
5. VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ EĞİTİME...  

Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi, kariyeri süresince eğitime, özellikle de okul 

öncesi eğitime sağladığı katkılardan dolayı Sakarya Valisi Nuri Okutan oldu. 

Milli Eğitim Bakanı Dr. Hüseyin Çelik, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Semahat Arsel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa V. Koç, Koç Ailesi fertleri ve dostlarının da katıldığı törende, Sakarya Valisi 

Nuri Okutan ödülü, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel’ in 

elinden aldı. 

Bu yılki ödülün sahibi olan Sakarya Valisi Nuri Okutan, eğitimci bir aileden 

gelmektedir. Okutan, topluma örnek oluşturma açısından önemli bir rol üstlendiğinin 

bilinci ve eğitimin herkesin katkıda bulunması gereken bir mesele olduğu inancı ile bu 

doğrultuda pek çok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Siirt ve halen sürdürmekte 

olduğu Sakarya Valiliği süresince, özellikle okul öncesi eğitim alanında önemli 

gelişmelere imza atan Vali Okutan’ a, Vehbi Koç Ödülü, ülkemizdeki yerel ve merkezi 

yöneticiler için örnek bir sorumlu yöneticilik anlayışını başarı ile yerine getirmesinden 

ötürü verilmiştir. 

Dördüncüsü 2005 yılında kültür alanında Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya verilen ödül, 2004 

yılında sağlık alanındaki çalışmalarından dolayı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne, bir önceki yılda da, eğitim alanında, anne - 

çocuk gelişimine ve eğitimine sağladığı katkılar nedeni ile AÇEV’ e (Anne Çocuk 

Eğitim Vakfı), ilk yılında ise tarihi ve kültürel miras alt başlığı altında Topkapı Sarayı 

Müzesi’ne verilmiştir. 

Vehbi Koç Ödülü, Vehbi Koç Vakfı’nın temel hizmet alanları olan eğitim, sağlık ve 

kültür alanlarında Türk insanının yaşam kalitesinin artırılmasına hizmet eden kişi ya 

da kurumları ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

2002 yılından bu yana verilen ve Türkiye’de tesis edilmiş en büyük maddi ödül olma 

özelliğini taşıyan Vehbi Koç Ödülü, Koç Topluluğu’nun kurucusu, Türk Sanayi’nin 

duayeni Vehbi Koç’un en önemli ideallerinden biri ve vasiyeti idi. 

 



Vehbi Koç Vakfı nasıl kuruldu? 

Vehbi Koç başarılı işadamlığının yanı sıra, toplumsal sorunların çözümünde her 

bireye sorumluluk düştüğüne inanan gerçek bir hayırseverdi. Vehbi Koç, yaşamı 

boyunca, içinde yetiştiği topluma ve o toplumun sorunlarına önem veren ve en 

önemlisi çözüm arayan ve çözüm üreten bir kişiydi. O’nun için, içinde yetiştiği 

toplumsal kültür ve aile terbiyesi gereği ihtiyacı olana yardım etmek bir insanlık 

vazifesi idi. İş hayatına atıldığı ilk günden itibaren kazancının bir kısmını mutlaka bu 

işlere ayırdı ve bundan büyük mutluluk duydu. İşleri geliştikçe topluma verdiği 

hizmetleri de geliştirmek ve kurumsallaştırmak en önemli hedeflerinden biri oldu.  

Vehbi Koç, araştıran, gözlemleyen ve çok kişinin görüşünü alarak, kendi nihai 

kararını veren bir kişiydi. Şirketlerin ve sosyal yardımlaşma ile ilgili işlerin 

kurumsallaştırılması ile ilgili olarak, yurt dışındaki örnekleri de inceleyip araştırdıktan 

sonra bu fikrini hayata geçirmiştir. 

Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı, Vehbi Koç’un yaptığı hayır 

hizmetlerinin kurumsallaşması ve kendisinden sonra da sürmesi isteği sonucunda 17 

Ocak 1969 yılında resmen hayata geçti.  

Başta Hulki Alisbah olmak üzere Av. Cafer Tüzel, Aydın Bolak ve pek çok kişinin 

yaklaşık 20 yıllık bürokratik mücadelesi ile resmi olarak kurulan vakıf, Vehbi Koç’un 

hayatı boyunca önemsediği toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve  devamlılığının 

sağlaması amacı ile kuruldu.  

 


