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9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, 
Sayın Valim, 
Kıymetli Konuklar, 
Değerli Basın Mensupları, 
 
Bugün, Topluluğumuzun kurucusu, değerli büyüğümüz Vehbi Koç’u 13. 
ölüm yıldönümünde anmak ve geleneksel Vehbi Koç Ödülümüzü bu yılki 
sahibine takdim etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi, 
şahsım, Koç Ailesi ve Koç Topluluğu adına saygıyla selamlıyorum. Hoş 
geldiniz. 
 
Bildiğiniz gibi önceki yıllarda kurucumuz Vehbi Koç’un aramızdan ayrılış 
tarihi olan 25 Şubat’ta “Anma Duası” yapılıyordu. Bu yıl ve bundan 
sonraki yıllarda ise “Anma Duası”nı aile arasında yapıp, Vehbi Koç’un 
çok arzu etmesine rağmen göremediği “Vehbi Koç Ödül Töreni”ni de 
aynı gün gerçekleştirmeyi daha uygun bulduk. 
 
Vehbi Koç, çağını aşan bir vizyona sahip, yenilikçi, çalışkan bir lider ve 
işadamıydı. Bunun yanı sıra, içinde yetiştiği toplumun sorunlarına olan 
duyarlılığı ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözümleri ile de gerçek 
bir hayırsever ve vatanseverdi.  
 
Vehbi Koç’un, toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmalarını geliştirmek, 
bu anlayışı kurumsallaştırmak amacıyla kurduğu “Vehbi Koç Vakfı” bu 
yıl 40’ıncı yıldönümünü kutluyor.  
 
21 yıllık uzun uğraşın ardından 17 Ocak 1969’da kurulan “Vehbi Koç 
Vakfı” ilk özel Türk vakfıdır. Vakfın kuruluşu aslında Türkiye’deki 
vakıfçılık çalışmalarının da başlangıcıdır. Vehbi Bey pek çok alanda 
olduğu gibi, vakıfçılık alanında da ülkemize öncülük etmiş ve birçok 
vakfın kurucuları arasında yer almıştır. 
 
Vehbi Koç Vakfı,  Türkiye’ye eğitim, sağlık ve kültür alanlarında 
onlarca kurum kazandırmış ve onbinlerce gence destek vermiştir, 
vermektedir. 
 
Bugün tüm Koç Topluluğu şirketlerinde, Vehbi Koç’un bir öncü olarak 
bizlere aşıladığı “sosyal sorumluluk” bilinci iş stratejilerimizin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğitim, sağlık, kültür-sanat ve çevre 



konularında, geniş bir yelpazede gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli katkılar sağlamaya her 
zaman özen gösteriyoruz.   
 
Bu kültürümüze paralel olarak, 2002 yılından bu yana, ülke yararına 
hizmet eden ve topluma katkıda bulunan kişi ve kurumların çalışmalarını 
“Vehbi Koç Ödülü”  ile desteklemeyi amaçlıyoruz. Ödülümüzü her yıl 
sırasıyla bu üç alandan birine veriyoruz. Geçen yıl kültür-sanat alanında 
olan ödülümüzü bu yıl “Eğitim” alanında vereceğiz. 
 
Değerli Konuklar, 
Bu seneki ödülümüzün “eğitim” alanında veriliyor olması özel bir anlam 
taşıyor. Çünkü Vehbi Koç Türkiye’nin en önemli sorununun eğitim 
olduğuna ülkenin kalkınma ve demokrasi anlayışının ancak iyi eğitilmiş 
insan gücüyle elde edilebileceğine inanıyordu. O nedenle Vehbi Koç 
Vakfı’nın en öncelikli sosyal yardımları eğitim amaçlı olmuş ve Vakıf, 40 
yılın toplamında en büyük maddi katkısını eğitim alanında yapmıştır.  
 
Gerek verdiğimiz burslar, gerekse kurduğumuz ve destek verdiğimiz 
okullarla, kendine güvenen, üretken, yaratıcı, duyarlı ve bağımsız 
bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
 
8 yıllık eğitime destek vermek amacıyla, Türkiye'nin değişik bölgelerinde 
inşa ettirdiğimiz  “Vehbi Koç İlköğretim Okulları“ devlet okulları 
arasında önemli bir örnek teşkil etmektedir.  
 
1993 yılında kurduğumuz Koç Üniversitesi, bugün ülkemizin gözde 
üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir… Üniversite’nin lisans 
programlarındaki öğrencilerin yaklaşık %30’u, lisansüstü 
programlarındaki öğrencilerin de %90’ı tam burslu okutulmaktadır.  
 
Topluluğumuzun 80. yıldönümünde başlattığımız “Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi Projemiz” kapsamında Vehbi Koç Vakfı, 8 bin 
Meslek Lisesi öğrencisine burs vermekte ve gençlerin kişisel ve kariyer 
gelişimine çeşitli programlarla destek olmaktadır. Koç Topluluğu olarak, 
yukarıda birkaç örneğini verdiğim eğitim alanındaki projelerimiz ile 
çağdaş ve gelişen bir Türkiye için değer yaratma çabamıza her zaman 
devam edeceğiz.  
 
Bu özel günde, Vehbi Koç’u eğitim alanında önemli katkılar sağlayıp 
yenilikçi projeler gerçekleştirmiş bir kişiyi ödüllendirerek anmak istedik. 
Biraz sonra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Semahat 
Arsel ödül alacak bu değerli kişiyi açıklayacak. Kendisini şimdiden 
kutluyor başarılarının devamını diliyorum.  



 
Değerli konuklarımız,  
Vehbi Koç ile önemli hatıraları olan 9. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Süleyman Demirel de aramıza katılarak bizi onurlandırdı. Kendisi Vehbi 
Koç ile ilgili anılarını bizlerle paylaşacak. Bugün burada bizlerle birlikte 
olduğunuz ve bu heyecanı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyor 
güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. 


