
VİZYON

Vefatının üzerinden tam 26 yıl geçmesine 
rağmen Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç, 
çalışkanlığı, üretkenliği, geleceği öngören bakış 
açısı, eşsiz kişiliği ve geride bıraktığı değerlerle 

hafızalarımızdaki canlılığını koruyor.

KELİMELERLE 
VEHBİ KOÇ…

B azı insanlar vardır, onları anlatmak için kelimelerinizi hem doğru 
seçmek hem de çeşitlendirmek zorundasınızdır. Çünkü çok 
yönlü kişilikleri onları sadece birkaç kelimeyle anlatabilmenize 

izin vermez. Vehbi Koç da bu insanlardan biriydi. Azimli, cesur, inançlı, 
vatansever, idealist, ileri görüşlü, girişimci ve öncü, hayırsever, ilham 
veren, disiplinli ve prensip sahibi, şefkatli bir aile babası... Bu kelimeler 
Vehbi Koç’un eşsiz kişiliğini anlatmak için bizim seçtiklerimizdi. Oysa 
biliyoruz ki Türkiye’nin kalkınma macerasında büyük bir sorumluluk 
üstlenen, geçmişin değerlerini gelecek kuşaklara aktaran, Türkiye’yi 
ekonomik ve sosyal hayatta ilklerle tanıştıran Vehbi Koç’un hayatını ve 
karakteristik özelliklerini anlatmak için belki onlarca kelime daha 
seçmek gerekliydi. Onu tanıyan, yolu bir şekilde onunla kesişmiş, belki 
hiç tanışmamış ama açtığı aydınlık yolda onun sayesinde yürüyüp 
başarıya ulaşmış herkesin kendi kelimeleriyle anlattığı, tanıdığı ve 
sevdiği bir Vehbi Koç var. Biz de vefatının 26. yılında Vehbi Koç’u 
anlatmayı kelimelerin gücüne bırakıyor, sizleri ancak en güzel 
kelimelerle ifade edilebilecek benzersiz bir yaşam öyküsüne tanıklık 
etmeye davet ediyoruz.

AZİMLİ, İNANÇLI VE CESUR VEHBİ KOÇ 

Vehbi Koç’un bugün herkeste hayranlık uyandıran başarılarının 
temelinde yatan anahtar ve belki de tüm hikâyeyi başlatan 
kelimelerin “azim, inanç ve cesaret” olduğunu söylemek çok yanlış 
olmayacaktır. Daha çocukken iş hayatında başarıyı yakalamak için 
çıktığı yolda ona hep azmi, inancı ve cesareti arkadaşlık etti. Başarılı 
olacağına önce kendi inandı, sonra aile büyüklerini ikna etti. Oysa 
azim, inanç ve cesaretle iş dünyasına atıldığı yıllar, Cumhuriyet'in ilk 
yıllarıydı… Hem çok şeye ihtiyaç vardı hem de her şey çok zordu. 
Ancak o, cesaretle daha önce pek kimsenin yapmadığı, yapamadığı 
işlere kalkıştı. Büyük riskler aldı. Dükkânlar açtı, ayakkabı üretti, gıda 
ticareti yaptı, gaz ve benzin işine girdi, müteahhitlik yaptı. Tüm bu 
işleri başarıyla gerçekleştirdi. Çok azından zarar etti, zarar ettiğinden 
dahi “büyük bir deneyim kazandık” diyerek fayda yaratmayı bildi. Bu 
kelimelerle çıkılan yolculuğu büyük bir öyküye dönüştürdü. 
Ancak bu yolculukta belki de Vehbi Koç’un cesaretinin örneği olan 
ilk ve en büyük işi Ankara Numune Hastanesi’nin inşaatı oldu. Vehbi 
Koç, büyük zorlukla tamamladığı bu iş için daha sonrasında şu 
cümleleri kullanacaktı: “Bu iş o güne kadar aldığım en büyük işti ve 
ortaya çıkan hastane binası da Ankara’nın en büyük ve en güzel 
binası olmuştu. Bu kadar büyük emek ve yorgunlukla tamamlanan 
bu işte, bu kadar eziyetten sonra 20-30 bin arası para kazandık ama 

büyük bir tecrübe sahibi olduk.” 
Vehbi Koç, zamanına göre hayal bile 
edilemeyen şeyleri önceden görebildiği 
gibi memleketine hizmet vermek için 
çalışma azmiyle dolup taşıyordu. İşte 
Türkiye’de gerçekleştirilen pek çok “ilk”ler 
onun bu özelliklerinin eseriydi. 

“Evvela ‘ısrarlı 
olmak’ insanın 

niyetini belli eder. 
Bir işin başarıya 

ulaşmasında 
ise ‘niyet etmek’ 

çok önemlidir.” 

Ankara Numune Hastanesi’nin inşaatı, Vehbi Koç’un ticari hayatında aldığı ilk büyük hacimli işti. 
Vehbi Koç, daha sonra bu ilk işinde çok yorulduğunu ancak büyük bir tecrübe kazandığını söylemişti.

Kendisinin de söylediği gibi; “Üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine 
getiren insan en vatansever insandır.” İşte bu cümle ve tanımlama 
Vehbi Koç’un yaşam öyküsünde ona kılavuzluk etti her zaman. Belki 
de bu denli vatansever olmasını; ülkenin kuruluşuna, o zorlu 
mücadeleye, imkânsızlıklarla başlayan umutlara, yoktan var olmanın 
anlamına tanıklık etmesine borçludur. “Her türlü imkânı olan güzel bir 
memlekete malikiz,” diyerek memleketine duyduğu sevgiyi 
kelimelere döken Vehbi Koç, Atatürk’e, kurtuluş mücadelesine ve 
Cumhuriyet’e duyduğu eşsiz minnet ve saygıyı ömrü boyunca 
kalbinde taşıdı. Belki de şahit olduğu imkânsızlıkların da etkisiyle 
işine ve memleketine her zaman sıkı sıkıya sarıldı. Ülkesi için çalıştı, 
ülkesine değer yarattı, ülke topraklarını karış karış gezerek sorunları 

yerinde tespit etti, dünyanın dört bir 
köşesinde ülkesinin adını duyurdu, bu 
topraklarda yaşadı ve bu topraklarda öldü. 
Ülkesine, bugün dünyanın dört bir yanına 
hizmet götüren onlarca şirketin kurulmasına 
öncülük etti. 

“Üzerine düşen 
görevi hakkıyla 
yerine getiren 

insan vatansever 
insandır.”

VATANSEVER VEHBİ KOÇ

Vehbi Koç, bir yandan ticaret hayatını sürdürürken bir yandan da Ankara’da Büyük 
Millet Meclisi’nde matbaada musahhih yardımcısı olarak görev alarak Milli Mücadele 

döneminde ülkesinin gelişimi için büyük bir çaba ortaya koymuştu.

Bazı özellikler vardır, sonradan kazanılmaz. Daha doğduğunda işlenir 
karakterine... Vehbi Koç’un ileri görüşlülüğü de tıpkı böyleydi... Henüz 
daha talebeyken keşfetmişti bu heyecanı… Kimselerin bilmediğini 
arıyor, kimselerin görmediğini görüyordu. İş hayatının ilk yıllarında 
önce çevresindeki insanların neye ihtiyacı olduğunu gözlemlemiş, bir 
yandan bugünün ihtiyaçlarını anlarken bir yandan da yarının 
dünyasını inşa etmeyi hedeflemişti. Çünkü biliyordu ki, savaşlardan 
yorgun düşmüş memleketi diğer ülkelerin gerisinde kalmıştı. 
Dünyadaki gelişmelere ülkesinin bir an önce adapte olması 
gerektiğinin farkındaydı. İşte Vehbi Koç’un en eşsiz özelliklerinden 
biri de bu oldu: İleri görüşlülük… 

Ülkesinin enerjiye, beyaz eşyaya olan 
ihtiyacını da herkesten önce keşfeden, 
otomobile olan ihtiyacını da bilen 
Vehbi Koç’tu. Bu yüzden de Türkiye’yi 
ilklerle hep o tanıştırdı. 
Vehbi Koç’un ileri görüşlülüğünün bir 
ispatı da Türk iş dünyasını 
“kurumsallaşma” ile tanıştırması 
olmuştur. Bunun önemini Koç Holding 
Şeref Başkanı Rahmi M. Koç Bizden 
Haberler Dergisi’ne verdiği bir 

röportajda şu şekilde dile getirmiştir: “Vehbi Koç, Avrupa ve 
Amerika’da kurumsallaşmış ‘profesyonel yönetim’ sistemi ile 
yönetilen kuruluşların devamlılığını ve güvenirliliğini daha 1940’lı 
yıllarda görerek kendi kurduğu şirketlerin kurumsallaşması için 
önlemler almış, çalışmalar yapmıştır. O günden bugüne bu uzun 
yolculukta birçok defa ülkemizin yaşadığı sıkıntılara tanık olan 
Topluluğumuz, çeşitli ekonomik ve siyasi fırtınaların üstesinden bu 
sayede geçmiş ve varlığını güçlendirerek korumuştur.”
Onun ileri görüşlülüğü Türkiye’ye çok şey kazandırdı. Vehbi Koç’un 
yatırımları sadece bir şirket kurmaktan ibaret değildi, o kurduğu 
şirketlerle bir ülkede yepyeni sektörlerin tohumlarını atıyordu aynı 
zamanda. Hayata geçirdiği tüm yatırım hamleleriyle, ön ayak olduğu 
tüm çalışmalarıyla ileri görüşlü bir iş insanının toplumda neler 
değiştirebileceğini ve nasıl bir fark yaratabileceğini gösterdi bizlere.

“Bir iş adamı bir iş 
kurarken memleketin 
ihtiyacını, o mamulü 
yapan rakiplerinin 
durumunu ve mali 
vaziyetini çok iyi 

hesap etmeli ve öyle 
işe başlamalıdır. 

Yoksa başarılı olamaz.”

İLERİ GÖRÜŞLÜ VEHBİ KOÇ

Türk halkını pek çok ilkle tanıştıran Vehbi Koç, ürettiği beyaz eşya 
ürünleriyle insanların hayatlarına konfor kattı.

Vehbi Koç, yaşamı boyunca ülkesinden kazandıklarını yine ülkesine 
vermenin önemine inanan biriydi. Bu yüzden de “Memlekete hizmet 
bir insanlık ve vatan borcudur,” görüşünü benimsemiş; yaşamı 
boyunca yatırımlarıyla ülke ekonomisini kalkındırmanın yanı sıra 
toplumsal konularda sorumluluk almayı da kendine görev bilmişti. İş 
hayatına atıldığı ilk yıllardan itibaren hayır işlerini araştırmaya 
başlamıştı. Amerika seyahatinde edindiği izlenimler onu çok 
etkilemiş, ülkesine döner dönmez harekete geçmesine vesile 
olmuştu. Yaptığı bu hayır işlerinin temelinde de onu çok etkileyen bir 
hadis yer alıyordu. O hadiste şöyle deniyordu: “İnsan ölünce amel 
defteri kapanır. Ancak şu üç şey öldükten sonra da defterine sevap 
yazdırmaya devam eder: Süreklilik sağlayan bir bağış, yani vakıf, 
yararlanılacak bir ilim ve ana babasına hayır duası getirecek iyi evlat.” 

Bu yüzden olsa gerek Vehbi Koç’un ilk hayır 
işi Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci 
Yurdu oldu. Bu yurt, bugünlere kadar sürecek 
olan hayır ve sosyal sorumluluk işlerinin ilk 
tohumu oldu. Öğrenci yurdunun ardından 
hayır işlerini Vehbi Koç Göz Bankası, ODTÜ 
Vehbi Koç Öğrenci Yurdu ve daha niceleri 
takip etti. Vehbi Koç’un iki büyük dileği vardı. 
Biri, holdingleşmek diğeri ise sosyal hizmet 
ve bağışlarını kurumsallaştırmak. Bu ikinci 
amacına Vehbi Koç Vakfı’nı kurduğu zaman 

ulaştı. Neticede bugün eğitim, sağlık, kültür alanlarında faaliyet 
gösteren, genç öğrencilere burs veren Vehbi Koç Vakfı, “Türkiye’nin 
ilk özel vakfı” olarak tarihe geçti. Vehbi Koç’un hayırseverlik 
çalışmaları bunlarla da sınırlı kalmadı. 1967 yılında bir yurt dışı 
seyahatinden aldığı ilham ile çelenk bağışlarını eğitime yönlendirmek 
üzere Türk Eğitim Vakfı’nın kuruluşuna öncülük yaptı. Vehbi Koç’un 
kurucusu olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) ise, açtığı tesisler ve 
öğrencilere sağladığı burslarla Türk eğitim ve öğretim hayatına 
büyük katkılar sağladı. Öğrencilere yönelik hayır işlerinin yanında 
farklı alanlarda da büyük sorumluluklar üstlendi Vehbi Koç… Bugün 
faaliyetlerini halen büyük bir başarıyla sürdüren Türkiye Erozyonla 
Mücadele Vakfı TEMA'nın kurucu üyesi oldu. Türkiye’nin nüfus ve 
aile sağlığı sorununu gören Vehbi Koç 1985 yılında Türkiye Aile 
Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nı kurdu ve ölümüne kadar başkanlığını 
yürüttü. 1994 yılında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’ndaki 
çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Planlaması 
Ödülü’ne layık görülmesi de Vehbi Koç’un toplumsal sorumluluk 
bilincinin somut bir göstergesi oldu.

“Daima doğru 
olanı yapmaya 

gayret gösterdim. 
Aileme, 

memleketime ve 
yaşadığım çağa 

hizmet ettiğim 
inancıyla büyük 

bir huzur 
duyuyorum.” 

Koç Üniversitesi'nde ilk ders...

HAYIRSEVER VEHBİ KOÇ

GİRİŞİMCİ VE ÖNCÜ VEHBİ KOÇ

Vehbi Koç’un iş dünyasındaki başarısının arkasındaki en önemli 
kodlarından biri de ‘girişimci ve öncü’ bir insan olmasıydı. İş yaşamına 
atıldığı ilk yıllardan itibaren kimsenin cesaret edemediği işlere adım 
atmasıyla bilinen Vehbi Koç, Türkiye’de de girişimci ruhun 
gelişmesine öncülük ederek ülkesine büyük bir katma değer yarattı. 
Henüz şehirlerarası ulaşımın bile meşakkatli olduğu yıllarda 
uluslararası ticareti gözlemlemek, insanların iş yapış biçimlerini 
anlamak ve Türkiye’yi dünya ülkeleriyle yarışır bir noktaya getirmek 
için yurt dışı gezileri planlamaya başladı. Elbette bu geziler de 
meyvesini hızla verdi. 1946 yılında gerçekleştirdiği Amerika seyahati 
hem kendisi hem de Koç şirketleri için bir dönüm noktası oldu. Vehbi 
Koç ilk Amerika yolculuğunun ardından artık tüccarlıktan sanayiciliğe 
de adım atıyordu. Girişimci ve öncü ruhuyla, tıpkı kendi ülkesinde 
olduğu gibi Amerika’daki iş fırsatlarını da önceden sezmiş, General 
Electric, US Rubber, Oliver, Burroughs, York gibi büyük Amerikan 
firmalarının temsilciliklerini almıştı.
Yine bu yurt dışı seyahatlerinde dikkatini çeken hususlardan biri de 
şahıs ve aile şirketlerinin nasıl uzun yıllar ayakta kalabildiğiydi… Vehbi 
Koç’un gözlemlerine göre kalıcı olan ve 100 yıldan fazla yaşayan 

şirketler, kurumsallaşabilmeyi başarmış 
şirketlerdi… Bu konuda da Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek, herkesten bir 
adım önde davranarak Türkiye’nin ilk 
holdingi olan Koç Holding’i kurdu. 
Vehbi Koç’un girişimci ve öncü ruhuna 
daha onlarca örnek verilebilir. Çünkü 
Vehbi Koç, sadece kendi inandığı yolda 
yürümekle yetinmedi, her daim yolun 
ilerisinde ne olduğunu merak etti, attığı 
her adımda bir sonrasını düşündü. Bu 
yolu geriden gelenler için dikenlerden 
temizledi, gençlerin ve memleketteki 
pek çok iş insanının yolunu açtı.

“Memlekette bütün 
ihtiyaçlar ithal 

mallarıyla 
karşılanıyordu. İlk 

ampul fabrikasından 
başlayarak otomotiv 

sanayisine kadar, 
imalat alanında 

kurduğum tesislerle 
büyük ölçüde döviz 
tasarrufu sağladım. 

Sanayinin gelişmesine 
ve yerleşmesine 
öncülük ettim.” 

Vehbi Koç, Türkiye'de otomotiv sanayisinin kurulmasına öncülük ederek, Ford ve Fiat 
gibi dünyaca ünlü şirketlerle, halen başarılı bir şekilde devam eden ortaklıklar kurdu.

95 yıllık yaşamına pek çok başarı sığdırdı Vehbi Koç... Her zaman 
ideallerinin peşinden giden, bu ideallere sıkı sıkıya bağlı, asla 
vazgeçmeyen bir kişiliği vardı. Yolunda gitmeyen bir şey gördüğünde 
nedenlerini sorgular, nasıl yapılacağını araştırırdı. Sadece kendi 
deneyimlerinin yeterli olmadığını da bilirdi. Bu yüzden farklı insanlarla 
konuşmaktan, o işi uzmanına sormaktan çekinmezdi. Israrcıydı, 
ancak sonunu göremediği maceraları da yarıda bırakabilecek kadar 
gerçekçiydi… İşte tüm bu özellikler Vehbi Koç’un başarısının 
anahtarıydı. Vehbi Koç ideallerinin peşinden yılmadan koşan başarılı 
bir liderdi… 
Onun bu başarıları da hem Türkiye’de hem de dünyada her zaman 
ödüllendirildi. 60 yıllık aktif iş yaşamında birçok ödülün sahibi oldu, 
ülkemizin ve bu ülkede faaliyet gösteren iş insanlarının tüm dünyada 
söz sahibi olmaları için tüm deneyimlerini paylaştı. Siyasetçisinden 
işçisine, akademisyeninden çiftçisine kadar toplumun tüm 
kesimlerinde büyük bir sevgi ve saygı kazandı. Sadece Koç 
Holding’e değil, tüm Türk iş dünyasına liderlik etti, sorumluluklar aldı. 
Onun liderliği ve idealizmi yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da 
büyük bir takdir topladı. Uluslararası yayınlar hazırladığı makalelerde 
Vehbi Koç’tan büyük bir övgüyle bahsetti. Dünya, Vehbi Koç’u Türk 
sanayisinin ‘babası’ olarak tanıyordu. 

Vehbi Koç’un yıllar içerisinde aldığı yüzlerce 
ödül arasından belki de en önemlisi kendisinin 
de büyük bir mutluluk ve gururla bahsettiği 
Milletlerarası Ticaret Odası tarafından verilen 
“Dünyada Yılın İş Adamı Ödülü”ydü. Ödülü 
Hindistan’ın merkezi Yeni Delhi’deki törende 

Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi verdi ve uluslararası ticaretin 
Nobel’i sayılan ödül, yurt içi ve yurt dışında büyük yankılar uyandırdı.
Vehbi Koç, “Hayat Hikâyem” adlı kitabında bu ödülün kendisinde 
yarattığı mutluluğu şu sözlerle ifade etmişti: “Yaşımın 86’ya vardığı 
bir tarihte, 11 Şubat 1987 günü Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 
Milletlerarası Ticaret Odası tarafından bana tevcih edilen ‘Dünyada 
Yılın İş Adamı Ödülü’ ile yaşanmaya değer bir hayat yaşadığımı bütün 
derinliğiyle hissettim. Sadece yaptığım işleri değil, memleketimi de 
temsil etmek ve milletlerarası yüksek bir platformda onurlandırılmak; 
yaşlı yüreğime genç bir sporcunun Olimpiyat gibi uluslararası bir 
yarışma alanında duyabileceği heyecanları ve sevinçleri doldurdu. 
Beni böyle bir mertebeye yükselttiği için Allah’ıma şükrettim.”

“İş adamı 
idealist olursa 
memleket çok 

kazanır.”

BAŞARILI VE İDEALİST BİR LİDER 

Vehbi Koç, Dünyada Yılın İş Adamı Ödülü’nü Rajiv Gandhi’nin elinden aldı.

İLHAM VEREN VE YOL GÖSTEREN VEHBİ KOÇ 

Vehbi Koç'a göre başarı başkalarının tecrübelerinden faydalanmaktı. Bu nedenle 
kendisi de tecrübelerini özellikle gençlerle paylaşmaktan büyük keyif alırdı.

Vehbi Koç’un en önemli özelliklerinden biri de Türkiye’de henüz 
yapılmamış şeylere adım atmaya meyilli cesur bir insan olmasıydı… 
Bu cesaret ise her zaman gelecek kuşaklar için yol gösterici oldu. 
Vehbi Koç, her fırsatta gençlere tavsiyeler vermekten hoşlanan 
biriydi. Çünkü onun tecrübeleri, gençlerin yolunu aydınlatıyor, onlara 
umut veriyordu. Onun zorlu hikâyesi ve verdiği mücadeledeki 
zaferi herkes için ilham vericiydi. Kendisi de şu sözleriyle bunu 
kanıtlıyordu âdeta… “Benim tecrübelerimden, aldığım iş ve hayat 
derslerinden faydalanmak isteyen gençlere şunları söyleyebilirim: 
Kendinize, ailenize, milletinize ve yaşadığınız çağa faydalı olacağına 
inandığınız bir iş yapmaya kalkıştığınız zaman, başarıya ulaşmak 
için önünüzde uzun bir yol bulunduğunu hiçbir an aklınızdan 

çıkarmayacaksınız. O yolda ilerlerken, yanlış 
değerlendirmelerle, ters anlayışlarla, moral 
kırıcı hareketlerle hattâ size ağır gelecek 
suçlamalarla karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız 
işin doğruluğuna inanıyorsanız, bunlar sizi 
sarsmasın, cesaretle yürüyün.”

“Yaptığınız işin 
doğruluğuna

 inanıyorsanız, 
cesaretle 

yürüyün.”

Biz haznemizdeki pek çok kelimeyi kullanarak anlatmaya 
çalıştık Vehbi Koç’u… Ama biliyoruz ki kelimelerin yetmediği, 

anlatamadığı şeyler de oldu. Ancak önemli olan şu ki; Vehbi Koç 
kendisi için söylenen tüm bu güzel kelimelerin hakkını verdi 

yaşamı boyunca, bu kelimelere layık bir ömür sürdü. Ülkesine 
hizmet etti, kendinden sonra gelenlerin yolunu aydınlattı, 

sağladığı eğitim imkânlarıyla pırıl pırıl gençlere ilham verdi, umut 
oldu. Hayatını, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına adamış, 

liderlik vizyonu ile pek çok ilke imza atmış bir Türkiye sevdalısı 
olan Topluluğumuzun Kurucusu Vehbi Koç’u  kalplerimizde her 

gün büyüyen bir sevgi ve özlemle anıyoruz.

KELİMELERİN ANLATAMADIKLARI…

Vehbi Koç’u örnek bir iş insanı yapan özelliklerinden biri de 
prensiplerine sıkı sıkıya bağlılığı ve disipliniydi. Hem özel hayatında 
hem de iş ve sosyal hayatında disiplinden ve prensiplerinden asla 

taviz vermedi. Pek çok kişiye göre 
başarının anahtarı da işte burada 
gizliydi. Vehbi Koç’un neredeyse tüm 
günü; uyandığı ve yattığı saatler, 
yürüyüş saatleri, yemek saatlerine 

kadar her şey planlıydı. Öyle ki kimi zaman davetlerde dahi günlük 
planlamasından şaşmaz, kimi zaman davetlilerle kimi zaman da 
onlardan müsaade isteyerek o saatte yapması gerekenleri yapardı. 
Vehbi Koç’un prensiple sürdürdüğü şeylerden biri de günlük 
yürüyüşleriydi. Bu yürüyüşleri asla ihmal etmezdi. Öyle ki günlük 
yoğunluk içerisinde yürüyüşe zaman bulamadığı durumlarda 
görüşmelerini bu yürüyüşlerde gerçekleştirirdi. 
Vehbi Koç’un taviz vermediği ve en çok dikkat ettiği konulardan biri 
de çevresindeki insanların zamanı nasıl kullandıklarıydı. Bu özelliğini 
kendi sözleriyle şu şekilde aktarmıştı: “İsraftan hoşlanmam, zaman 
israfından hiç hoşlanmam.” Bu konudaki hassasiyetini ise şu sözlerle 
anlatıyordu: “Başkalarının benimle münasebetlerinde dikkat ettiğim 
hususlardan biri de zamanı nasıl kullandıklarıdır. İş hayatında olsun, 
özel hayatta olsun randevusuna riayet etmeyene kötü puan veririm. 
Hem zamanı kötü kullanana hem de kaybolan zamana çok acırım.” 
Vehbi Koç’un bu daha nice örnek sayılabilecek prensipleri, iş ve özel 
yaşamındaki titizliği ve disiplini ona göre başarının olmazsa 
olmazlarından biriydi… 

DİSİPLİNLİ VE PRENSİP SAHİBİ VEHBİ KOÇ

Vehbi Koç, herkes tarafından düzenli, disiplinli ve prensip sahibi biri olarak bilinirdi.

“İsraftan hoşlanmam, 
zaman israfından 
hiç hoşlanmam.” 


