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Saygıdeğer Konuklar,  
Değerli Basın mensupları, 
 
Bugün 10.’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 hoş 
geldiniz… 
 
Değerli Konuklar, 
 
Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren, baş döndürücü bir hızla değişen dünyamızda, 
toplumsal kalkınma konusu sivil toplumun, özel sektörün ve hükümetlerin başlıca önceliği 
haline geldi.  
 
Özellikle son yıllarda şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin ötesine geçtiklerini ve çok değişik 
alanlarda projeler geliştirip yürüttüklerini görüyoruz. Eğitimden su kaynaklarının 
korunmasına kadar birçok farklı alanda gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar, ‘hayırseverlik’ 
kavramının da dönüşmesine yol açtı. Artık şirketler kurdukları veya destek verdikleri sivil 
toplum kuruluşları ile toplumsal gelişimi hızlandırmaya ve tekrarlanabilen modeller üretmeye 
çalışıyorlar. 
 
Tüm dünyada gözlemlediğimiz bu değişimler, bize kurucumuz merhum Vehbi Koç’un 
vizyoner kişiliğini bir kez daha ispatlamaktadır. Vehbi beyin “Ülkem varsa ben de varım” 
temel felsefesinin modern kalkınma kavramlarına denk düştüğünü görüyoruz. Kendisi 
Topluluğumuzun anayasası olarak sahip çıktığı bu yaklaşımı hedef ve ilkelerimize de 
yansıtmış ve Vehbi Koç Vakfı’yla da kurumsal bir kimliğe kavuşturmuştur.  
 
Sağlık, kültür ve eğitim alanlarında Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmak amacıyla 
kurulan Vakfımız, tüm faaliyetlerinde örnek olmak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir 
modellerle Türkiye’ye fayda sağlamak üzere yola çıkmıştır. Vehbi Koç Vakfı kurduğu örnek 
merkezler ve üstlendiği projeler ile toplumumuza değer katmaya devam etmektedir.  
 
Değerli konuklar, 
 
Vakfımızın 40 yılı aşan ömründe sağladığı değerlerle ilgili pek çok etkileyici örnek 
verebiliriz. Ama bugün bir arada olma sebebimiz farklı. Vehbi Koç Vakfı’nın kendisi gibi 
değer yaratanlara seslendiği, onlara “sizin farkınızdayız, çalışmalarınızın değerini anlıyoruz 
ve devam etmeniz için bir destek de biz vermek istiyoruz” diye seslendiği bir törendeyiz. Bu 
törenin başkahramanı da Vehbi Koç Ödülünün sahibi. 
 
10 yıldır, Vehbi Koç Ödülü ile, ülkemizin gelişimi için kendi alanlarında en farklı en yaratıcı 
çalışmayı yapan kişi ve kurumlara destek veriyoruz. Bu ödül ile bu tür örneklerin artacağını 



umut ediyor; Merhum Vehbi Koç’un, sağlığında hatırı sayılır miktarda bir fon ayırarak 
oluşturduğu Ödül fikrini hayata geçirmiş olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
 
Değerli Konuklar,  
 
Her yıl, eğitim, sağlık ve kültür alanlarından birinde verilen Vehbi Koç Ödülleri’ni geçtiğimiz 
yıl “sağlık” alanında, beyin ve damar hastalıkları konusunda uluslararası alanda elde ettiği 
başarılarla Prof. Dr. Turgay Dalkara almıştı.  
 
Bu sene ise ödülümüzü “kültür” alanında vereceğiz. 
 
Toplumların gelişimi için ihtiyaç duyulan en önemli faktörlerden biri yaratıcılıktır. Kültür ve 
sanat faaliyetlerine verilen destek, toplumun kültürel gelişimine katkı sağlayarak yaratıcı 
nesillerin yetişmesini sağlayacaktır.  Bu bilinçle, hem aile fertleri hem de Koç Topluluğu 
olarak kültür ve sanata önemli bir kaynak ayırıyoruz. 
 
Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi ile bir yandan yüksek nitelikli sergi 
ve yayın çalışmaları yaparken, bir yandan da Türkiye’nin kültür mirasını, gelenek ve 
göreneklerini genç nesillere tanıtmaya yönelik düzenli eğitim çalışmaları yürütmekteyiz. 
 
Rahmi Koç Müzesi ile Türkiye’nin ve dünyanın ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ayna 
tutmaktayız. 
 
Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’yle 
Anadolu tarihini ve kültürünü destekliyoruz. 
 
Topluluk olarak 2007 senesinde 10 yıllık bir süre için Uluslararası İstanbul Bienali’nin ana 
sponsoru olduk. Uluslararası arenada büyük ses getiren ve bu sayede Türk çağdaş sanat ve 
sanatçılarını dünyaya açan Bienal, İstanbul markasına da değer katıyor.    
 
Globalleşen dünyada artık her hamle daha çabuk takip ediliyor. Kültür ve sanata ilgimiz 
Türkiye dışında da izlenmekte. Nitekim Ailemiz, 2007 yılında Dünya Anıtlar Vakfı -World 
Monuments Fund- tarafından, her yıl dünya kültür mirasına katkıda bulunan kişi ya da 
kurumlara verilen Hadrian Ödülü'ne, 2008 de ise ülkemizin kalkınmasına olan 
katkılarımızdan dolayı, dünyada “hayırseverliğin nobel”i olarak adlandırılan “Carnegie Medal 
of Philanthropy” e layık görüldü. Aldığımız bu ödüller bizi gururlandırırken daha iyisini 
yaparak en iyi örnekleri yaratma konusunda şevklendirdi. 
 
Değerli Konuklar, 
 
Biraz sonra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Semahat Arsel, kültür 
alanındaki önemli katkıları ile bu yılki ödülümüze hak kazanan çok değerli ismi sizlere 
açıklayacak. Kendisini şimdiden tebrik ediyor, kültür hayatımıza yaptıkları katkıdan dolayı 
şükranlarımı sunuyorum.  Bugün burada bizlerle birlikte olan siz değerli konuklarımıza da bir 
kez daha teşekkür ediyor, güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. 
 
 


