
Sayın Kaymakam, 

Sayın Belediye Başkanı, 

Sayın Milli Eğitim Müdürü, 

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, 

Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, 

Darüşşafaka’daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp, hayata atılmaya bir 

adım daha yaklaşan değerli yeni mezun kardeşlerim, 

Sayın Konuklar, 

 

Böylesine  anlamlı  ve  sevinçli  bir  günde  sizlerle  birlikte  olmaktan  mutluluk 

duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. 

 

Eğitim  alanında  cumhuriyetin  değerleriyle, Atatürk’ün  önderlik  ettiği  fikirlerle 

yoğrulan  çok  kıymetli  bir  misyonu  on  yıllardır  sürdüren,  büyük  bir  eğitim 

kurumuna destek sunabilmenin onur ve sevincini yaşıyoruz.  

 

Bu  güzide  kurumumuz,  her  yıl  yeni  mezunlarını  verdikçe,  ülkemize  çağdaş 

eğitim olanaklarıyla yetişmiş, hayata geniş bir pencereden bakabilen, birikimli 

ve kültürlü yeni mezunlar kazandırdıkça,  sevincimiz daha da büyüyor.  

 

Burada  Türkiye’nin  en  büyük  ekonomik  kuruluşlarından  birini,  Yüce 

Atatürk’ümüzün  kurduğu  Cumhuriyetimizin  ilk  bankasını  temsilen 

bulunuyorum.  Sizlerin  de  takdir  edeceği  gibi,  bir  ülkenin  gelişmesi,  ilerlemesi 

yalnızca ekonomik verilerle ölçülüp, açıklanamaz.   

 



Ekonomi, gelişmenin en somut, en gözle görülür şekilde hissedildiği, rakamlarla 

ortaya  konabildiği  bir  alandır.  Ancak  ekonomiden  spora  kadar  her  alanda 

kaydedilecek başarıların temelinde hiç kuşkusuz eğitim, bilim ve kültür vardır.    

 

Bir  ülke  eğitim,  bilim  ve  kültürüne  ne  kadar  sahip  çıkar  ve  onları  çağdaş 

uygarlıklar  seviyesine  hatta  üstüne  yükseltmeye  çalışırsa,  o  kadar  donanımlı 

bireyler yetişmesine de zemin hazırlar. Bu nedenledir ki, bu alanlara yapılacak 

her  yatırım,  aynı  zamanda  gelişmenin  ve  ilerlemenin  de  vazgeçilmez  koşulu 

olarak değerlendirilmelidir.  

 

 

Sayın Darüşşafakalılar,  

 

Türkiye  İş  Bankası  olarak,  Darüşşafaka  Cemiyeti  ile  birlikte  eğitim  alanında 

Türkiye’nin  en  büyük  işbirliklerinden  birini  yürütüyoruz.  Biz,  geçtiğimiz  sene, 

Darüşşafaka’nın kurumsal destekleyicileri arasında yerimizi alıp, uzun dönemli 

katkı  programımızı  başlatırken,  bu  konudaki  en  geniş  kaynağı  oluşturarak 

eğitime destek konusunda çıtayı biraz daha yukarılara taşıdık.  

 

 

Bilindiği  gibi,  geçtiğimiz  öğretim  döneminden  itibaren,  her  yıl  Darüşşafaka 

sınavını  kazanan  “81  ilden  81  öğrenci”mizin  eğitim  giderlerini  İş  Bankası 

karşılıyor.   

 

“81 ilden 81 öğrenci” projesiyle Darüşşafaka gibi saygın ve güvenilir bir kuruma 

katkıda  bulunmanın  huzurunu  yaşıyor,  eğitime  ciddi  ve  uzun  soluklu  destek 



veren  bu  projeyle  ülkemizin  tüm  illerine  yayılan  fırsat  eşitliğini  gözeten, 

toplumsal bir model sunduğumuzu düşünüyoruz.  

 

Darüşşafaka  gibi  çok  değerli  bir  eğitim  yuvasına,  Türkiye’nin  tüm  illerinden 

ihtiyaç duyan başarılı çocuklarımızı  taşıyabilmek, yarınlara en  iyi ve donanımlı 

biçimde hazırlanabilmeleri için sizlerin verdiği eşsiz bilgi, destek ve eğitime aracı 

olabilmek  amacıyla  çıktığımız  yol;  bugün  yeni  mezun  çocuklarımızı  görünce 

daha da derin bir anlam kazanıyor.   

 

Değerli Gençler,  

 

İş  Bankası,  Cumhuriyetimizin  kuruluşunun  hemen  sonrasında,  1924  yılında 

Büyük  Atatürk’ün  talimatlarıyla,  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  ekonomisini  inşa 

etmek, Türkiye’ye hizmet etmek için kurulmuştur.   

 

Bugün  “İş  Bankalı  olmak”  diye  tanımladığımız  kültürün  temelinde  Ulu 

Önderimizin belirlediği bu misyon yer alır.  

 

Atatürk,  İş  Bankası’nın  kuruluşunda  Bankamıza  gönderdiği  yazıda  şunları 

söylemiştir: “Bu müesseseyi muvaffak kılmanızı temenni ederim. Çalışmalarınızı 

dikkat ve hassasiyetle  takip edeceğim. Endişe etmeyiniz;  zekâ, dikkat,  iffet en 

büyük amillerinizdir.” 

 

İşte  bu  sözler,  temel  çalışma  prensiplerimizi  oluşturmuş,  halkımızın  bize 

duyduğu  güvenle  yükselen  Bankamızın  geçtiğimiz  85  yıl  boyunca,  ülkemizin 

finans lokomotifi olan dev bir kuruluş haline gelmesini sağlamıştır.  

 



İş  Bankası’nın  elde  ettiği  başarının  formülü  aslında  birkaç  sözcükte  gizli: 

Atamızdan yadigâr olan “zeka, dikkat ve  iffet”in yanı sıra  inanç, cesaret, azim, 

güven ve sarsılmaz vatan sevgisi… 

 

Bu  sözcüklerin  temsil  ettiği  ruhu  anlamak  ve  hayatımızın  her  alanında 

vazgeçilmez  ilkeler  olarak  benimsemek  başarının  anahtarıdır.  Bu  sözcüklerin 

tanımladığı asil ruhu benimsediğimizde başarı sizindir. 

 

 

 

Sevgili Gençler,  

 

Okulunuzun,  ilk mezunları arasında yer alan Namık Kemal’ler, Ahmet Rasim’ler 

ve  sonrasında kültür ve bilim alanında olduğu gibi  iş ve  siyaset hayatında da, 

burada  adlarını  saymaya  saatlerimizin  yetmeyeceği  binlerce  yetişmiş  insanı 

ülkemize  kazandıran Darüşşafaka’nın  yeni mezunları  olan  sizler  de,  ülkemizin 

ışıltılı geleceğini temsil edecek, yeni bilimsel buluşlar, yeni sanat eserleri,  iş ve 

siyaset dünyasında yeni başarılarla Türkiye’yi  çok daha  ilerilere  taşıyacaksınız. 

Biz bundan eminiz.  

 

Önünüzdeki  uzun  yıllar  boyunca,  gerek  eğitim  gerekse  iş  yaşamınızda  buraya 

öğrendiklerinizin  katkısı  büyük  olacaktır.  Sorgulayıcı  olmak,  neden  ve  sonuç 

ilişkilerini bütünü algılayarak  irdeleyebilmek, karşılıklı  ilişkilerde karşınızdakinin 

gücünü,  kozunu, niyetini önceden  kestirebilmek  ve buna  göre davranışlarınızı 

önceden  seçenekli  olarak  kurgulayabilmek  sizlere  yaşamınız  boyunca  güç 

katacaktır. 

 



Bu  güç de,  çeşitli  tehditlere  karşın  ülkemizi  küresel boyutta  ileriye  taşımanızı 

kolaylaştıracaktır. Sizler geleceğimizsiniz. 

 

Bu  vesileyle,  yeni  bir  hayata  adım  attığınız  bu  günlerde,  Darüşşafaka’nın 

sıralarından  hayatın  daha  zorlu  ama  bir  o  kadar  da  heyecanlı  yeni  sıralarına 

kavuşurken,  sizi, öğretmenlerinizi  ve  ailelerinizi  kutluyor, üstün başarılarınızın 

hep devamını diliyorum. 

 

Sayın Konuklar,  

 

Yeni mezunlarımızın  bu  anlamlı  ve  özel  gününde  tüm Darüşşafakalıları  tebrik 

ediyor;  Atatürkçü  düşünceyi  özümsemiş,  erdemli,  bilgili,  donanımlı  kuşaklar 

yetiştirme çabası  içerisindeki bu güzide kurumumuza daha nice başarılar, daha 

nice mezunlar diliyor; saygılarımı sunuyorum… 


