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Vehbi Koç Anma ve Ödül Töreni  
24 Şubat 2010 
Sayın Mustafa V. Koç Konuşma Metni 
 
Kıymetli konuklar, 
Değerli basın mensupları, 
 
Bugün 9.’sunu düzenlediğimiz Vehbi Koç Ödül Töreni’nde sizlerle bir arada olmaktan 
son derece mutlu ve gururluyum.  
 
Şahsım, Koç Ailesi ve Koç Topluluğu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.  
 
Hepiniz hoşgeldiniz.  
 
Değerli dostlarımız, 
 
Bildiğiniz gibi, vakıf kurumu Osmanlı’da ekonomik ve sosyal gelişimin önemli bir aracı 
olarak kullanılmıştır.  
 
Devletin gerçekleştirdiği, cami, köprü, medrese, külliye gibi eserlerin nesilden nesile 
işlevini ve fiziki varlığını koruyabilmesi için ihtiyaç duyulan gelirlerin bu eserlere 
tahsisi, vakıflar yoluyla sağlanmıştır.  
 
Günümüz dünyasında vakıfların bu işlevinin bir adım daha ileri götürülebildiğini, 
aralarında vakıfların da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının toplumsal gelişimde çok 
önemli bir işlevi üstlendiklerini görüyoruz.  
 
Bu açıdan değerlendirdiğimizde, 2009 yılında 40. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 
Vehbi Koç Vakfı, sadece yapılan yardımları kurumsal ve profesyonel bir çatı altında 
toplamakla kalmamıştır.  
 
Sağlık, eğitim ve kültür alanlarındaki proje ve yatırımlarıyla ülkemizin sosyal yapısının 
hatta demokrasisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur.  
 
Geçtiğimiz yıl, bu çabalarımızdan ve ülkemizin kalkınmasına olan katkılarımızdan 
dolayı, dünyada “hayırseverliğin nobel”i olarak adlandırılan “Carnegie Medal of 
Philanthropy” e layık görüldük.  
 
Bu ödülün en önemli kriterlerinden olan “süreklilik” boyutunun önemini bir kez daha 
gördük.  
 
Yalnızca aile ve vakıf olarak değil, topluluk olarak da genetik yapımıza sinmiş olan 
değerlerin bu şekilde onurlandırılıp takdir edilmesinden ve bu önemli ödülü ülkemize 
getiren ilk kurum olmaktan gurur duyduk.  
 
Aldığımız ödül,  bizleri bundan sonra yapacağımız çalışmalar için daha da teşvik etti 
ve cesaretlendirdi. 
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Değerli konuklar, 
 
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.   
 
Bildiğiniz gibi Vehbi Koç Ödülleri ile sosyal sorumluluk bilinciyle yola çıkan, ülke 
yararına hizmetler veren kişi, kurum ve kuruluşları tanıtmayı ve ödüllendirmeyi 
amaçlıyoruz.  
 
Ödülümüzü ise her yıl sırasıyla eğitim, sağlık ve kültür alanlarından birine veriyoruz.  
 
Hatırlarsınız geçen yıl “eğitim” alanında verdiğimiz ödülü rahmetli Türkan Saylan 
almış ve bizlerle birlikte olmuştu.  
 
Buradan kendisini saygıyla anıyoruz.  
 
Bu sene ise ödülümüzü “sağlık” alanında vereceğiz. 
 
Biliyorsunuz sağlık sosyal kalkınmışlığın en önemli göstergelerinden biri olmasının 
dışında, eğitime ve üretime verimlilik kazandırmasından dolayı ekonomik kalkınma 
açısından da büyük önem taşıyor. 
 
Vehbi Koç, sağlık faktörünün ülkemizin kalkınmasında çok büyük rol oynadığının 
bilinceydi.  
 
Bizler de onun bu vizyonunu ve ileri görüşlülüğünü örnek alarak, Vehbi Koç Vakfı 
aracılığıyla sağlıklı bir toplum için birçok proje yürüttük ve yürütmekteyiz.  
 
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.  
 
Değerli konuklar, 
 
Vehbi koç ödülü 2004 ve 2007 yıllarında da sağlık alanında verilmiş, ödülümüze 
sırasıyla Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve 
Prof. Dr. Aziz Sancar layık görülmüştü.  
 
Biraz sonra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Semahat Arsel sağlık 
alanındaki önemli katkıları ve yenilikçi projeleri ile bu yılki ödülümüze hak kazanan bu 
çok değerli ismi açıklayacak.  
 
Bu ödüle layık görülen ve birazdan ismi açıklanacak olan bilim insanımızı şimdiden 
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.  
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Bildiğiniz gibi yarın Vehbi Koç’un 14’üncü ölüm yıldönümü; bu vesileyle başta dedem 
Vehbi Koç olmak üzere bütün ölmüşlerimize rahmet dilerim.  
 
Ödül törenimizin öncesinde Vehbi Koç’un kurucusu olduğu vakıflardan biri olan Türk 
Eğitim Vakfı’nın Genel Müdürü ve aynı zamanda eski bir TEV bursiyeri olan Sayın 
Turgut Bozkurt’un konuşmasını dinleyeceğiz.  
 
Bugün burada bizlerle birlikte olan siz değerli konuklarımıza bir kez daha teşekkür 
ediyor, güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. 
 
 


