
 
9. VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ AÇIKLANDI 

PROF. DR. TURGAY DALKARA 
 SAĞLIK ALANINA YAPTIĞI KATKILARLA VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ’NE LAYIK 

GÖRÜLDÜ 

Türkiye’nin ilk özel vakfı olan 41 yıllık Vehbi Koç Vakfı‘nın insanların yaşam kalitesinin artırılmasına 
katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl eğitim, sağlık, kültür ve sanat 
alanlarından birinde verdiği ‘Vehbi Koç Ödülü’ne, bu yıl beyin ve damar hastalıkları konusunda 
uluslararası alanlarda elde ettiği başarılarla Prof. Dr. Turgay Dalkara layık görüldü.  14. ölüm 

yıldönümünde Vehbi Koç Vakfı’nın kurucusu Vehbi Koç’un da anıldığı ödül töreninde konuşan Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Vehbi Koç Ödülü’nün bu yıl sosyal kalkınmışlığın 
göstergesi olmanın yanı sıra, eğitime ve üretime verimlilik kazandırması nedeniyle ekonomik 

kalkınma açısından da son derece kritik rolü olan sağlık alanında verilmesinin önemine dikkat çekti.  
Vehbi Koç’un sağlık sektörünün ülke kalkınmasındaki rolünün bilincinde olduğunu belirten Mustafa 
V. Koç, “Bizler de dedem Vehbi Koç’un bu vizyonunu ve ileri görüşlülüğünü örnek alarak, Vehbi Koç 

Vakfı aracılığıyla sağlıklı bir toplum için birçok proje yürüttük ve yürütmekteyiz” dedi. 

 
Türkiye’nin  ilk  özel  vakfı  olan  Vehbi  Koç  Vakfı  tarafından  bu  yıl  dokuzuncusu  verilen  ‘Vehbi  Koç 
Ödülü’nün  sahibi, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ve Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un da katıldığı ödül töreninde açıklandı. Koç Topluluğu’nun ve Vehbi 
Koç  Vakfı’nın  kurucusu  Vehbi  Koç’un  14.  ölüm  yıldönümü  vesilesiyle  anıldığı  gecede  TEV  Genel 
Müdürü Turgut Bozkurt da bir konuşma yaptı. 

 
Ödül, beyin‐damar hastalıkları alanında uluslararası başarı sahibi Prof. Dr. Turgay Dalkara’nın oldu 

‘9. Vehbi Koç Ödülü’ne beyin ve damar hastalıkları alanında üst düzeyde ilgi gören bilimsel çalışmaları 
ve başarıları nedeniyle Prof. Dr. Turgay Dalkara layık görüldü. Prof. Dr. Turgay Dalkara’ya ödülü Vehbi 
Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel  tarafından  takdim edildi. Prof Dr. Turgay Dalkara, 
Vehbi Koç Ödülü ile birlikte Türkiye’de verilen en büyük para ödülü olan 100 bin doları da almaya hak 
kazandı.  

Genç bilim insanlarını teşvik etmede öncü rol üstleniyor  

Gecede, uzmanlık alanı olan beyin iskemisi (beyin damar tıkanıklarının yol açtığı felç) alanında yaptığı 
çalışmalarla sadece Türkiye’de değil; dünyada da bilim ve tıp çevrelerinde haklı bir ün kazanmış olan 
Prof. Dr. Dalkara’nın  yaşamından  kesitler  sunan  bir  film  de  gösterildi.  Vehbi  Koç  Vakfı  tarafından 
Vehbi  Koç  Ödülü’ne  layık  görülen  Prof.  Dr.  Dalkara  Türkiye’deki  çalışmaları  kadar,  Harvard  Tıp 
Fakültesi gibi dünyanın sayılı üniversitelerinde aldığı görevler ve ayrıca kurduğu araştırma ekipleriyle 
elde  ettiği  bilimsel  bulgularla  da  tıp  dünyasının  yakından  tanıdığı  bir  isim.  9.  Vehbi  Koç Ödülü’nü 
almaya hak kazanan Prof.Dr. Dalkara’ya ödülün verilmesinin ardında; Prof. Dr. Dalkara’nın uzmanlık 
alanı olan beyin damar tıkanıklarının yol açtığı felç (beyin  iskemisi) üzerindeki bilimsel çalışmalarının 
başarıları kadar, genç bilim  insanlarını  teşvik etme ve özendirme konusundaki öncülüğü de gerekçe 
olarak gösterildi.  



Harvard’da da hocalık yapıyor, beyin iskemisinde tıp literatürüne geçen çalışmaları var 

Halen Hacettepe  Tıp  Fakültesi’nde  oluşturduğu  araştırma  ekibiyle  özellikle  beyin  iskemisi  alanında 
araştırmalar  yapan  Prof.  Dr.  Dalkara,  bu  alanda  dünya  çapında  bir  uzman  olarak  tanınıyor. 
Uluslararası  literatürde  yer  alan  115  yayını  bulunan  Dalkara’nın  bu  çalışmalarına  bugüne  kadar 
3500’ün üzerinde atıfta bulunulurken, beyin  iskemisinde dünya tıp  literatürüne geçen çalışmalarıyla 
haklı  bir  ün  kazanmış  durumda.  Mezun  olduğu  Hacettepe  üniversitesi  Tıp  Fakültesi’nde  nöroloji 
profesörü  olarak  görev  yapmaya  devam  eden  Prof.  Dr.  Turgay  Dalkara,  aynı  zamanda  Nörolojik 
Bilimler  ve  Psikiyatri  Enstitüsü Müdürlüğü  ve  Tıp  Fakültesi,  Tıp  /  Bilim  doktoru  birleşik  programı 
koordinatörlüğü görevlerini de yürütüyor. Doktora eğitimini  farmakoloji alanında  tamamlayan Prof. 
Dalkara Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi.   Öte yandan 1992 yılından beri Harvard Tıp Fakültesi, 
Massachusetts General Hospital’da da daimi kadrosu bulunan Prof. Dr. Dalkara araştırmalarının bir 
ksmını bu kurumda gerçekleştiriyor. Pek  çok önemli ortak bilimsel gelişmeyi  sağlayan bu  ilişki aynı 
zamanda çok sayıda genç Türk bilimcisinin Harvard’da eğitimine de olanak sağladı. 

Beyin hastalıklarının tedavisi için yeni ilaç uyguluma yöntemleri üzerinde çalışyor 

Prof. Dalkara, Hacettepe Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Nörobilim Laboratuarları’ndaki ekibi ve 
Eczacılık  Fakültesindeki  meslektaşları  ile  birlikte  beyine  hedeflendirilmiş  ilaç  taşıma  sistemleri 
üzerinde  de  çalışıyor.  Bu  araştırmalar  beyin  kanserinin  tedavisinde  de  umut  vaadediyor.  Tıp 
dünyasında  buluşları  ile  ilgi  yaratan  Prof.  Dr.  Dalkara  ve  arkadaşları,  bu  yönteminin  klinikte 
uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 

Mustafa V. Koç: “Sağlık soysal kalkınmanın göstergesi, ekonomik kalkınmada rolü büyük” 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Vehbi Koç Ödülü’nün bu yıl sosyal kalkınmışlığın 
göstergesi  olmasının  yanı  sıra,  eğitime  ve  üretime  verimlilik  kazandırması  nedeniyle  ekonomik 
kalkınma açısından da son derece kritik rolü olan sağlık alanında verilmesinin önemine dikkat çekti.  
Vehbi Koç’un sağlık sektörünün ülke kalkınmasındaki rolünün bilincinde olduğunu belirten Mustafa V. 
Koç, “Bizler de merhum Vehbi Koç’un bu vizyonunu ve  ileri görüşlülüğünü örnek alarak, Vehbi Koç 
Vakfı aracılığıyla sağlıklı bir toplum için birçok proje yürüttük ve yürütmekteyiz” dedi. 

“Ödül fikri rahmetli dedem Vehbi Koç’un idi, onun vasiyetini yerine getirmekten gurur duyuyoruz”  

14. ölüm yıldönümü nedeniyle Vehbi Koç’un da anıldığı gecede konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, “ Bugün bizi bir araya getiren Vehbi Koç Ödülleri fikrini, Rahmetli Vehbi Koç 
sağlığında oluşturmuş ve vakfımızın bu konuda çalışmasını istemişti.  Bizler de 2002 yılında 
başlattığımız ödüllerle onun vasiyetini yerine getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.  Vehbi Koç’un 
sağlık alanında pek çok projeye ve fikre öncülük ettiğine dikkat çeken Mustafa V. Koç, Vehbi Koç’un 
çocukları ve torunları olarak bu alandaki çalışmaları büyük bir özenle yürüttüklerini söyledi. Koç, 
“Kurmuş olduğumuz hastane ve merkezlerde binlerce hasta tedavi ediliyor, eğitimler ve araştırmalar 
gerçekleştiriliyor. Bir yandan da Koç Üniversitesi kapsamında Tıp Fakültesi kurma çalışmalarımız 
devam ediyor” dedi.   

 

 

 



Editöre Not 

Prof. Dr. Turgay Dalkara hakkında bilgi 

1952 yılında doğan Dalkara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, doktora 
eğitimini  farmakoloji  alanında  tamamladı.  Halen  Hacettepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi’nde  nöroloji 
profesörü olarak çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Turgay Dalkara, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri 
Enstitüsü müdürlüğü ve Tıp Fakültesi, Tıp/Bilim doktoru birleşik programı koordinatörlüğü görevlerini 
de yürütüyor. Harvard Tıp Fakültesi’nde Massachusetts General Hospital’da daimi kadrosu bulunan 
Prof. Dr. Dalkara  araştırmalarının  bir  kısmını  burada  yürütüyor. Hacettepe  Tıp  Fakültesi’nde  kendi 
kurduğu araştırma  ekibiyle, uzmanlık alanı olan beyin  iskemisi alanında araştırmalar  yürüten Prof. 
Dalkara’nın toplam 115 makalesine tıp dünyasında bu zamana kadar 3500’ün üzerinde atıf yapıldı. 9. 
Vehbi Koç Ödülü’ne  layık görülen Prof. Dr. Dalkara 1987 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 1990 yılında 
Eczacıbaşı  Tıp Ödülü’nü  aldı.  Bunların  yanı  sıra Hacettepe Üniversitesi  Bilim  Başarı Ödülü,  Sandoz 
Farmakoloji  Ödülü  de  Prof.  Dalkara’ya  verilen  ödüller  arasında  yer  alıyor.  Fulbright  Bursu  sahibi 
Dalkara, 2000 yılından bu yana Türkiye Bilimler Akademisi’nin de asli üyesidir.  

Vehbi Koç Vakfı hakkında bilgi 

Türk sanayinin duayeni Vehbi Koç tarafından 17 Ocak 1969’da kurulan Vehbi Koç Vakfı, Türkiye’nin ilk 
özel vakfı olarak kurulduğu günden itibaren çağdaş ve gelişen bir Türkiye yaratmak amacıyla; eğitim, 
sağlık,  kültür  ve  sanat  alanlarında  toplumun  yaşam  kalitesini  yükseltecek  öncü  ve  örnek  hizmetler 
sunmaktadır. Bugüne  kadar  Türkiye’ye  eğitim  alanında  27  kurum;  sağlık  alanında  6  kurum,  kültür 
alanında  ise 5 kurum kazandırmış ve yüzlerce kuruma destek vermiş olan Vehbi Koç Vakfı’nın eğitim 
kurumları  aracılığıyla  verdiği  burslar  dışında  kuruluşundan  bu  yana  burs  vererek  doğrudan  destek 
olduğu öğrenci sayısı 40 bine ulaştı.   

Vehbi Koç Ödülü hakkında bilgi 

2002 yılından bu yana eğitim, sağlık ve kültür alanlarında verilen ve topluma değer katan, örnek olan 
hizmetleri  tanıtmayı  ve  ödüllendirmeyi  amaçlayan  Vehbi  Koç  Ödülü,  100.000  dolarlık  değeri  ile 
Türkiye’de tesis edilmiş en büyük maddi ödül olma özelliğini taşıyor.  

 2002 yılında kültür alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Topkapı Sarayı Müzesi’ne 
 2003 yılında eğitim alanında yaptığı çalışmalardan  dolayı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) 
 2004  yılında  sağlık  alanında  Bilkent  Üniversitesi  Fen  Fakültesi  Moleküler  Biyoloji  ve  Genetik 

Bölümü’ne 
 2005 yılında kültür alanı edebiyat alt başlığında Fazıl  Hüsnü Dağlarca'ya 
 2006  yılında  eğitim  alanında  kariyer  süresince  okul  öncesi  eğitime  yaptığı  katkılar  dolayısı  ile 

dönemin  Sakarya Valisi Nuri  Okutan’a  
 2007  yılında  sağlık  alanında  DNA  Onarımının Moleküler   Mekanizmalarının  Aydınlatılması  ve 

Biyolojik Saatin Düzenlenmesinde dünya  çapında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar’a  
 2008  yılında  kültür  alanında  Marmara  Bölgesi  tarih  öncesi  arkeolojisi  alanına  yaptığı 

katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’a  
 2009  yılında  eğitim  alanında  hayat  boyu  sürdürdüğü  başarılı  çalışmaları  nedeniyle  Prof.  Dr. 

Türkan Saylan’a verilmiştir. 


