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Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Sayın Valimiz, 
Sevgili dostlarımız, 
Çok sevgili misafirlerimiz, 
Çeşitli bağlamlarda tanıdığımız katkıda bulunan büyük büyük insanlar, 
Yüreği geniş insanlar, 
Hepiniz hoş geldiniz. 
 
Gerçekten bu gece benim için çok önemli. Size en içten duygularımla seslenmek istiyorum. Mustafa 
Kemal Atatürk’ü neredeyse her gece düşünürüm. Hepimiz gibi belki de. Neler yaptı bu memlekete, 
nasıl bizi kurdu, nasıl geliştirdi. Ve derim ki hep, ne kadar az insan vardı yanında, canında ve onunla 
aynı paralelde, aynı bakış açısında. İşte ülkenin gelişmesi için en önemli konulardan bir tanesi de 
ekonominin kalkınması idi. Ve Vehbi Koç; Büyük, geniş vizyonu ile Mustafa Koç Bey’in söylediği gibi 
bu işi üstlendi. 
 
Demek oluyor ki; Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde, bugünlere gelmesinde Vehbi 
Koç’un da büyük bir katkısı var. Onu bu nedenle, hayırla yad etmek istiyorum hepimiz adına. Bütün 
aileyi kutluyorum. Böyle bir insanın çocukları oldukları için ve onun yaşamının amaçlarını devam 
ettirdikleri için. İkincisi, bu ödülü aldığım için gerçekten çok mutluyum. Yurtdışında insanı anlıyorlar, 
ama kendi ülkemde, yaptığımız işlerin ne kadar önemli olduğunu anlamış olmak, değerli seçici kurul ve 
vakıf tarafından değerlendirilmek çok önemli arkadaşlar. Bunu bilen bilir. Yani derler ya hep meyve 
veren ağacı taşlarlar. Biz de bugüne kadar yaptığımız her şeyin karşılığını olumsuz şekilde de gördük. 
Başımıza neler geldi. Her yaptığımızın antisi ortaya kondu çeşitli kuruluşlar tarafından. Kızlar nasıl 
okutulur, çocuklara niye destek veriliyor, cemaatler tarikatlar varken onlar neden elimizden kaçıyor gibi 
sorunlar yaşadık. Bunların iftiralarını yaşadık. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nde de bizleri takdir eden 
insanlar varmış. O bakımdan, Vehbi Koç Vakfı’na bu güzel örnek için teşekkür ediyorum. 
 
Sevgili arkadaşlar, en son Davos’ta da biliyorsunuz konu edildi. Kız çocuklarının, kadınların eğitimli 
olması bir ülkenin kalkınması için şart. Evet biz bunu yıllar yıllar önce Anadolu’daki cüzzam 
taramalarında kadın erkeğin eşitsizliğini, kız çocuklarının okula gidemeyişini keşfettik. Fark ettik ki; 
onlar geliştiği zaman herşey değişecek. Bir kız çocuğu hastamız olarak hastanemize geldiğinde, hiç 
Türkçe bilmeyen ve hiçbir şekilde sağlık koşullarını bilmeyen bir kızın bir ay içerisinde her şeyi 
öğrendiğini, tertemiz, aklı başında ve Türkçe’yi de bilen bir insan haline geldiğini gördük. Ve dedik ki; 
en kısa sürede eğitim, eğitim, eğitim… İşte ona adadık kendimizi. 
 
Birçok projenin yanında bu sene en öne çıkardığımız bu projede çeşitli kuruluşlar bizlere çok katkıda 
bulundular. Tek tek adlarını sayamam burada, o kadar çoklar ki… Çeşitli projelerle biz bugün 36.000 
bin kıza ulaşmışız. 36.000 kız sizlerin kızları sayılır. Onlar okuyorlar, mezun oldular, devam ediyorlar 
meslek liselerine veya düz liselere. Türkiye’de %10 iken, % 11’i üniversiteleri kazanıyor bizim kızların 
ve çok başarılı özel üniversitelerin burslu bölümlerini bile kazanıyorlar. Doğru dürüst ders görmeden, 
eksik öğretmenlerle ve de kursa falan gitmeden. İnanın o kadar zekiler. 
 
O ham zekanın ortaya çıkarılması aynı zamanda cumhuriyetin bireyini de ortaya çıkarıyor. Yani siz bir 
çocuğa burs verdiğiniz zaman, o çocuk doğuda, batıda, güneydoğuda nerde olursa olsun, ben 
Atatürk’ün kızıyım demesini öğreniyor. “Ben çağdaş Türkiye’nin çağdaş kızıyım, ben bir kardelenim” 
demesini öğreniyor. Ve sonuç olarak bu memlekete bağlanıyor. İşte bizim bugün Türkiye’de terörün 
önlenmesi, açlığın, sefaletin, işsizliğin giderilmesi konusunda da kız çocuklarının eğitiminin %99 değil, 
%100 katkısı olacaktır. O yüzden biz hedef koyduk 100.000’e ulaşmayı bu sene. Bir düşünün, 
36.000’e bir küçücük dernek gelmişken, niçin 100.000’e ulaşmayalım. Hepimiz, bu salonu dolduran 
herkesin, belki bu güzel törenden sonra ben de bir ödev aldım diyerek bir kere daha düşünmesi lazım 
ne katkıda bulunuyoruz acaba şu ülkeye diye. Küçük küçük projeleriyle değil, çok büyük bir kalkınma 
projesi, bir seferberlik projesi içine girebilirsek ülkenin bugünkü karmaşık durumundan da kurtulmasını 
sağlayacağız. Ve inanın ki terör de bu şekilde bitecek. 
 
 



Bir çok sorun; Sağlık sorunu, eğitim sorunu, kültür sorunu böyle ortadan kalkacak. O kızların kitap 
okuyuşlarını bir görseniz, bir ceplerinde bir kitap, bir ceplerinde bir kitap. Çılgınlar gibi okurlar. Çünkü 
okuma açıdırlar. Onların kitapları yoktur. Kitap verirseniz ne bulurlarsa okurlar. Tıpkı bizim Vehbi Koç 
zamanında çocukluğumuzda, gazeteden yapılmış kese kağıtlarını çözüp ne bulursak okumamız gibi. 
O zamanlar yoktu kitaplar fazla. Okuyan kızlar var. İşte gelin bu vesileyle hep birlikte 100.000 kızı 
hedefleyelim hatta üstüne çıkalım. Hepimize bir görev düşüyor burada; çünkü hepimizin, şu salonu 
dolduran, doldurmayan pek çok insanın ortak yanı ülke sevgisidir, ülkeye saygıdır, insana saygıdır, 
birbirimize saygıdır. Ve biz saygıyı ve sevgiyi yüreklerimizden biraz dışarıya çıkartıp sadece acıma 
duygusuyla değil; ama bir ödev duygusuyla hareket edersek sanıyorum ki hiç unutulmaz bir çağ 
atlayacağız. Gerçekten bir çağ atlayacağız. Ve bir devrim yaratacağız. Gelin Atatürk’ün çocukları 
olarak hep birlikte bunu yapalım. Vehbi Koç Vakfı’na bize bu ivmeyi yeniden kazandırdığı ve bizi takdir 
ettiği için çok teşekkür ediyorum. İleri görüşlü insanlar her zaman vardır. Bir araya gelince işte böyle 
güzel şeyler çıkıyor. 
 
Teşekkürler. Sağ olun, var olun. 


