
Sayın Rui Villar ve Sayın Norine MacDonald, 

Saygıdeğer Konuklarımız, Sevgili Dostlarım ve Değerli Medya Mensupları, 

Kariyerimde iş hayatıyla ilgili birçok ödül aldım. Ancak bu ödül, derinliği olan farklı bir 

ödül. Rui Villar ve Noraine MacDonald’ın zaman ayırarak bu ödülü takdim etmek için 

burada bulunmasından dolayı kendimi daha da ayrıcalıklı hissediyorum.  

 

Rui Villar konuşmasında Portekiz Devlet Başkanı’nın Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki “Lizbon 

Sergisini” açmak için İstanbul’da bulunduğu tarihte kendisinin Roma’da olduğunu belirtti. 

Ben de aynı sebeple Portekiz Devlet Başkanı’nı ve Cumhurbaşkanımızı burada ağırlamak 

için Roma’daki ödül törenine katılamadım. Sergi, Gulbenkian Vakfı’nın muhteşem sanat 

eserlerinden oluşuyor. Yıllar içinde Gulbenkian Vakfı ile Sabancı Vakfı arasında bir köprü 

kurmanın yanı sıra, bu köprü sayesinde sadece fikirleri ve dostluğu değil, sanat eserlerini 

ve filantropide benzer değerler ile adanmışlığı paylaştık.  

 

Bu gece, ödül töreninde sizleri Sabancı Ailesi’nin evi olan ve benim de çocukluğumu 

geçirdiğim Sakıp Sabancı Müzesi’nde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Ailemin 

hayırseverlik mirasının bana böyle bir ödülü alma yolunu açtığına inanıyorum. Hem ailem 

hem de vakfımız adına bu ödülü gururla alıyorum.   

 

Sabancı Vakfı 35 yıl önce büyük annemin tüm mal varlığını bağışlamasıyla kuruldu. 

Bugün hala, Sabancı Vakfı olarak Türkiye’deki kadınların hayatında fark yaratmak için 

hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz.  

 

Aileme sadece bu güzel evin bahçesinde yetiştirildiğim için değil, bundan çok daha önemli 

değerlerle yetiştirildiğim için minnettarım. Dedemi, büyük annemi, amcalarımı, Hacı 

Sabancı’yı, benden önce Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Sakıp Sabancı’yı 

hatırlıyorum. “Bizden daha az şanslı olanlara ulaşmanın, yardım etmenin ve onların 

hayatlarında fark yaratarak, daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmalarına yardımcı 

olmanın” sorumluluğu ile yetiştim.    

 

Sabancı olarak, yaptığımız her işte- Sabancı Üniversitesi’nde, Sakıp Sabancı Müzesi’nde 

ve Sabancı Vakfı’nda-  insanımızın her şeyin en iyisini hak ettiğine inanarak çalışıyoruz. 

Bizim gibi gelişmekte olan bir ülkede, ilerlemeyi hızlandıracak tek yol en iyi sistemlerin 

uygulanmasını cesaretlendirmekten geçer. Farklı kurumların farklı yaklaşımları ortaya 

koymalarının bu gelişim sürecini hızlandıracağına yürekten inanıyorum. Üniversitemizde, 

Müzemizde ve Vakfımızda gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde, dünyadaki en iyileri örnek 

alıyoruz ve onların da üzerinde performans göstermek için çalışıyoruz. 

 

Sabancı Üniversitesini kurarken, bu ülkenin en iyisini hak ettiği inancıyla çalıştık. 

2004’ten beri Sabancı Vakfını da kuzenlerim Dilek Sabancı ve Serra Sabancı ile birlikte 

aynı ideal ile yönetiyoruz. Dostlarım Faruk Bilen, Hayri Çulhacı, Nedim Bozfakıoğlu ve 

tabii ki Hüsnü Paçacıoğlu’nun liderliğinde, Zerrin Koyunsağan ve Filiz Bikmen’le bir araya 

geldik ve çok çalıştık. Sabancı Vakfı’nı yeni yaklaşımlarla ileri taşıyacak yeni vizyon ve 

stratejimizi belirlerken Sivil Toplum camiasından bizleri destekleyen Ayşen Özyeğin ve 

aynı camiada bulunan diğer dostlarımı da belirtmek isterim.  

 

Ancak bu akşam Sabancı Vakfı’nın ve Türkiye’deki bütün vakıfların büyük onurunu 

paylaşmak için burada olan herkese teşekkür ederim. Hep birlikte Avrupa Vakıf 

sektöründen arkadaşlarımız tarafından beğenilen ve tasdik edilen, yeni, farklı ve 

heyecanlı bir yola girdik.   



 

Bu ödülü, Grubum, Vakfım adına kabul ediyor ve tabii ki tüm Türk vatandaşları adına 

“Raymond Georis Avrupa Yenilikçi Filantropist Ödülü”nün vakıfçılık sektöründe çok önemli 

ve derin bir tarihi olan Türkiye’ye, İstanbul’a gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum.  

 

Burada bizimle bu mutluluğu paylaşmaya geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim.  

 

 


