesile ile bu alanda son yıllarda hükümetimizin attığı adımları, devletimizin
desteğini ve özel sektörün çabalarını çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum.
Değerli Misafirler,
Sözlerimi noktalamadan önce, yarın son bulacak olan 2018 - 2019 eğitim öğretim
döneminin, tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Geleceğin bilim insanları, iş insanları, siyasetçi ve akademisyenleri olarak her bir
çocuğumuz, bizlerin sahip olduğu birer hazinedir. Bizleri geleceğe taşıyacak olan bu kıymetli
hazineye sahip çıkmak, asli görevlerimizdendir.
Bu duygularla, MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanım başta olmak üzere bu kıymetli
organizasyonda emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyor, sizleri saygı ve
muhabbetle selamlıyorum.
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Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı
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