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Değerli Genç MÜSİAD Başkanı, 

Değerli Genç MÜSİAD Üyelerimiz, 

Değerli MÜSİAD Üyeleri ve Dostları, 

Kıymetli Gençler, 

 

MÜSİAD’ın göz bebeği Genç MÜSİAD’ımızın genç iş insanı yetiştirme projesi Young 

Business Academy’ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

Öncelikle, bu kadar genci, genç beyini bir arada görmekten duyduğum memnuniyeti 

ifade etmek istiyorum. Gençlerle bir arada olmak, onların enerjisini hissetmek bize güç 

veriyor. 

Değerli Misafirler, 

MÜSİAD, bundan 30 yıl önce, 12 genç iş insanının girişimiyle küçük bir ofiste kuruldu 

ve uzun yolculuğuna başladı. Yani bugünkü büyük ve etkili yapının tohumları, son derece 

mütevazı şartlarda atıldı. 

Peki 12 genç insanını, böylesine çetin bir yola ikna eden motivasyon neydi acaba? 

Bu sorunun cevabını bugün, kurulduğu gün ortaya konan ideallerinin peşinden giden; 

geçmişine, değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir kurumun genel başkanı olarak gururla söylüyorum: 



Bu motivasyon; geleceği kurma isteğinden, inandığı değerlerden vazgeçmeden de iş 

dünyasında var olunabileceğine olan inançtan ve ülkeye faydalı olma çabasından ileri geliyor 

sevgili gençler. 

Yol öyle çetrefilli bir yol ki; yıllar içinde ekonomik ve siyasi başta olmak üzere, önlerine 

birçok engel çıktı, vazgeçirilmeye çalışıldılar. Fakat vazgeçmek bir yana, ideallerine daha da 

sıkı sarılarak, her zaman her koşulda bu uğurda ilerlemenin peşine düştüler. 

Bugün, üye sayımızla dünyanın en etkin ve yaygın STK’sı olmakla övünürken, bu yolun 

nasıl kat edildiğini bildiğimiz için ve bunun değerini bilenlerle yola devam ettiğimiz için gurur 

duyuyoruz. 

Her zaman değer bilenlerden olun kıymetli gençler. 

İş dünyasına adım attığınızda bilirsiniz ki, bu dünyanın diğer adı mücadeledir. 

Şimdi akademik ve günlük kullanımlarımızda girişimciliğin birçok farklı tanımını 

yapıyoruz; fakat asıl olan şu ki, bu mücadelenin altından kalkabileceğinize olan inancınız 

varsa, girişimcisinizdir. 

Buna inanıyorsanız ve yola revan olmaya kararlıysanız bilin ki; ilerlerken, zaman 

zaman çok yorulacaksınız, ümitsizliğe kapılmanız için önünüze binlerce sözde sebep çıkacak, 

belki tökezleyeceksiniz, yalnız hissedeceksiniz. Yalnız değilsiniz! 

Çalışmaya çocukluktan itibaren başlayan bir iş insanı olarak şunu çok rahat 

söyleyebilirim, ben ve benim gibi binlerce iş insanı da bunları yaşadı, hissetti. 

Fakat sevgili gençler; iş dünyasında güçlenme ve kalıcı olma noktasında iş insanının 

alamet-i farikası, yılmamaktır! 

Yılmayacaksınız, yorulmayacaksınız pes etmeyeceksiniz. 

Yorulduğunuzu hissettiğinizde, kendi elinizden, yine kendiniz tutacaksınız; kendinize 

inanacaksınız, koyduğunuz hedefe ulaşacağınıza kendinizi ikna edeceksiniz. 

Tabii öncelikle bir hedef belirleyeceksiniz. “Ben bir başlayayım, gidişata göre bakarım” 

dediğiniz noktada bu çetin dünya da size, “sen o zaman şu kenarda dur, kendi yağında 

kavrul” diyecektir. 



Hedeflerinizi küçük tutmayın; büyük hedefler koyun kendinize.  

Benim her fırsatta ifade ettiğim bir konu var:  

Hayal kurmak, sadece romantik bir eylem ya da çocuklara özgü bir aktivite değildir; 

HAYAL KURUN! 

Hayalleriniz sizin itici gücünüz olacaktır; hayal kurdukça göreceksiniz ki, arkanızda 

görünmez bir destekçiyle yürüyorsunuz. Hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. 

Hayallerinizde ve yolunuzda kararlı olun, inatçı olun. 

Bizler, yürüyeceğiniz uzun yolda; iş ve hayat tecrübemizle her zaman yol gösterici 

olmaya hazırız. 

Sizler, bereketli toprakları, kıymetli insanları ve kadim kültürüyle müthiş bir 

zenginliğin içine doğdunuz; sizler, Anadolu’nun çocuklarısınız. Bu değerli hazinenin gücünü 

de yanınızda hissedin her zaman. 

Değerli Gençler, 

MÜSİAD kurucularımızdan bahsederken, “12 genç adam” vurgusunu yapmamın en 

önemli nedeni, MÜSİAD kurucularının da sizlerle aynı kaygıları, aynı endişeleri taşıdığını fakat 

hiçbir zaman pes etmediklerini vurgulamaktır. 

MÜSİAD bugün 11 bini aşkın üyesiyle, dünyanın 95 ülkesinde, toplam 311 noktada 

faaliyet gösteren büyük bir sermaye platformu. 

Bu bakımdan MÜSİAD’ın gelişim süreci, tam anlamıyla bir başarı öyküsüdür. 

Bu vesileyle bir kere daha, kurucularımıza ve bugünlere ulaşmamızda emek veren tüm 

MÜSİAD dostlarına şükranlarımı sunuyorum. 

 



 

Sizlerle bir araya geldiğimiz her fırsatta, cesaretin önemini özellikle vurguluyorum, cesur 

olun, ilerlemeye odaklanın diyorum. 

Tabii cesaretin yanında inanç, çok çalışmak ve gelişme isteği de olacak ki, yolunuz hep 

açık olsun. 

Kıymetli Gençler, 

Ben bir iş adamıyım. Çocuk yaştan itibaren iş hayatının içindeyim. Aile şirketimizin 

hemen hemen her kademesinde çalıştım.  

Elime ürünlerin olduğu çantayı alıp kapı kapı gezerek satış da yaptım, yeri geldiğinde 

peynir tenekesi de taşıdım. 

Bunlardan bırakın gocunmayı her zaman gurur duydum; iyi ki böyle adım adım 

çıkmışım merdivenleri.  

Bazı örneklerine rastlıyoruz, genç bir iş insanı, ailesinin şirketinde kulağa hoş gelen bir 

pozisyonda çalışmaya başlıyor.  

Fakat başlangıcı öyle konforlu yapıyor ki, o şirketi kurarken dedesi ya da babasının ne 

zorluklar çektiğini hiçbir zaman anlayamıyor.  

Eğer, o aşamaya hangi engeller aşılarak gelinmiş yaşayarak görmezseniz, iş hayatınız 

boyunca ne şirketinizde çalışanları ne de iş yaptığınız kişileri anlayabilirsiniz. 

Emeği, alın terini anlamak, başarıya giden yolda kat ettiğiniz mesafeyle ve bunlara 

verdiğiniz değerle doğru orantılıdır.  

Yani eğer siz, bir işe emek vermek ne demek öğrendiyseniz ancak, çalışma 

arkadaşlarınızın hakkını teslim edebilirsiniz. 

Yaşınız çok genç, önünüzdeki yolu belki gözünüzde çok büyütüyorsunuz, ümitsizliğe 

kapıldığınız anlar oluyor. 

Bakın ben hala günde 18 saat çalışıyorum; bugün hala inovasyon ve yenilik peşinde 

koşuyorum, her boş vaktimde “daha fazla ne öğrenebilirim” diye düşünüyorum.  

Allah sağlık verdiği müddetçe de durmaya hiç niyetim yok. 



Adına ister tecrübe paylaşımı deyin, ister nasihat; fikir alışverişi bir “erken uyarı 

sistemi”dir. 

Tecrübelerden faydalanmak, tecrübeli insanların önerilerini değerlendirmek, sizi 

zaman kaybından da enerji sarfiyatından da korur ve yanlış karar almanızı önler. 

Onun için güvendiğiniz, inandığınız, başarılı iş insanlarını yakından takip edin, 

düşüncelerine değer verin ve kendi düşünce filtrenizden geçirdikten sonra uygulayın. 

“Aynı yoldan gidin, hiç risk almayın, yeni bir şey denemeyin” demiyorum asla. 

Yılmadan deneyin, fakat olası riskleri de öğrenin. Bu da ancak tecrübeli insanlardan 

edineceğiniz bir kazançtır. 

Genç iş insanları olarak kendinizi her zaman geliştireceksiniz, gözünüz kulağınız açık 

olacak, yenilikleri izlemeyecek, hayatınıza uygulayacaksınız, tecrübelerden en faydalı şekilde 

yararlanacaksınız...  

Kıymetli Genç Kardeşlerim, 

Bizim, “Güçlü Türkiye” hedefimiz var. Bu hedefe yürümek için hazine olarak 

gördüğümüz bir genç nüfusa sahibiz. 

Gençlerimiz, teknolojiye uyum ve çağın gereklerine uygun gelişim gösterme 

bakımından son derece parlak bir tablo çiziyor. 

Bu, dünyanın bambaşka bir istikamette dönüştüğü çağımızda, büyük bir avantaj bizim 

için. 

Çünkü dünyanın yöneldiği bu yeni istikametinde, bilgi ve teknoloji hüküm sürüyor.  

Dolayısıyla, gelişimini buna uygun hızda sürdürmeyen toplumların, gelecekte dünya 

arenasında söz sahibi olmasının imkânı yok. 

Şu anda, gelecekte büyük hedefleri olan bütün ülkeler, rotasını bu gelişime çevirmiş 

durumda. 

Burada, çok önemli bulduğum bir noktaya da değinmek istiyorum: 

Mevcut teknolojileri en iyi şekilde kullanmak bir kabiliyet olabilir; fakat sözünü 

ettiğimiz gelecekte bu tek başına bir marifet değil. Bunun ötesine geçmek şarttır. 



Vatandaşları olduğumuz ülkelerin menfaatlerini gözeterek, onların ekonomik ve 

sosyal gelişimlerine katkı sunmak, bir birey olarak hepimizin görevidir. 

Sizler, aynı zamanda birer “dünya vatandaşı” da olmak zorundasınız. 

Dünyanın en ücra köşesinde yaşanan bir olay, sizlerde etki oluşturmalı, bir çözüm 

arayışına girerek, güçlü bir zihinsel efor sarf etmeli ve harekete geçmelisiniz. 

Çünkü, yabancı olduğunuz bir dünyaya ne bir yenilik getirebilirsiniz, ne de açılım 

yapabilirsiniz. 

Kendinizi her zaman yenileyin, tazeleyin. Var olanı geliştirmenin yanı sıra, gençler 

olarak sizin asıl göreviniz, yeni projelere odaklanmaktır. 

Cesur olun; dalgalı denizlere açılmaktan korkmayın, yeni yollara çıkacak umudunuzu 

her zaman koruyun. Koruyun ki, ustalaşabilesiniz. 

Kaanlar Gıda’nın bugünkü gücüne bizi ulaştıran çok çalışmamız, emek vermemizdir; 

ama aslolan hayal kurmaktır genç arkadaşlarım. 

Bundan 23 yıl önce ülkemizde internet kullanımı yaygın bile değilken, ben “web 

sitesi” yapmalıyız dedim.  

Yine 23 yıl önce, peynirin markette satılma şartı, sadece teneke kutuymuş gibi kabul 

edilmişti; ama tüketici rahatsız, paslanıyor, kullanımı zor diyor… Ben, bizzat başında durarak 

plastik kutu ürettirdim ve peyniri buna yerleştirdik.  

Yıl yine 1997; Türkiye’de satışlarımız iyi gidiyor, sıkıntımız yok, perakende müşterisi bize 

alıştı; yani her şey yolunda. Ama, başka denizlere de açılmamız lazım; hayalim bu!  

1997 yılında ilk kez Amerika’ya peynir ihracatı yaptık. Hem de 4 sayfalık katalog üzerinden 

tasarlanan web sitesinden faydalanarak. 

Eğer hayalleriniz yoksa, yol aldığınız denizin öte tarafını, başka denizleri, yolları merak 

etmiyorsanız, olduğunuz yerde kalır, yanınızdan geçenleri seyredersiniz. 

Merak ve hayal kurmak, bu işin en temel prensiplerindendir.  

 

 



Kıymetli Gençler, Değerli Misafirler, 

GENÇ MÜSİAD, kurulduğu 2002 yılından bu yana, bizi gururlandıran birçok çalışmaya 

imza attı. 

Gençleri dinamik ve gelişime açık kılan şey, içlerindeki yaşam enerjisi ve birçok şeyi 

başarabilecek bir güce sahip olmalarıdır. 

Fakat bu potansiyel doğru ve isabetli bir yönlendirmeyle işlenmelidir ki, hedefe 

gidecek en uygun yol çizilebilsin. 

Hedeflerinize ulaşmanızı belirleyecek şey, bu yolun doğruluğu ve yol haritanızın ne 

kadar gerçekçi olduğudur. 

İşte Genç MÜSİAD, üyelerine bu yolu çizmeyi öğretiyor. 

Genç MÜSİAD, Medeniyet Davamızı gerçekleştirme yolunda atılmış güçlü adımlardan 

biridir; bir okuldur. 

Giderek güçlenen teşkilat yapısı ve giderek artan üye sayısıyla Genç MÜSİAD, küresel 

ticarette söz sahibi olacak iş insanlarını yetiştiriyor, onlara kılavuzluk ediyor. 

Düzenlenen başarılı organizasyonlarda, genç girişimciler zihinsel anlamda 

güçlendirilirken, operasyonel olarak da ihtiyaçları olan her türlü bilginin aktarımı yapılıyor. 

Diğer yandan Genç MÜSİAD da tıpkı MÜSİAD gibi öğrenmeyi de öğretmeyi de hiç 

bırakmayan bir yapı. 

Yeni girişimcilere cesaret verirken, kendisini de her zaman yeniliyor, geliştiriyor. 

Girişimcilik, ekonomik çağrışımlarının yanında aynı zamanda bir kültür meselesidir. 

Girişimci, toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal gelişiminde önemli bir role sahiptir. 

Dolayısıyla gelişimlerinizi sürdürürken; bilgi, tecrübe ve yeteneklerinizi geliştirirken, 

bu noktaya da dikkat etmeniz gerekiyor. 

Sizler her zaman iyiye, doğruya ulaşmak için çabalamalı, birey olarak kıymetinizin 

farkında olarak ve ülkenize olan sorumluluğunuzu göz ardı etmeden ilerlemelisiniz. 

 



 

Sizlerin Young Business Academy’de aldığınız eğitimler, yalnızca iş hayatındaki 

başarınıza yönelik içeriklerden ibaret değil.  

Erdemi ve güzel ahlakı merkezine yerleştirdiğiniz bir hayat kurabilmeniz için bütün 

çabalarımız. 

Siz, ülkemizin geleceğisiniz! 

Ülkemiz bugün bulunduğu konuma gerçekten büyük zorlukları göğüsleyerek, hatırı 

sayılır emek ve fedakarlıklar sayesinde geldi. 

Bizler, yaşımız itibariyle bu meşakkatli yola en başından dâhil olamasak da bize kadar 

olan kısmında büyüklerimizin yaşadığı güçlükleri ve kazandığı zaferleri biliyoruz.  

Bu yol bize babalarımızdan, dedelerimizden miras kaldı, bizler de Allah’ın izniyle 

sizlere devredeceğiz. 

Bu yolda yürümenin sizlere yüklediği sorumluluğun daha bugünden farkında 

olduğunuzu gözlerinizden görebiliyorum.  

Gözlerinizde gördüğüm bu ışığın aynı zamanda bu ülkenin bizden sonra da payidar 

kalacağına olan inancımı kuvvetlendirdiğini paylaşmak isterim. 

Zihinlerinizi, 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 karşınıza; onlardan da bir şeyler öğrenin, tecrübe deyip cebinize koyun ve hiç 

yılmadan yolunuza devam edin. 

Gözleri ilmin ışığı ile parlayan güzel kardeşlerim, sizler başarıya olan inançları ve 

manayı maddenin önünde tutan yaklaşımınız ile benim nazarımda dünyanın bir adım 

önündesiniz. 



Sizler, ortaya koyduklarınız ve heybelerinizde açığa çıkmayı bekleyen nice cevherle 

kim olduğunu bilen, nereye ait olduğunu unutmayan; kendini maddenin büyüsüne 

kaptırmayan sağlam karakterlersiniz.  

Biz bu ülkeyi size teslim edip ebediyete yol aldığımızda, kalplerimiz sayenizde 

mutmain kalacak. 

Kıymetli Misafirler, Değerli Gençler, 

Genç MÜSİAD’ımızın bu değerli projesinin tüm gençlerimize ve ülkemize hayırlar 

getirmesini temenni ediyorum.  

Sertifika alan gençlerimizin, burada değerli eğitmenlerimizden öğrendiklerini,  ömür 

boyu hem iş hayatında hem özel hayatlarında uygulayabilmelerini diliyorum. 

Başta Genç MÜSİAD Başkanım olmak üzere emeği geçen bütün MÜSİAD Üyelerime ve 

MÜSİAD Dostlarına teşekkür ediyorum. 

Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 

 

Abdurrahman Kaan 

MÜSİAD Genel Başkanı 

 


