
Koç Toplulu¤u’nun De¤erli 

Ç a l › fl a n l a r › ,

De¤erli Bayilerimiz, Servislerimiz ve Yan

S a n a y i c i l e r i m i z ,

De¤erli Ortaklar›m›z,

Sayg›de¤er Müflterilerimiz,

Kurucumuz, fieref Baflkan›m›z ve Baba-

m›z Vehbi Koç’un ölümünün 5. y›l›nda

kendisini bir defa daha hasret, rahmet ve

flükranla an›yoruz.

Toplulu¤umuzun 75. kurulufl y›l›n› kut-

lad›¤›m›z 2001 senesi ayn› zamanda

Vehbi Koç’un do¤umunun da 100. y›l›-

d › r .

Bize b›rakt›¤› bu Toplulu¤u daha da ile-

ri götürmek ve itibar›n›, ülke itibar› ile

birlikte yurt d›fl›na tafl›mak için geceli

gündüzlü çal›fl›yoruz.

Neredeyse Cumhuriyetimiz ile yafl›t olan

Toplulu¤umuz, bugün Türkiyemiz’le öz-

deflleflmifltir. Vehbi Koç’un “Ülkem varsa

ben de var›m. Demokrasi varsa hepimiz

var›z” sözü, bunun ispat›d›r.

Vehbi Koç’un bize b›rakt›¤›, “Koç” ismi

en büyük varl›¤›m›zd›r. Bu sadece bir

soyad› veya Topluluk ismi de¤il, manas›

çok derinlere inen bir felsefe, bir hayat

t a r z › d › r .

• Koç, Milleti’nin emrindedir.

• Koç, ülkenin ve halk›n ihtiyaçlar› için

çal›fl›r. 

• Koç, dürüst çal›fl›r, dürüst vergi öder.

• Koç ile ifl yapan rahat uyur.

• Koç, gelece¤e yat›r›m yapar.

• Koç, sosyal sorumluluk tafl›r ve bu

sosyal sorumlulu¤u e¤itim, sa¤l›k ve kül-

tür alanlar›nda tafl›r. 

• Koç, çal›flan›na de¤er verir.

• Koç’ta çal›flmak bir ayr›cal›kt›r.

• Koç, 47.020 kiflidir ve bütün fertleri ile

bir Aile’dir.

‹flte Koç ismi yukar›da s›ralad›¤›m özel-

liklere haizdir. Baflar›, Toplulu¤umuzda

bir kiflinin eseri de¤ildir. Baflar›, bütün

çal›flanlar›n, en küçü¤ünden en büyü¤ü-

ne kadar ifl birli¤i, gönül birli¤i, sevgi,

sayg› ve dayan›flmas› sayesinde olufl-

m u fl t u r .

Toplulu¤umuzdaki demokrasi çok az flir-

kette görülebilir. Adem-i merkeziyet sis-

temi ile çal›flmak en büyük gücümüzdür.

Yukar›da sayd›¤›m hususlarda bütün ça-

l›flma arkadafllar›m›z›n katk›s›, gayreti ve

övünme pay› vard›r.

Koç olarak felsefemiz, Türk insan›n›n

daha müreffeh yaflamas›, ça¤dafl imkân-

lardan yararlanmas› ve memleketimizin

daha zenginleflmesi için hiç bir fedakâr-

l›ktan kaç›nmamakt›r.

Üçüncü jenerasyona intikal ediyor oldu-

¤umuz flu dönemde daha çok kurumsal-

laflmaya yaklaflm›fl ve profesyonelleflme-

ye bir ad›m daha atm›fl oluyoruz. 

Toplulu¤umuzun bu sa¤lam temellerinin

kurulmas›nda eme¤i geçen V e h b i

K o ç’un çal›flma arkadafllar› Faz›l Özifl,

Kenan ‹nal, Faz›l Zobu,  Behçet Osma-

n a ¤ a o ¤ l u, Adnan Berkay, Bernar Na-

h u m, Hulki Alisbah, Ziya Bengü,

Muhterem Kolay, Lütfü Doruk ve ‹ s a k

De Eskinazis’i flükranla anmadan geçe-

meyece¤im. Di¤er taraftan Vehbi Koç’la

oldu¤u gibi benimle de çal›flm›fl olan F a-

hir ‹lkel, Yüksel Pulat, Can K›raç,

‹nan K›raç ile ‹dare Meclisi Baflkan Yar-

d›mc›lar›m Suna K›raç, Temel Atay v e

Hasan Subafl›’na da burada can›gönül-

den teflekkürlerimi bildirmek istiyorum. 

Ama esas teflekkürüm muhterem halk›-

m›z baflta olmak üzere 9.600 bayimize,

2.200 servisimize, yan sanayicilerimize

ve Toplulu¤umuzun insan kayna¤›n›

meydana getiren 47.020 kiflilik kadro-

muzad›r. Allah onlardan raz› olsun ve

hepsine kuvvet, kudret ve uzun ömürler

v e r s i n .

Bu duygu ve düflüncelerle memleketimi-

zin politik ve ekonomik dengesinin bo-

zulmamas›n› temenni ederim. Kurucu-

muz ve fieref Baflkan›m›z Vehbi Koç’un

gözü arkada kalmas›n, nur içinde yats›n.

Hepinize sayg›lar›m› sunar›m.

Koç Ailesi ad›na,

Rahmi M. Koç

Koç Holding A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan›

‹MZA YER‹
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küresel vizyon

Türkiye'nin ayd›nl›k
gelece¤inin demokraside
oldu¤unu ›srarla savundu.
Bugün demokrasi, insan
haklar›, temiz toplum,
fleffaf yönetim özlemini dile
getiren çevreler, Vehbi Koç
gibi deneyimli bir sesin
noksanl›¤›n› hissediyor.

Türkiye'nin ayd›nl›k
gelece¤inin demokraside
oldu¤unu ›srarla savundu.
Bugün demokrasi, insan
haklar›, temiz toplum,
fleffaf yönetim özlemini dile
getiren çevreler, Vehbi Koç
gibi deneyimli bir sesin
noksanl›¤›n› hissediyor.



ehbi Koç, yaflasayd›, tam 100

yafl›nda olacakt›. Bu dünya-

dan son yolculu¤una u¤ur-

lanmas›n›n üzerinden 5 y›l geçti.

Çok fley s›¤d›rd› 95 y›ll›k ömrüne.

Parça parça edilmifl, ilaçs›z, ekmek-

siz kalm›fl Anadolu’yu, Kurtulufl Sa-

vafl›’n›, Cumhuriyeti gördü. Mustafa

Kemal Atatürk’le tan›flt›. ‹smet ‹nö-

nü’den Adnan Menderes’e birçok

devlet adam›yla dost oldu. Türkiye

askeri darbelerle sars›l›rken, O, “de-

mokrasi” dedi. 

O, takvimler henüz 1965’i gösterir-

ken vergi ödeyenlerin isimlerinin

kamuoyuna aç›klanmas›n› sa¤lad›. 

Ticarete, sanayiye verilen eme¤in,

ak›t›lan al›nterinin kuflaklar boyu

korunabilmesi için, ülkesini holding

sistemiyle tan›flt›rd›.

fiirketlerini halka ve çal›flanlar›na

açan ilk patron, “hesap alan patron”

de¤il, “hesap veren patron” oldu. 

“Ülkem varsa, ben de var›m” diye-

rek ve bu duyguyla dopdolu olarak

Türkiye için yapt›klar›, dünyada da

ses getirdi. 1987 y›l›nda, R a j i v

Gandhi’nin elinden “Dünyada Y›-

l›n ‹fladam› Ödülü”nü ald›. 

O, 95 y›ll›k yaflam›n›n son günlerinde,

“memleketin hali beni yata¤a dü-

fl ü r d ü” derken, arkas›nda b›rakt›klar›-

na, bugüne kadar verdi¤i mesajlar›n

en önemlisini veriyordu asl›nda...

Bugün, yani yoklu¤unun 5. y›l›nda,

galiba onu anman›n en güzel biçi-

mi, hayata veda ederken yüre¤ine

çöken hüznü vasiyet say›p, Türkiye

için yapt›klar›na bakmak, örnek al-

mak olacakt›r.

Gerçek Bir ‹fladam›n›n Portresi
Ticarete 1920’li, sanayiye 1950’li

y›llarda girdi. Cumhuriyet Türki-

ye’sinde Türk ifladam›na önce gü-

ven duygusu ve sonra kimlik kazan-

d›rm›fl olan Vehbi Koç, hayat› bo-

yunca çal›flman›n ve baflar›l› olma-

n›n heyecan›n› yaflam›fl, zaman za-

man da kaybetmenin hayal k›r›kl›¤›-

n› içine sindirme olgunlu¤unu gös-
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V

Bir As›rl›k Ömürden Kalan
ve As›rlara Yay›lan

Düflünce Miras›



termiflti. Belki de gençlere ve kamu-

oyuna tan›tmak istedi¤i ifladam›

portresi, ülkede ideal olarak benim-

senmifl bütün ça¤dafl hedefleri amaç

edinmifl bir kiflili¤in tarifiydi. Ülkesi-

ni ve halk›n› seven, iyi yetiflmifl, sa¤-

lam bir e¤itim görmüfl, dil bilen, ça-

l›flkan ve üretici, memleketin ekono-

mik ve sosyal kalk›nmas›nda görevi

oldu¤u bilincine sahip bir vatandafl

modelini herkesin zihnine yerlefltir-

mek için çabalad›.

Dünya ve ülke sorunlar› ile yak›n-

dan ilgilenerek, giriflimlerde, sa¤du-

yulu önerilerde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anka-

ra’da gördü. Büyüyen, geliflen bir ifl

hayat› içinde ‹smet ‹nönü, Celal Ba-

yar, Adnan Menderes, Cevdet Sunay

ve pekçok siyasetçi, asker, yönetici

ile tan›flarak dostluklar kurdu.

Vehbi Koç uluslararas› olaylar, ülke

sorunlar› ile ilgili görüfl ve önerilerini

bildirmeyi bir görev haline getirdi.

Amac› tecrübelerini aktarmak, sorun-

lar›n çözümüne yard›mc› olmakt›.

Demokrasinin y›lmaz bir savunucu-

suydu. Türkiye’nin askeri yönetimle

yönetildi¤i günlerde komutanlara

sözlü, yaz›l› “demokrasiye dönüfl”

ça¤r›lar› yapt›. “Demokrasi varsa, he-

pimiz var›z” diyordu. Ülke sorunlar›-

n›n çeflitlenerek ç›kmaza girdi¤i ve

dolay›s›yla umutsuzlu¤un egemen

oldu¤u y›llarda parti liderlerine, si-

yasetçilere uyar›larda bulundu. 

Vehbi Koç’un Gözünden 
Türkiye
1995 y›l› Ocak ay›nda son bir y›l› de-

¤erlendiren Vehbi Koç’un s›ralad›kla-

r›, bugün de hâlâ geçerlili¤ini koru-

yan sorunlar olmaya devam ederken,

onun ileri görüfllülü¤ünün de bir ispa-

t›... Koç, bundan tam alt› y›l önce ka-

y›t d›fl› ekonomiden Avrupa Birli¤i ile

iliflkilere, seçim politikas›ndan özel-

lefltirmeye kadar s›ralad›¤› befl temel

sorun ve çözüm önerileri ile bugünün

de manzaras›n› çiziyordu sanki:
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1995 y›l›n›n Ocak ay›nda Vehbi Koç bir
de¤erlendirme yap›yordu. Bundan tam alt› y›l önce
kay›t d›fl› ekonomiden Avrupa Birli¤i ile iliflkilere,

seçim politikas›ndan özellefltirmeye kadar s›ralad›¤›
befl temel sorun ve çözüm önerileri ile bugünün de

manzaras›n› çiziyordu sanki.

Y›l 1976. Koç-Ford ortakl›¤›n›n 50. y›l›nda Vehbi Koç, Henry Ford II ile.
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“1. Siyasi partilerimiz günlük çekifl-

meler yerine memleket meseleleri

üzerine ciddiyetle e¤ilmelidir. Temel

ekonomik sorunlara milli mutabakat

ve kararl›l›k içinde çözüm bulmaya

çal›fl›lmal›d›r.

2. Yunanistan, ‹spanya, Portekiz’in

Avrupa Birli¤i’ne kat›ld›¤› dönem,

biz kat›lamad›¤›m›z için çok büyük

bir f›rsat kaç›rd›k. 19 Aral›k’da Brük-

sel’de yap›lacak toplant›da nas›l bir

karar al›naca¤›n› kestiremiyorum.

Yine iflbirli¤i yaparak, memleketin

menfaati nerede ise, politikac›lar›m›z

o flekilde bir karar almal›d›rlar.

3. K‹T’lerin hangilerinin birinci dere-

cede özellefltirilece¤i hususunda bir

an evvel karar al›nmal› ve uygula-

maya konulmal›d›r.

4. S›k s›k yerel veya genel seçim ya-

p›lmakta, bu seçimler dolay›s› ile si-

yasi istikrar bozulmaktad›r. Bunun

için seçimler dört senede bir ve iki

dereceli yap›lmal›, ondan sonra da

herkes ifline gücüne bakmal›d›r. Bu-

günkü seçim sistemi ile ekonomi

çok büyük zararlara u¤ramaktad›r.

5. Kay›td›fl› ekonominin üzerine ›s-

rarla gidilmeli, böylece rekabet ve

vergilendirmede adalet sa¤lanmal›-

d›r.”

Vehbi Koç Avrupa ile bütünleflme-

nin, Türkiye için vazgeçilmez bir he-

def olmas› gere¤ine inand›. Bunun

siyasette demokrasiye, ekonomide

de serbest pazar ve rekabet kuralla-

r›na yönelmekle mümkün olaca¤›n›

bildiriyordu. Bunun için de, her ze-

minde Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤i-

nin demokraside oldu¤unu ›srarla

savundu. Bugün demokrasi, insan

haklar›, temiz toplum, fleffaf yönetim

özlemini dile getiren çevreler, Vehbi

Koç gibi deneyimli bir sesin noksan-

l›¤›n› hissediyor.

Kuflaklar Boyu 
Eme¤i Korumak ‹çin… 
Türk ifl dünyas›nda kurumlaflman›n

temelini atan Vehbi Koç oldu. Bafla-

r›l› ifller yapm›fl, ad›n› duyurmufl flir-

Nasihatleri Hâlâ Güncelli¤ini Koruyor 

irlikte çal›flm›fl olanlar›n yaki-

nen bildikleri gibi Vehbi Koç,

yazmaya, not tutmaya çok merak-

l›yd›. ‹flle ilgili gündemler, tutanak-

lar baflta olmak üzere nasihatlerini,

mesajlar›n›, takdirlerini, elefltirileri-

ni, uyar›lar›n› ilgili kiflilere daima

yaz›yla yapar ve yaz›l› cevab›n› da

beklerdi. Her türlü ifl müzakeresinin

zapt›n›, özel evrak› ve yaz›flmalar›

çok muntazam dosyalat›r ve kova-

lard›.

‹flte 28.11.1983 y›l›nda ba¤›rsak t›-

kanmas› nedeniyle Amerika’ya ame-

liyata giderken bizlere yazd›¤› nasi -

hat-vasiyet notu hâlâ güncelli¤ini

kaybetmemifl örneklerden biri.

“28.11.1983 

Evlatlar›ma;

1- Bugüne kadar sizlere yaz›l› ve

sözlü olarak, bir müessesenin yafla-

mas› için neler yap›lmas› lâz›m ol-

du¤unu defalarca anlatt›m. Kurdu-

¤um müessesenin ayakta durmas›

elinizdedir. Herfleyin bafl›nda aile

ba¤› geliyor.

2- Sizlere çok güzel, itibarl› bir mü-

essese b›rak›yorum.

3- Maalesef memleketimizin poli-

tik ve ekono-

mik durumu

kritiktir.

4- fiu üç sene

zarf›nda bir

çok müessese-

lerin durumlar›

b o z u l m u fl t u r .

Bence,

a) Birdenbire

yükselmek,

b) Bundan do-

lay› büyük faiz

yükü alt›na

girmek,

c) ‹fllerine mal

sahibinin sa-

hip olmamas›,

bunlara sebep

olmufltur.

5- Tavsiyem;

yeni yükler alt›na girmeyiniz. Eliniz-

deki flirketlerin kuvvetlenmesine

çal›flarak yeni ifllere girmeyiniz. Faiz

yükünden kurtulmaya bak›n›z. 

Hepinizin gözlerinden öperim.

Allah›m, bana;

De¤ifltiremeyece¤im fleyleri 

kabullenmem için sab›r,

B

Semahat Arsel

Koç Holding A.fi. 

Yönetim Kurulu Üyesi

De¤ifltirebilece¤im fleyleri

De¤ifltirme cesareti,

Aradaki fark› tefrik edebilme kud-

retini ihsan et!”



ketlerin, kurucular›n›n ölümünden

sonra k›s›r aile çekiflmeleri yüzünden

da¤›l›p gittiklerini gözlemlemiflti. Sü-

reklili¤in teminat› nas›l sa¤lanabilirdi? 

Koç bu konuyu y›llarca düflündü,

araflt›rd›. Bat›da örneklerine çok rast-

lanan ‘Holding’in Türkiye’de kurul-

mas›n› engelleyen, cayd›r›c› mevzuat

yürürlükte idi. Kâr›n bir flirketten,

ba¤l› oldu¤u ana flirkete aktar›lmas›

s›ras›nda mükerrer vergi ödemesi ge-

r e k i y o r d u .

Koç bu engellerin afl›lmas› için büyük

çaba gösterdi. Siyasilere, bürokratlara

konuyu anlatarak, ikna ederek mev-

zuat›n de¤ifltirilmesi yolunu açt›.

Kuruluflu 12 Aral›k 1963 tarihli Res-

mi Gazete’de ilan edilen ve ülkemi-

zin ilk yasal “Holding kuruluflu”

olan Koç Holding’in ilk ortaklar top-

lant›s›nda Vehbi Koç’un, kendine

özgü sade cümlelerle yapt›¤› konufl-

ma, amac› aç›k bir flekilde belirt-

m e k t e y d i :

“‹nsanlar fanidir! Ben de birgün bu

iflin bafl›ndan ayr›laca¤›m. On yedi

yafl›mdan beri geceli gündüzlü çal›fl-

t›m. fiimdi Toplulu¤u sizlere emanet

ediyorum. Benim ilelebet huzur için-

de kalmam› istiyorsan›z bu müesse-

seyi devam ettiriniz. fiahsi düflünce-

lere, kaprislere kap›larak beceriksiz

ve kabiliyetsiz insanlar› iflbafl›na ge-

tirmeyiniz.”

Türkiye’de yeni bir flirket modeli ya-

ratarak kurumlaflman›n önünü açan

Vehbi Koç, ifl dünyas›na örnek ve

rehber oldu.

Hesap Veren Patron: 
Vehbi Koç
Vehbi Koç, devaml›l›k sa¤layacak gi-

riflimlerden biri olarak gördü¤ü halka

aç›lmay› 1970’li y›llarda bafllatt›. 

Büyük sermaye gerektiren projelere

yönelme ihtiyac›n› da halka hisse se-

nedi sat›fl›n› zorunlu hale getiren bir
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Üstteki foto¤raf: Y›l 1949. Ankara

Palas’da Celal Bayar, 

Reflide Bayar ve Vehbi Koç.

Soldaki foto¤raf: Y›l 1959. Baflbakan

ve Demokrat Parti Genel Baflkan›

Adnan Menderes’in Hilton Oteli’nde

tüccarlarla yapt›¤› toplant›dan...



geliflme olarak benimsedi. Halk biri-

kimlerini güvenli flirket ve projelere

yönelterek de¤erlendirme yollar›n›

ar›yordu. Kalk›nmakta olan Türki-

ye’nin halk tasarruflar›ndan yararlan-

mas›na, yeni kaynaklar yarat›lmas›na

ihtiyac› vard›.

Vehbi Koç halk tasarruflar›n›n bü-

yük bir kaynak oldu¤u inanc› ile

Türkiye’de halka aç›k ilk flirketi ger-

çeklefltirdi. 1973 y›l›nda kurulan

“Koç Yat›r›m ve Sanayi Mamulleri

A.fi.” bu inanc›n somut örne¤i oldu.

Koç Yat›r›m Toplulu¤a ba¤l› birçok

flirketin hissesinden oluflan bir port-

föy ile kuruldu. Böylece riski azalta-

rak güvenlik unsurunu öne ç›karan

bir yap›ya kavuflturuldu. 180 milyon

TL sermaye ile kurulan flirket büyük

ilgi gördü ve ortak say›s› ilerleyen

y›llarda 9000’e yükseldi.

15 y›l süre ile bu flirketin Yönetim

Kurulu Baflkanl›¤›’n› üstlenen Vehbi

Koç, “hesap alan patron” durumun-

dan “hesap veren patron” durumuna

gelmiflti. Pazarlama alan›ndaki gelifl-

meler ve sermaye piyasas›n›n yeni-

den flekillenmesinden sonra fonksi-

yonunu yitiren Koç Yat›r›m flirketi-

nin faaliyetine son verildi. Bu flirket

demokratik düzende sermaye piya-

sas›n›n geliflmesine öncülük etti ve

sosyal bir görevi yerine getirdi. Bu-

gün halka aç›k, Borsa’da ifllem gö-

ren 17 Koç Toplulu¤u flirketi bulu-

nuyor.

“Bir Mal› Satmak, O Mal› 
Yapmak Kadar Önemlidir”
Vehbi Koç’un yenilikçi bir görüflle

gerçeklefltirdi¤i ifllerden biri de bayi-

lik oldu. Sanayicilik hamlesinden

sonra pazarlama ve sat›fl için bir or-

ganizasyona ihtiyaç oldu¤unu gören

Koç, Türkiye’nin ilk ve en büyük ba-

yilik teflkilat›n› kurdu. Yurdun dört

köflesinde Koç ürünlerini satmak is-

teyen giriflimcilerle yap›lan anlaflma-

larla oluflturulan bu organizasyon

baflar›l› olmufltu.

“Bir mal› satmak, o mal› yapmak ka-
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abam›z› kaybettikten sonra

Amerikal› bir arkadafl›mdan

ilginç bir mektup ald›m. Bu ar-

kadafl›m annemin y›llarca önce

vefat etti¤ini bilen birisiydi. “Ba-

fl›n sa¤olsun, bu vesileyle art›k

çocuklu¤unun ve gençli¤inin bit-

ti¤ini anlayacaks›n” diyordu.

Gerçekten babam›z hayattayken

bizlerden “çocuklar” diye bah-

sederdi.

Çok flansl›yd›k. Babam›z uzun

süre bizlerle olmufl, bizler de

kendisiyle birlikte yafllanm›flt›k.

Ben art›k onun bizlerden ayr›l-

mayaca¤›na inanmaya bafllam›fl-

t›m. Babam gibi bir kiflinin ölüm-

süz oldu¤unu içime sindirmifl-

tim. O nedenle vefat› çok do¤al

olmas›na ra¤men bende flok etkisi

yaratt›. Babam› kaybettikten sonra

kendisiyle geçen günler, ö¤rendikle-

rim, yaflad›klar›m daha çok önem

kazanmaya bafllad›. Üflenmeden

yazd›¤› notlar ve yaz›n›n sonundaki

ders ve ö¤retici mesajlar daha fazla

ortaya ç›kt›. Burada Vehbi Koç’ u n

felsefesini göstermek aç›s›ndan An-

talya evimizle ilgili bir mektubunu

sizlerle paylaflmak istiyorum.

“Antalya – 13 May›s 1995

Suna ve ‹nan K›raç Müzesini gez-

dim.

1. Bu müzenin tarihçesi laz›m. Yaz›l-

makta oldu¤unu söylediler.

2. Bu müzenin daimi masraflar› ne-

reden karfl›lanacak?

3. Müze bütün sene aç›k m› olacak?

4. 6 ay aç›k, 6 ay kapal› olmal›. 

Önce evet deniyor, Ankara’da

oldu¤u gibi, sonra daimi kadro

veriliyor. Bunun kati karar› ve-

rilmeli. Çeflmenin suyu nere-

den gelecek?

Suna’n›n evi:

Müzeden sonra otel müdürü

Naci Bey’in paketi ile buraya

geldik. Ben Hatice Han›m, Naci

Bey, Salih Bey evde çay içtik.

Evin manzaras› fevkalâde. Bey-

da¤lar›’n›n karfl›da oluflu, ha-

vuzlar, kangal köpekleri, bah-

çeleri, velhas›l her taraf çok

güzel.

Allah a¤z›n›n tad›n› bozmas›n.

Hakikaten burada en az 1-1.5

ay gelinip kal›nabilirse masraf -

lara de¤er. Yoksa senede bir-

kaç gün için çok pahal› bir ifl…

En güzeli benim gibi Talya’ya gelir-

sin, yer içersin, paras›n› verirsin, bi-

ter. Ne kurt köpekleri var, ne baflka

masraf›…

Ben de bundan hofllan›yorum.”

O’nu Kaybetmekle Gençli¤imizi de Kaybetmifltik

B

Suna K›raç 

Koç Holding A.fi. 

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili



dar önemlidir” diyordu Koç. 

Arçelik, Beko, Türk Demirdöküm,

Aygaz, Trakmak, Ford Otosan, To-

fafl, Fulda, Beldesan bayileri Koç

ürünlerinin tüketiciye ulaflmas›n›

sa¤lad›. 

Bayi toplant›lar› bir sistem olarak

1960’l› y›llarda bafllat›ld›. Vehbi Koç

bayilerin önemli bir ifllevi yerine ge-

tirdi¤ine inanm›flt›. Onlarla yak›n

iliflkisini ömrü boyunca sürdürdü.

Gezilerinde bayileri iflyerlerinde zi-

yaret etmeyi ve onlar›n görüfllerini

almay› ifl edindi. 

Y›llarca süren iliflkiler dostluklara

dönüfltü.

Bugün 9600’ü bulan bayi a¤› ile Tür-
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Vehbi Koç, 14.04.1992 tarihinde Turgut Özal’›n Fransa Cumhurbaflkan› F. Mitterand

onuruna Dolmabahçe Saray›’nda verdi¤i yemekte.

er ailenin kendine has aile yap›s› ve
iliflkileri vard›r. Bizim çekirdek aile-

miz için herhangi bir Anadolu ailesinin örf
ve adetleri geçerli idi. Babam›z çok çal›fl-
t›¤› için çocuklar›na ay›racak zaman› yok-
tu. Daima annemiz Sadberk Han›m b i z-
lerle meflgul olmufl ve babam›zla aram›z-
da bir köprü oluflturmufltu. Annemiz ve-
fat edinceye kadar babam›zla aram›zdaki
bu mesafeli iliflki daima hissedilmifltir.
Ancak, hiç göstermemesine karfl›n bizleri
sevdi¤ini her zaman hissederdik. Baba-
m›z hisli bir insand›, a¤lad›¤›na çok flahit
olmufltuk, ama hislerini belli etmesi onun
için büyük bir zaaft›. Böyle yetifltirilmiflti.
Babam›z hep kendisinin annemizden da-
ha önce vefat edece¤ini düflünür, tüm
planlar›n› ona göre yapard›.  Annemizin
erken vefat› beklenmedik ac› bir durum
oldu. Derhal kendisini  toparlad› ve kara-
r›n› verdi. Hiç birimizle oturmayacakt›.
Gene en do¤ru karar› vermiflti. Kendisine
bakacak, evini yönetecek bir han›m aran-
mas› talimat›n› verdi: Madame Mary b u-
lundu ve biz beraberce 6 ay Çankaya
Apartman›’nda oturduktan sonra Anne-
min Yeniköy’de sat›n al›p da oturmas›na
k›smet olmayan daireye tafl›nd› ve yeni
düzenine geçti.
Annemizin vefat›ndan sonra art›k köprü
y›k›lm›fl, bizler babam›z Vehbi Koç ile bafl-
bafla kalm›flt›k.  Aram›zda  müthifl bir ya-
k›nlaflma bafllam›flt›. Bizler de zamanla

daha olgunlaflm›flt›k ve onu yaln›z b›rak-
mamaya çal›fl›yorduk. Bu yeni dönemi-
mizde Ablam Semahat Arsel, babam›n s›r-
dafl› ve arkadafl› olmufltu. Her seyahatin-
de ona efllik ediyor, dertlerini dinliyordu.
Kardeflim Suna K›raç ise Koç Holding’de
yo¤un çal›flmas› nedeniyle onun ifl arka-
dafl› idi. Ona güveniyor, her iflini onunla
planl›yordu. 
A¤abeyim R a h m i’ye gelince onu da  çok
seviyor ve kendisi gibi olmas›n› bekliyor-
du. 
Bana gelince, ortada oldu¤um için çocuk-
lar aras›nda kendisine uzak  çocuktum ve
ben de babama fazla yanaflmam›flt›m.
Ama hayat›n garip bir cilvesidir ki vefat
etti¤i zaman ben yan›ndayd›m ve benim
kollar›m aras›nda dünyaya gözlerini ka-
pad›. Sizlere burada yazmaya ve okuma-
ya merakl› babam›z›n geceleri yatarken
okudu¤u dualar› içeren ilginç listeyi bura-
da ilk defa aç›kl›yorum:
“1- Allah›m hakk›mda ve hakk›m›zda
hay›rl›s›n› ver, kötü gözlerden muhafaza
e y l e .
2- Kazalardan, belalardan felaketlerden
muhafaza eyle.
3- Do¤ru yoldan ay›rma.
4- Namus ile terbiye etme.
5- Verdi¤in nimetlere hamdolsun, flük
r o l s u n .
6- Çocuklar›m› hay›rl›, u¤urlu eyle.
7- Semahat’ime flifa ver, tedavisinde en

do¤ru yolu göster. Her fleye kadirsin. Ve
sile ittihaz ederek flifa ver. Bu yavruya bir
daha hastal›k ve ameliyat gösterme.
8- Rahmi’yi hayre halef eyle. Mesud et,
bahtiyar et.
9- Sevgi’mi mesud et, bahtiyar et.
10- Suna’y› mesud et, bahtiyar et, iyi gün
lerini göster, çocuk ver.
11- Bizi idare edenlere do¤ru yolu göster.
12- Memleketimizi her türlü felaketlerden
muhafaza et.
13- Hastal›¤›ma flifa ver ve bugünlerimi
aratma: Bana kuvvet ver, vücuduma s›h
hat ve afiyet ver. Memleketime hizmet et
meyi nasip eyle.
14- Bütün ifllerimde do¤ru karar vermeyi
nasip eyle.”

H

Sevgi Gönül

Koç Holding A.fi. 

Yönetim Kurulu Üyesi

Kollar›m›n Aras›nda Dünyaya Gözlerini Kapad›Kollar›m›n Aras›nda Dünyaya Gözlerini Kapad›
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Vehbi Koç’u Koç Yapan 
De¤erler Nedir?

üyük insanlar, bedenleri toprak

olsa da eserleriyle, yaflad›¤› dö-

neme damgas›n› vuran ve gelece¤e

›fl›k tutan fikirleriyle yaflarlar.

Genç Türkiye Cumhuriyeti ifl alemi-

nin, Türk özel sektörünün kurucusu

ve örnek ifladam› Vehbi Koç’un 100.

Yafl›n› bu nedenle kutluyoruz. Onun

ölümü için art›k hüzünlenmiyor, ku-

rumsallaflan beyninin, ilkelerinin,

kurdu¤u müessesede yaflamas›yla

mutlu oluyoruz. Onu ifl dünyas›nda,

an›tlaflt›ran vatanseverli¤ini, yüksek

ifl ahlak›n›, üstün yönetim ilkelerini,

sürekli kendini yenileyen fikirlerini,

genifl vizyonunu kurdu¤u müesse-

sede yaflatmak gerekiyor. Bu, baflta

üçüncü nesil Koçlar olmak üzere biz

ve bizden sonra gelecek tüm yöne-

ticilerimizin görevi. Bunun için Veh-

bi Koç’u iyi anlamak, gelecek ku-

flaklara iyi anlatmak zorunday›z.

Neydi Vehbi Koç’u Vehbi Koç yapan

de¤erler? Bafll›bafl›na bir tez konusu

olan bu de¤erleri ben çok k›sa bafl-

l›klar alt›nda flöyle özetleyebilirim:

• Üstün ifl ahlak›

• Memleket sevgisi

• Yönetim biçimi

- Çal›flma arkadafllar›n› seçerken

arad›¤› özellikler ve gösterdi¤i özen

- Dalkavuklu¤a asla prim vermeyen

ölçülü ve mesafeli bir iliflki

- Onlar› takip ve yönetme becerisi

- Do¤ru bilgiye ulaflma yöntemi

- Dinlemeyi bilmesi ve dinlediklerini

birkaç cümlede özetleme yetene¤i

- Karar alma yöntemi

• Genifl vizyonu

- Gelece¤i görme yetene¤i

- ‹lklerin öncüsü: Ampul, beyaz efl-

ya, otomotiv, salça, süpermarket…

• Devletle olan iliflkisi

- Sayg›l› ve mesafeli

- Yasalara uyma konusunda göster-

di¤i özen 

- Partilerin de¤il, devletin ifl adam›

o l m a s ›

• Ülke meselelerine karfl› duyarl›l›¤›

‹nsana verdi¤i de¤er

- Çal›flan›na verdi¤i önem

- Bayilerine, yan sanayisine ve ser-

vislerine olan ilgi ve sevgisi

- Müflterilerinin flikayet ve istekleri-

ne karfl› olan büyük duyarl›l›¤›

Hiç flüphe yok ki yukarda özetleme-

ye çal›flt›¤›m Vehbi Koç’un de¤erle-

rine, kendisini yak›ndan tan›yanla-

r›n ilavesi olacakt›r.

‹nan›yorum ki; Cumhuriyetimizin ef-

sane ifladam›, Vehbi Koç ismi son-

suza dek yaflayacak. Kendisini önce

bir Türk olarak, sonra da yak›n›nda

çal›flma flans›n› bulan bir kifli olarak

bir kez daha rahmetle ve flükranla

a n › y o r u m .

B

kiye’nin en büyük sat›fl örgütüne sa-

hip olan Koç Toplulu¤u önemli bir

sinerji yarat›yor.

Vergi, Gurur Kayna¤› Oldu
Y›l: 1965. Koç, kamuoyunun özel

sektör hakk›ndaki düflüncesini cid-

diye al›yordu. Kamuoyuna göre özel

sektör, büyük paralar kazan›yor ve

gayet az vergi ödüyordu. Ülkemizde

vergi ödemekle mükellef olan kifli

ve kurulufllar›n teflviki amac›yla hü-

kümet, Sanayi ve Ticaret Odalar›’n›n

özendirici olmas›n› isteyen Vehbi

Koç “En yüksek vergi ödeyenlere bi-

rer takdirname ve madalya verilme-

sini” önermiflti.

1965 y›l› A¤ustos ay›nda, Türkiye’de

vergi ödeyenler ilk defa aç›kland› ve

böylelikle Vehbi Koç ve Koç Toplu-

lu¤u tarihinde yeni bir sayfa aç›ld›.

Vehbi Koç, 1964 y›l› kazanc›ndan 15

milyon lira vergi ödeyerek “En fazla

vergi ödeyen mükellef” ünvan›n› ka-

zand›. 1965 y›l›nda 100 büyük firma-

ya ait bilgiler kamuoyuna aç›kland›.

1978’de vergileri aç›klanan firmalar›n

say›s› 300’e, 1981’de ise 500’e ç›kt›.

Vehbi Koç gitti¤i her yerde, her f›r-

satta flöyle demiflti:

“Bize bizden baflka kimsenin faydas›

yoktur. Hükümetler vergi alamazlar-

sa ya yat›r›mlar durur, ya da para ba-

s›l›r, enflasyon körüklenmifl olur. ‹ki-

sinin de cezas›n› hepimiz çekeriz.”

Ülkesi ‹çin Yapt›, Dünya 
Ödüllendirdi
1987 y›l›, Vehbi Koç’un seksen alt›

y›ll›k yaflam›n› taçland›ran müthifl bir

olayla bafllad›. O’nun ülkesi için

yapt›klar›, dünyada da yank› buldu.

Türkiye Odalar Birli¤i Baflkan› Ali

Coflkun, 14 Ocak 1987 Çarflamba

günü, Vehbi Koç’a telefonla, Millet-

leraras› Ticaret Odas› taraf›ndan

“Dünyada Y›l›n ‹fladam› Ödülü”ne

lây›k bulundu¤unu duyurdu. Cofl-

kun, flöyle diyordu:

“Beyefendi, uluslararas› platformda,

110 ülkeye mensup ikiyüz aday ara-

s›ndan seçilmifl bulunuyorsunuz. Ül-

kemizi ve Türk ifl alemini yücelten

Cengiz Solako¤lu

Koç Holding A.fi. 

Tüketim Grubu Baflkan›

1965 y›l› A¤ustos ay›nda, Türkiye’de vergi 
ödeyenler ilk defa aç›kland› ve böylelikle Vehbi Koç

ve Koç Toplulu¤u tarihinde yeni bir sayfa aç›ld›.
Vehbi Koç, 1964 y›l› kazanc›ndan 15 milyon lira
vergi ödeyerek “En fazla vergi ödeyen mükellef”

ünvan›n› kazand›.
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Türk ifl dünyas›nda kurumlaflman›n
temelini atan Vehbi Koç oldu. Baflar›l›
flirketlerin, kurucular›n›n ölümünden
sonra k›s›r aile çekiflmeleri yüzünden
da¤›l›p gittiklerini gözlemlemiflti.
Süreklili¤in teminat› ancak “holding”
yap›s›yla sa¤lanabilirdi.

Türk ifl dünyas›nda kurumlaflman›n
temelini atan Vehbi Koç oldu. Baflar›l›
flirketlerin, kurucular›n›n ölümünden
sonra k›s›r aile çekiflmeleri yüzünden
da¤›l›p gittiklerini gözlemlemiflti.
Süreklili¤in teminat› ancak “holding”
yap›s›yla sa¤lanabilirdi.



böyle bir ödül alaca¤›n›z için flimdi-

den en içten duygular›mla sizi kutlu-

yorum.”

Vehbi Koç ödülünü almak üzere

Hindistan’›n merkezi Yeni Delhi’ye

gitti. 11 fiubat 1987 Çarflamba günü

saat 10.00’da Vignan Bhavan Kongre

Salonu’na girdi¤i zaman, heyecan›n›

yan›ndakilere flu sözlerle aktarm›flt›:

“fiu anda sadece yapt›¤›m iflleri de-

¤il, memleketimi de temsil ederek

uluslararas› bir ortamda onurland›r›l-

mak, bir sporcunun olimpiyat gibi

bir yar›flma alan›nda duyabilece¤i

heyecan› ve sevinci yüre¤imde duy-

mama sebep oluyor.”

Vehbi Koç’un böyle bir ödüle lay›k

görülmesi ülke içinde de genifl yan-

k›lar uyand›rd›. Cumhurbaflkan› Ke-

nan Evren, Baflbakan ve Sanayi Ba-

kan› Koç’u ayr› ayr› kabul ederek

kutlad›lar. T.B.M.M. Baflkan› Nec-

mettin Karaduman “Odalar Birli¤i

Ödülü”nü, Birli¤in Genel Kurul top-

lant›s›nda Vehbi Koç’a sundu. Bafl-

bakan Turgut Özal, Rajiv Gandhi’ye

bir mektup yazarak Vehbi Koç’u

flöyle tan›tm›flt›:

"Say›n Koç'un ifl hayat›, Türk özel

sektörünün tarihi ile hemen hemen

ayn›d›r. Bizim deyimimizle, kendisi

yaflayan bir tarihtir. fiimdi Türkiye'de

üçüncü nesil iflbafl›na gelmektedir.

Uzun ve geliflen ifl hayat› boyunca

Say›n Koç bir noktada durabilirdi,

fakat bunu yapmad›. Hâlâ günün
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güçlüklerine meydan okumaktad›r.

‹flte, ödülü gerçekten hak eden bu

'genç-ihtiyar' böyle bir flah›st›r"

Koç, bu ödülle, Türk ifladam›n›n

yokluklar› ve güçlükleri afl›p ça¤dafl

bir giriflimci olabilece¤ini kan›tlad›.

Yapt›klar›n›n yan› s›ra farkl› vizyonu

ile ülke ve dünya sorunlar›ndaki et-

kin davran›fllar› Vehbi Koç ad›n›

yurtd›fl›nda duyurmaya devam etti.

Yaflam Boyu Baflar› Ödülü
ABD’de kurulmufl olan “Nüfus Ens-

titüsü” Vehbi Koç’a “Yaflam Boyu

Baflar› Ödülü” nü vermeyi kararlafl-

t›rd›. Koç’un bu baflar›s›, Türkiye’de

baflkanl›¤›n› yapt›¤› Aile Planlamas›

Vakf›’n›n faaliyetiyle ilgili idi. Vehbi

Vehbi Koç, 1987 y›l›nda Hindistan Baflbakan› Gandhi’nin elinden “Dünyada Y›l›n ‹fl Adam› Ödülü”nü ald›.
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1994 Krizinde Bile Koç Grubu En Yüksek 
Vergiyi Ödedi

y›l evvel Say›n Rahmi M.
K o ç taraf›ndan Mali ‹fller’de

çal›flmak üzere ifle al›nd›m. Mali Gru-
bun o zamanki idarecisi ve müesse-
senin kurucular›ndan Isak De Eskina-
z i s’in emrinde çal›flt›m. Acemilik dev-
rimde Vehbi Bey ekolünün temsilcisi
Bay Isak vas›tas› ile müesseseyi ö¤-
renmek f›rsat› buldum. Daha sonrala-
r› da Say›n Vehbi Koç ile direkt çal›fl-
ma imkânlar›n› elde ettim. Vehbi Koç
gibi büyük bir insan› tan›mak ve ya-
k›n›nda bulunman›n ne kadar büyük
bir mazhariyet oldu¤unu onu kaybet-
tikten sonra her gün daha çok idrak
etti¤imi söylemek istiyorum.
Vehbi Koç, müessesenin en verimli
flekilde çal›flmas›n› takip ederken her
türlü kanuni mükellefiyetlerini eksiksiz
yerine getirilmesini istemifl ve bunu
Mali Grup vas›tas› ile denetletmifltir.
Koç Grubu uzun y›llar hep vergi re-
kortmeni olmufltur. Bunun tipik bir
misali, 1994 y›l›ndaki büyük krizin
Koç Grubu’na getirdi¤i bütün olum-
suzluklara ra¤men, en yüksek vergi
ödeme baflar›s›d›r.
26.05.1995 tarihinde TÜS‹AD Baflkan›
Halis Komili’nin takdir yaz›s›ndaki flu
ifade bence fevkalâde övünç vericidir.

“Say›n Vehbi Koç,
Türkiye ekonomisi
kritik bir döne-
meçten geçerken,
faaliyetinizi ça¤-
dafl bir ifl anlay›fl›
çerçevesinde sür-
dürerek, ekonomi-
mize paha biçil-
mez bir katk›da
bulundunuz.
Mevcut olumsuz
koflullara ra¤men,
grubunuzun kamu
kaynaklar›na vergi
yoluyla gerçeklefl-
tirdi¤i katk›, özel
sektörün gururu
olmufltur.
Ekonomide kay›t
d›fl› kalarak, kamuya karfl› yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen ifl erbab›
ile, kay›tl› ekonomiyi oluflturan ger-
çek giriflimciler aras›na çekti¤iniz ka-
l›n çizgiden dolay›, Türk Sanayicileri
ve ‹fladamlar› Derne¤i ad›na takdir
ve teflekkürlerimizi sunar›z.
Sayg›lar›mla
Halis Komili
Yönetim Kurulu Baflkan›”

Say›n Vehbi Koç’u kaybetti¤imizin 5.
y›l›nda onu hasret, büyük bir sayg›
ve minnetle an›yor, müessesenin bu-
gün de onun prensipleri içinde en
sayg›n flekilde devam›n› görmekten
iftihar ediyor ve Allah’a büyük inanc›
olan bu insana rahmetler diliyorum.
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Alpay Ba¤r›aç›k

Koç Holding A.fi. 

Yönetim Kurulu Üyesi

Koç’a ödülü 13 Aral›k 1991 günü Di-

van Otel’inde düzenlenen bir tören-

le verildi.

Vehbi Koç’un ülkesi için yapt›klar›,

bu topraklar üzerinde de ödüle de-

¤er bulundu. Türk Tan›tma Vakf›

(TÜTAV) 1987 y›l›nda Atatürk Kültür

Merkezi’nde düzenlenen törende

Koç’a “Onur Ödülü” sundu. Vehbi

Koç, 1988 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Ergün To¤-

rol’dan Y›l›n En Baflar›l› ‹fladam›

Ödülü’nü de alm›flt›.

4-7 Haziran 1992 tarihlerinde ‹z-

mir’de Üçüncü ‹ktisat Kongresi

topland›. Vehbi Koç bu kongreye
13.12.1991. ABD’de kurulmufl olan Nüfus Enstitüsü, Aile Planlamas› Vakf›’n›n baflar›l›

faaliyetleri ile ilgili olarak Vehbi Koç’a Yaflam Boyu Baflar› Ödülü verdi.



2.7.1969. Perkeris Fabrikas›’n›n temel atma töreninde Baflbakan
Süleyman Demirel ve efli Nazmiye Demirel ile.

03.11.1992 tarihinde Aile Sa¤l›¤› Planlamas› Vakf› Toplant›s›’nda
Vehbi Koç, Baflbakan Süleyman Demirel ile.

26.08. 1992. Ç›ra¤an Saray›’nda ‹fl Bankas›’n›n 68. Kurulufl Y›ldönümü
toplant›s›. Soldan sa¤a: Nejat F. Eczac›bafl›, Vehbi Koç ve Bülend Ulusu.

19.12.1992. Conrad Oteli’nde Zeynep-Engin Solako¤lu’nun 
dü¤ününde Vehbi Koç, Erdal ‹nönü ile.

5.09.1972. Vehbi Koç, Nihat Erim ve Kemal Kayacan ile.

21.09.87 tarihinde Avusturya ‹ktisat Odas› Baflkan› 
R. Sallinger’in Türkiye ziyareti. 

30.11.1985. Vehbi Koç, Devlet Konutevi’nde Göz Bankas›’n›n 
30. y›l› nedeniyle verilen davette Mevhibe ‹nönü ile

15.12.1992. Ç›ra¤an Saray›’ndaki Henkel toplant›s›nda 
Vehbi Koç, Mesut Y›lmaz ile.



Vehbi Koç’a, 15.06.1993 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi, 
Fahri Doktorluk unvan› verildi.
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fleref konu¤u ve konuflmac› olarak

davet edilmiflti. 

Birinci ‹ktisat Kongresi’nin toplan-

mas›ndan altm›fl y›l sonra kürsüde

duygular›n› ifade eden Koç flöyle

seslendi:

“Her türlü fedakarl›¤a katlan›larak

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde sa-

nayileflme hamlesini devletimiz bafl-

latm›flt›r. Memleketimizde özel sek-

törün sanayileflmesi ve dünya reka-

betine aç›lmas› bu sayede olmufltur.

Bu geliflmelerin içinde yaflam›fl bir

ifladam› olarak, bugün burada devle-

timize flükranlar›m›z› sunmak iste-

rim. Bunun içindir ki ‘Devletim var-

sa ben de var›m’ inanc›m› huzuru-

nuzda tekrarlamaktan büyük bir gu-

rur duyuyorum.”

‹fl dünyam›z›n filozofu
15 Haziran 1993 Sal› günü, Erzurum

Atatürk Üniversitesi Konferans Salo-

nu’nu, ö¤retim üyeleri, davetliler ve

ö¤renciler doldurmufltu. 

Prof. Ziya Yurttafl, törene kat›lanla-

ra Vehbi Koç’a “fahri doktora” veri-

lece¤ini aç›kl›yor ve onu flu cümle

ile tan›ml›yordu: 

“Uzun süren ifl hayat› içerisinde flah-

siyetine flaibenin gölgesi düflmeyen

ender bir giriflimci Vehbi Koç, ifl

dünyam›z›n filozofudur!”

Birinci kuvvet: ‹yi yetiflmifl,
e¤itimli gençlerdir
Fahri doktorluk berat›n› Üniversite

Rektörü Prof. Dr. Erol Oral’dan

alan Vehbi Koç, yapt›¤› konuflmada

gençlere flöyle sesleniyordu: 

“Her ülkenin birinci kuvveti iyi yetifl-

mifl olan gençlerdir. Bunun için e¤i-

timlerini tamamlam›fl gençlerimizin

do¤duklar› flehirlere ve yerlere önem

vermelerini tavsiye ederim.” 

Vehbi Koç, Ankara’da küçük bir

bakkal dükkan›nda bafllayan yaflam

serüvenini, sadece Türkiye’nin dört

yan›na yay›lm›fl, yurt d›fl›na uzanm›fl

bir kurumu arkas›nda b›rakmakla

kalmay›p, bin y›llara miras olacak

ad›mlara da imzas›n› atarak taçlan-

d›rd› .
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Yeni Delhi’de Gözyafllar›m›z› Tutamad›k

86 y›l›nda Koç Toplulu-

¤u 60. y›l›n› kutlad›ktan

sonra Dünya Ticaret

Odas›’n›n Dünyada Y›l›n ‹fladam›

Ödülü’ne Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birli¤i’nin Vehbi Koç’u aday

gösterdi¤ini ö¤rendik. Dünyada Y›-

l›n ‹fladam› seçildi¤i müjdesi geldi¤i

zaman Vehbi Koç fevkalâde mem-

nun oldu. 

Ödülün ICC’nin (Milletleraras› Tica-

ret Odas›) 29. Kongresinin yap›laca -

¤› Yeni Delhi’de verilece¤i söylendi. 

Kongrenin yap›laca¤› Vignan Bha-

van Kongre Salonu’nda bir gün ön-

ce prova yap›ld›.

Prova esnas›nda flöyle bir fley oldu:

G a n d h i’nin büyük tehdit alt›nda ol-

du¤u biliniyordu. Provaya göre on

befl kiflilik bir masan›n arkas›nda

Baflbakan ve heyet oturacak ve Veh-

bi Koç masaya do¤ru gidecek, seyir-

ciye arkas› dönük olarak ödülünü

alacak. Böylece Gandhi’yi ortaya ç›-

karmamay› planl›yorlard›. Ancak

ben buna itiraz ettim ve flöyle de-

dim: “Sizin güvenlik konusundaki

hassasiyetinizi anl›yorum ama sizin

Baflbakan›z 46 yafl›nda, Vehbi Koç

ise 86 yafl›nda. 86 yafl›ndaki bir ifla-

dam›n›n 46 yafl›ndaki birinin aya¤›na

gitmesi ve bütün dünya televizyonla-

r›n›n bunu yay›nlamas›n› uygun bu-

lur musunuz?” Asl›nda bana önce bir

hayli sinirlendiler. Peki nas›l olacak,

diye sorduklar›nda onlara flunu

önerdim: “Masan›n bir taraf›ndan Sa-

y›n Baflbakan yürür, di¤er taraftan

Vehbi Koç gelir; ortada buluflurlar ve

bulufltuklar› yerde hediye takdim

edilir ve beraberce kürsünün önün-

de topluma selam verirler.” Hintli ge-

neral pek memnun olmasa da, Mil-

letleraras› Ticaret Odas› Genel Sek-

reteri Mr. Hans Koenig, “K u d a t g o-

b i l i k hakl›d›r, bence de böyle olma-

l›” deyince önerim kabul edildi. Pro-

van›n ard›ndan salon tamamen bo-

flalt›ld› ve herhangi bir bombalama

olay›na karfl› mühürlendi.

Ertesi sabah telefonum çald› ve Veh-

bi Koç beni odas›na rica etti. Ben-

den kravat›n› ve kostümünü seçmek

için yard›m istedi. Asl›nda kendisi

her zaman so¤ukkanl› ve sakin bir

insand›r. Fakat bu kez öyle heye-

canl›yd› ki, kravat›n› bile elleri titre-

di¤i için ben ba¤lad›m. 

Salona girdi¤imiz zaman, t›kl›m t›k-

l›m oldu¤unu gördük. ‹nan›lmaz bir

manzarayd›. Vehbi Koç ödüle davet

edildi¤i zaman önce Genel Sekreter

Hans Koenig bir konuflma yapt› ve

konuflmada flöyle dedi: 

“Say›n Koç 1901’de do¤mufltur. O

dönemlerde do¤um günleri önemli

say›lmad›¤›ndan kesin tarihini bil-

medi¤ini yazmaktad›r. Ancak an-

nesinin kendisine flunu söyledi¤ini

h a t › r l a m a k t a ; “Üzümlerin olgunlafl-

maya bafllad›¤› zaman dünyaya

gelmifltir.” Say›n Koç san›r›m bu-

gün, tarihçiler taraf›ndan daha ke-

sinlikle kayda geçecektir; üzümler

olgunlaflm›fl ve zengin mahsul tüm

dünyan›n gözleri önüne serilmek

için ortadad›r. Say›n Vehbi Koç’a

M.T.O’n›n 1987 ‹fl Ödülü’nü vermek

üzere zat›alilerini davet etmekle bü-

yük fleref duymaktay›m.”

Gandhi Vehbi Koç’a “Sizi ulusum ve

flahs›m ad›na kutlayarak, bu ödülü

takdim ediyorum” dedi. Dünya Y›l›n

‹fladam› Ödülü’nü takt›lar. Salon al-

k›fltan inliyordu. Vehbi Koç sakin

ad›mlarla kürsüye yürüdü ve bir ko-

nuflma yaparak, flunlar› söyledi: 

“Say›n Baflkan ve Genel Sekreterin

sitayiflkar sözleri beni fevkalade

mütehassis etti. Altm›fl küsur y›ll›k ifl

hayat›mda muhtelif zamanlarda

çeflitli niflan ve ödüller ald›m. Fakat

uluslararas› nitelikte olan bu ödül

ifl hayat›m›n en de¤erli ödülüdür.

Bu ödülü flahs›m için oldu¤u kadar

bana yapt›klar›m› gerçeklefltirme

imkanlar›n› sa¤layan ülkemin de

mükafatland›rmas› olarak addedi-

y o r u m .”
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Tu¤rul Kudatgobilik

Koç Holding A.fi. 

Endüstri ve Halkla ‹liflkiler Baflkan›

12.02.1987. Ödül töreninden sonra Vignan Bharan Saray›’n›n bahçesinde o muhteflem

huzur an›.



Vehbi Koç’un 46 y›l
önceki büyük ata¤›,
Türk halk›n›n ev
yaflam›nda kolay,
güvenli, sa¤l›kl›
ürünlerle tan›flmas›na
yol açar. Ev
yaflam›na ça¤dafl
rahatl›¤› sunan ve
kendi teknolojisini de
üreten Arçelik, bugün
milyonlarca Türk
ailesinin yan› s›ra
dünya pazarlar›nda
da boy gösteriyor.

Vehbi Koç’un 46 y›l
önceki büyük ata¤›,
Türk halk›n›n ev
yaflam›nda kolay,
güvenli, sa¤l›kl›
ürünlerle tan›flmas›na
yol açar. Ev
yaflam›na ça¤dafl
rahatl›¤› sunan ve
kendi teknolojisini de
üreten Arçelik, bugün
milyonlarca Türk
ailesinin yan› s›ra
dünya pazarlar›nda
da boy gösteriyor.
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ni gerçeklefltirmesi yolunda uygun

f›rsatlar yarat›r.

1950’ye kadar uzanan yar›m as›rl›k

dönem içinde pek çok önemli ola-

y›n ve de¤iflimin tan›¤› olan Koçza-

de Vehbi Bey, ifl hayat›na at›ld›¤›

y›llarda Osmanl› ekonomisinin, ya-

banc›lar›n liderli¤inde yönlendiril-

mesine tan›k olur ve bu tan›kl›¤›n s›-

k›nt›s›n›, hatta ›zd›rab›n› yaflar. Hat›r-

lanaca¤› gibi, emperyalist güçler,

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda kendi

“nüfus bölgeleri”ni yaratm›fl, kapiti-

1937’de Karaköy’de ilk flube aç›lm›fl-

t›r. Ankara’dan yola ç›kan kervan, ‹s-

tanbul’a ulaflm›fl Vehbi Koç ve Or-

taklar› Kollektif fiirketi ad›yla fa-

aliyetlerini h›zland›rm›flt›r. 

Kurumsallaflman›n ‹lk Ad›m›
1938’de Koç Toplulu¤u’nun çekirde-

¤i olarak kabul edilen Koç Ticaret

Anonim fiirketi Ankara’da olufltu-

rularak kurumsallaflman›n ilk ad›m›

at›l›r. Bu dönemde Ankara’n›n bafl-

kent olmas›, Vehbi Koç’un hayalleri-

oç” ismi bugün, ayn› zamanda

baflar›y› sürekli k›labilme mu-

cizesinin de bir simgesi olarak

her an, her yerde karfl›m›za ç›kabili-

yor. 1926 y›l›nda “Koçzade Ahmet

Vehbi” ad› ile Ankara Ticaret Oda-

s›’na kaydedilen “flirket”, Koç Toplu-

lu¤u’nu meydana getirecek olan bü-

yük kurumun ilk temel tafl›. Hemen

ard›ndan 1928 y›l›nda Ford acental›-

¤› ve  Standard Oil’in sat›fl mümes-

silli¤i al›n›r ve kurulufl, inflaatç›l›k

alan›nda faaliyet göstermeye bafllar.

Türk ‹nsan›n›n Beklentisinin
Karfl›l›¤› Hangi Sektörde ‹se, 
Vehbi Koç, Oradad›r

K
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1955 y›l›nda kurulan Arçelik, bugün milyonlarca Türk ailesinin yan› s›ra dünya pazarlar›nda da 
boy gösteriyor. 14.10.1993. Vehbi Koç, Arçelik Ankara Bulafl›k Makinas› Fabrikas›’n› ziyaret ediyor.

lasyonlar ve d›fl borçlar ekonomiyi

tümüyle çökertmifltir. Birinci Dünya

Savafl› yenilgisi ile Türklerin anayur-

du Anadolu parçalanmaya terkedil-

mifl, ‹stanbul, ‹zmir ve yurdun bir-

çok bölgesi düflman kuvvetlerince

iflgal edilmifltir. 1913’den 1923 y›l›na

kadar savafllarla geçen on y›ll›k dö-

nemde, en verimli ve de¤erli varl›¤›-

m›z olan “insan varl›¤›m›z”, harp

meydanlar›nda yitirilir.

Cumhuriyetin kuruluflunu izleyen

y›llarda, 1929’da dünya ekonomisini

sarsan “büyük kriz”, genç Türkiye’yi

de s›k›nt›ya sokar ve “devletçi” bir

uygulamay› zorunlu k›lar. Kuzey

komflumuz Sovyetler Birli¤i’nde

1917 ‹htilali’nin getirdi¤i sosyalist ya-

p›lanma, Cumhuriyetin asker ve bü-

al›flkanl›klar›n› ve yerleflik de¤er öl-

çülerini yeni bafltan sorgulamas›na

neden olur. Temsilciliklerini ald›¤›

uluslararas› flirketleri ›srarla Türki-

ye’de yat›r›m yapmaya ça¤›r›r, ancak

önerileri, onlar›n gözünde ülkemizin

henüz küçük bir pazar olmas› sebe-

biyle gerekli ilgiyi görmez. 

‹lk Yabanc› Ortakl›k ve 
Ampul Fabrikas›
Ancak bu durum Vehbi Koç’u y›ld›r-

maz. Görüflmelerini sürdürür. So-

nuçta, 1946 y›l›nda önerilerine ilgi

gösteren muhatap flirket bulabilmifl-

tir. General Electric ile Türkiye’nin

ilk ampul fabrikas›n› kurmak üzere

anlaflma imzalanm›flt›r. Amerikan

sermayesinin Türkiye’deki ilk ortak

giriflimi olan bu yat›r›m, sadece ül-

kemizi yerli ›fl›kla ayd›nlatmakla kal-

maz, yeni ortakl›klar›n yolunu da ay-

d›nlat›r.

Çok uluslu flirketlerle de üretim izni

anlaflmalar› imzalayarak sanayi tesis-

leri kurmak Vehbi Koç’un yeni viz-

yonu gere¤idir. Kazand›¤› her lira

için borçlanarak ortak yat›r›mlar

yapmaya yönelir. Türkiye ekonomisi

gelifltikçe bu yat›r›mlar daha da ar-

tar. Koç, yat›r›mlar›n› tüm endüstrile-

rin geliflmesini sa¤layacak alanlara

yöneltmifltir. Yerli ürünler d›flar›dan

getirilenlerin yerini al›rken, iflgücüne

de yeni çal›flma ve uzmanlaflma

alanlar› aç›l›r, halk›m›z›n yaflam dü-

zeyinin yükselmesine olanak sa¤la-

n›r.

Y›l 1955: Arçelik Do¤uyor!
1954 y›l›nda Bozkurt Mensucat Fab-

rikas›’n›n üretime geçmesinin ard›n-

dan, bir y›l sonra bugün Türkiye’nin

dev kurulufllar›ndan biri olan Arçe-

lik do¤ar.

Vehbi Koç, Ankara’n›n yirmili y›lla-

r›ndan söz ederken flöyle der:

“Çamafl›r y›kamak için çay kenar›na,

ailece y›kanmak için mahalle hama-

m›na gidilirdi. Yiyeceklerimiz evin

serin bir yerine konan tel dolaba

yerlefltirilir, yaz›n çabuk bozulacak

yemekler de kuyuya sark›t›l›rd›”.

rokrat kökenli yöneticileri için örnek

oluflturmaz, tersine “özel giriflimcili-

¤i” özendiren uygulamalara geçilir.

Bu zorlu dönemde devlet, ülkede te-

mel sanayi tesislerinin kurulmas›nda

öncü görevini üstlenir. Nihayet, ‹kin-

ci Dünya Savafl› ve onu izleyen y›l-

larda Amerika Birleflik Devletleri’nin

liberal ekonomik sisteme kazand›r-

d›¤› ivme ve Türk siyaset dünyas›n-

daki de¤iflimler, ekonomik hayata

yeni boyutlar kazand›rm›flt›.

‹nsanlar›n Beklentilerini Bilmek
‹flte 1950’li y›llarda Vehbi Koç, ülke-

nin geliflme yönünü, insanlar›n bek-

lentilerini sezinler ve rotas›n› da çi-

zer. Amerika ve Avrupa’ya yapt›¤› ifl

ziyaretleri Koç’un ufkunu geniflletir,
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Koç’un söyledikleri, Türkiye’nin her

kenti için geçerliydi. 1950, hatta

1960’lara kadar ithal buzdolab›, ça-

mafl›r makinas›, f›r›n, termosifon,

radyo gibi ürünlere ancak varl›kl› ai-

lelerin evlerinde rastlan›rd›.

Vehbi Koç’un 46 y›l önceki büyük

ata¤›, Türk halk›n›n ev yaflam›nda

kolay, güvenli, sa¤l›kl› ürünlerle ta-

n›flmas›na yol açar. Ev yaflam›na

ça¤dafl rahatl›¤› sunan ve kendi tek-

nolojisini de üreten Arçelik, bugün

milyonlarca Türk ailesinin yan› s›ra

dünya pazarlar›nda da boy gösteri-

yor.

Vehbi Koç, toplumun neyi isteyip,

neyi istemedi¤ini alg›lamakta gelifl-

mifl bir sezgi yetene¤ine sahiptir.

Onu, esnafl›ktan tüccarl›¤a ve tüc-

carl›ktan sanayicili¤e yükselten at›-

l›mlar›n kayna¤› da bu geliflmifl sez-

gi gücüdür.

Koç’un buzdolab› sanayiine girme

arzusunun temeli 30’lu y›llarda aran-

mal›d›r. Ülkenin geliflip, insanlar›n

daha pratik ve modern eflyalara sa-

hip olma özlemi Koç’u yeni projeler

üretmeye yöneltir. Gaz lambas› yeri-

ne “elektrik ampulü”ne, tel dolap

yerine “buzdolab›”na, malt›z yerine

“f›r›n”a, at arabas› yerine “otomo-

bil”e yönelifl, Vehbi Koç’un yo¤un

dikkatinden kaçmayacak olan bu

özlemin göstergeleridir.

50’li Y›llar ve Ardarda 
Kurulan Sanayi Tesisleri
1950’li y›llarda sanayi tesisleri birbiri-

ni izler. Önce, Türkiye’nin ilk radya-

törlerini, daha sonra da otomotiv sa-

nayi için dökme parçalar› üreten

Türk Demir Döküm Fabrikalar›

kurulur. ‹lk özel kibrit fabrikas› T ü r-

k a y, (Kav) Kavel Elektrik Kablo

F a b r i k a l a r › üretime geçer. Vehbi

Koç bu yat›r›mlar› gerçeklefltirirken

projeyi yürütecek, iflin uzman› yöne-

ticileri flirkete ortak eder.

Vehbi Koç, 1950-1960 y›llar› aras›nda

iktidar olan Demokrat Parti’nin estir-

di¤i “özel sektörü gelifltirme” rüzgâr›-

n› daima arkas›nda hisseder. 1955 y›-

l›ndan sonra Türkiye, siyasi ve eko-

nomik yönden çalkant›l› bir döneme

girse de yat›r›mlar›n› sürdürür.

‹lk Türk kamyonlar›n› üretecek olan

Otosan fabrikas›n›n temeli 1959 y›-

l›nda at›l›r. Montajla ifle bafllayan bu

tesis Türk otomotiv sanayinin öncü-

sü olur.

60’l› Y›llar ve “Ülkemiz 
Varsa Biz de Var›z” 
Manifestosu!
Ve 60’l› y›llar...  27 May›s 1960 günü

Türk Silahl› Kuvvetleri yönetime el

koymufl, sisli bir dönem bafllam›flt›r.

Askeri yönetimin neler getirip, neler

götürece¤i konusunda netlik yoktur

ve belirsizlik ürkütücü boyutlarda-

d›r. Ancak Milli Birlik Komitesi’nin

belirlenmesinden sonra endifleler

da¤›l›r ve Vehbi Koç, flirketlerinin

yöneticilerini Divan Oteli’nde bir

toplant›ya ça¤›rarak, flu konuflmay›

yapar:

“Ülkemizde yeni bir dönem baflla-

m›fl bulunuyor. Sizlere geçmifl y›lla-

r›n muhasebesini yapacak de¤ilim.

1946 y›l›nda bafllam›fl olan demokra-

tik sistemin ar›zaya u¤ramadan de-

vam etmesi maalesef mümkün ola-

mam›flt›r. fiimdi hepimiz ileriye ba-

karak, ifllerimizi geniflletmeliyiz. Ye-



adyoda bir klasik müzik prog-

ram›nda sunucunun büyük

bestekârlar› “O dahiler size sunaca-

¤›m›z bafl eserleri dinlemeden duy-

dular.” diye takdim etti¤ini hat›rl›-

yorum. 

Bu cümleyi her duydu¤umda akl›ma

yönetim sanat›n› okumadan bilen

ve uygulayan Vehbi Koç gelir.

90’l› y›llar›n bafl›. Gündemde Arçelik

Bulafl›k Makinesi yat›r›m› var. Fizibi-

lite raporu Dörtlü Komite’de irdelen-

mifl, tart›fl›lm›fl, konu karara kalm›fl.

Bu ortamda Vehbi Bey, Cengiz’le

beni hafta sonunda Yeniköy’e ça¤›-

r›yor. Cengiz’le buluflup, masraf ol-

mas›n diye tek araba ile heyecan

içinde Vehbi Bey’in kap›s›n› çal›yo-

ruz. Vehbi Bey bir saat içerisinde

sözlerimizden ve gözlerimizden pro-

jeye inanc›m›z› ölçtükten sonra yat›-

r›m› onayl›yor. 

Apartmandan s›rt›m›zda projenin

sorumlulu¤u, içimizde Vehbi Bey’in

güvenini hakl› ç›karman›n azmi ile

bir an önce ifle koyulabilmek için

koflarcas›na ç›k›yoruz.

Y›llar ötesinden geriye bakt›¤›mda

Vehbi Bey’in karar›n› bizi ça¤›rma-

dan önce vermifl oldu¤unu seziyo-

rum. Yöneticiyi yetkilendirme, moti-

ve etme ve hedefe kilitlemenin bu

kadar etkili ve ince bir uygulamas›-

n› hiçbir yönetim dersinde veya ki-

tab›nda bulamayaca¤›m› da anl›yo-

rum. Vehbi Koç daha 100 yafl›nda.

O’nun yönetim ilkelerini yayg›nlaflt›-

rarak Türkiye’nin yar›nlar› için yap›-

lacak çok ifl var.

R
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ni yat›r›mlarla, ülke ekonomisine ya-

rarl› çal›flmalara yönelmeliyiz. Geçen

on y›l zarf›nda, karfl›laflt›¤›m›z güç-

lüklere ra¤men, sanayileflme istika-

metinde önemli ad›mlar att›k.

Arçelik, Türk Demir Döküm, Boz-

kurt, Kavel, Türkay, Divan gibi ku-

rulufllar› hizmete soktuk. Otomotiv

grubumuzun sanayileflmesine öncü-

lük yapacak olan Otosan flirketimiz

de yak›nda faaliyete geçecektir. Bü-

tün bunlar› beraberce ve memleketi-

mize duydu¤umuz güvenle baflar-

d›k. Sizlerden ayn› heyecanla çal›fl-

may› bekliyorum. Unutmay›n›z!

Devletimiz ve ülkemiz var oldukça

biz de var›z!”

‹flte Vehbi Koç’un ünlü “manifesto-

su”, “ben”, “biz” ayr›m›n› da ortadan

kald›rarak böyle bir ortamda ilan

edilmifl oluyordu: “Devletim ve ül-

kem var oldukça ben de var›m!”

Yat›r›mlara Devam
Bu cesur aç›klama, sonuçlar› itibar›

ile hem kendisi, hem yöneticileri,

hem de tüm çal›flanlar için geçerlili-

¤ini korur. Vehbi Koç Türkiye’nin

çalkant›l› dönemlerinde de sanayi

yat›r›mlar›n› sürdürür.

1962 y›l›nda kurulan Aygaz ve Ga-

zal, bütangaz depolamas›, da¤›t›m›

ve tüp yap›m›n›n öncü flirketleri

olurlar. Türk halk›, bütan gaz›n› ilk

kez Aygaz ile tan›m›flt›r. Bu marka,

halen bu ürünün simgesidir.

Her y›l bir baflka sektör, bir baflka

çal›flma alan› Koç taraf›ndan yoktan

var edilmektedir. 1964 y›l›nda Si-

emens ile sa¤lanan anlaflma sonun-

da Türkiye’nin ilk kablo fabrikas›

Simko kurulur. 

Ayn› y›l Fiat lisans›yla da T ü r k

Traktör fabrikas› ilk Türk traktörle-

rini üretir. 1965 y›l›nda General

Electric iflbirli¤i ile Türkiye’nin ilk

elektrik motoru ve kompresör üre-

ten fabrikas› kurulmufl, ayn› y›l, ‹zo-

cam, cam elyaf› ve yal›t›mda öncü

kurulufl olarak üretime geçmifltir.

Yeni sektörlerin de eklenmesiyle,

Koç Toplulu¤u ürün yelpazesini

önemli ölçüde geniflletir. Art›k tar›m

makinalar›ndan mensucata, çeflitli

büro malzemesinden ›s›tma teçhiza-

t›na, radyo ve televizyon al›c›lar›n-

dan buzdolab›, çamafl›r makinas›,

elektrik süpürgesi gibi elektrikli ev

aletlerine, ocak, f›r›n, cam yünü, ka-

zan, radyatör, likit petrol gaz›ndan,

iki ve dört tekerlekli tafl›t yap›m›na

ve otomotiv yan sanayi kurulufllar›-

na kadar yayg›n bir alanda çal›fl›l-

maktad›r. Büyük de¤iflimin ilk at›-

l›mlar› hep ayn› isim taraf›ndan ger-

çeklefltirilir olmufltur ve bu isim de

Koç’tan baflkas› de¤ildir.

Yönetim Sanat›n› Okumadan Uygulamak…

Hasan Subafl›

Koç Holding A.fi. 

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 

Dayan›kl› Tüketim Grubu Baflkan›
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‹lk Türk Otomobili ve Ötesi
Toplulu¤un tarihini araflt›rmaya kal-

k›flan herkes, 1966 y›l›n›n ayr›cal›¤›-

n› hemen fark edecektir. Çünkü bu

y›l, ilk Türk otomobili Anadol piya-

saya ç›km›fl ve büyük ilgi ile karfl›-

lanm›flt›r.

Vehbi Koç’un otomotiv sektöründe

bafllatt›¤› at›l›m giderek tam anlam›y-

la bir endüstriye dönüflecektir. Bu-

gün dev bir boyuta ulaflan otomotiv

ve yan sanayiinin temelinde Koç’un

bafllatt›¤› o ilk k›v›lc›m, o ilk harç

yatmaktad›r. Türkiye’nin ilk yerli

otomobili Anadol’dan sonra, ülkede-

ki ekonomik geliflmenin h›zlanma-

s›yla Vehbi Koç, ‹talyan Fiat firma-

s›yla Tofafl’›n kurulmas›na önderlik

eder ve 1971’de ikinci yerli otomobil

olan Murat’›n üretimini gerçekleflti-

rir. Otoyol, Türk sanayiine büyük

katk› sa¤layan, ilk düz treyler çekici-

lerini üretmifltir. 

Otomotiv sektöründeki at›l›mlara

1984 y›l›nda Eskiflehir ‹nönü’de ku-

rulan Ford Otosan fabrikas› ile yeni

bir halka eklenir. Ford Cargo ve tica-

ri araçlar üreten bu tesiste Cargo

kamyon, minibüs ve motorlar›n üre-

1966 y›l›nda ilk Türk otomobili Anadol üretilir.

Ard›ndan ülkedeki ekonomik geliflmenin 

h›zlanmas›yla da Vehbi Koç, ‹talyan Fiat

firmas›yla Tofafl’›n kurulmas›na önderlik eder ve

ikinci yerli otomobil olan Murat’›n üretimini

gerçeklefltirir.

13.04.1969 Bursa’da Tofafl’›n temel atma töreni.
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timi sürdürülmektedir.

1960’l› y›llarda Otosan’dan baflka Oto-

yol, B e k o t e k n i k, B e l d e s a n, T e k i z

ve Sedko sanayi flirketleri olarak Koç

Toplulu¤u’na kat›l›r.

Vehbi Koç otomotiv sanayi ile birlikte

yan sanayi dallar›n›n kurulmas› ve ge-

liflmesinde de öncü olur. Koç Toplu-

lu¤u’na ba¤l› yan sanayi flirketleri ku-

rulufl y›llar›na göre flöyle s›ralanabilir:

YIL 1962 – U n i r o y a l: Koç Uniroyal

iflbirli¤i ile oto lastikleri 1962 y›l›ndan

itibaren ülkemizde üretilmeye baflla-

n › r .

YIL 1966 – B e l d e s a n: Türk otomotiv

endüstrisinin en büyük amortisor üre-

t i c i s i .

YIL 1972 – M a k o: Otomotiv sanayi-

nin elektrik donan›ml› parçalar›n›

üretmek üzere 1972 y›l›nda Bursa’da

kurulan tesis, ülkemizdeki di¤er oto-

motiv kurulufllar›na da hizmet veri-

yor.

YIL 1973 – Döktafl: Bursa Orhanga-

zi’de Fiat’›n teknik dan›flmanl›¤› ile

kurulan tesis, 1977’de ilk kez silindir

bloklar›, aks ve difransiyel üretimine

bafllad›. Teknolojisiyle Avrupa’ya ye-

dek parça ihraç eden Döktafl, ticari

araç ve traktörlerin motor bloklar› ve

di¤er döküm parçalar› üretiyor.

YIL 1977 – Tekersan: ‹tfaiye araç-

lar›ndan çöp kamyonlar›na kadar,

18.04.1978 Vehbi Koç, Türk Traktör Fabrikas›’n› ziyaret ediyor.

lkokulun ilk s›n›flar›nda oku-
du¤um y›llarda, büyükbaba-

m›n beni sevmedi¤ini düflünüyor-
dum. Bu duygumu anneme de
söylemifltim. Annem de “yan›l›-
yorsun, seni çok seviyor; ama
büyükbaban duygular›n› göster-
mez” diye cevap vermiflti. Ben de
“Büyükbabam çal›flkan çocuklara
burs veriyor, ben de “pekiyi” de-
rece ile s›n›f›m› geçtim, sevseydi
e¤er bana da verirdi” demifltim.

‹
Sevseydi Bana Burs Verirdi

‹pek K›raç

Torunu
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her türlü araç üreten Koç’un,

1977’den bu yana jant üretimini de

Tekersan gerçeklefltiriyor.

Uzun ve Heyecanl› Bir Öykü:
Tat Konserve
Tat Konserve! ‹flte yine ürünün is-

miyle an›lmas›n› sa¤layan bir marka

daha. Tat Konserve Sanayii, Vehbi

Koç’un araflt›rmac› yönünü, ifl yapma

tarz›n›, yarat›c›l›¤›n› ve azmini kan›t-

layan ilginç örneklerden biridir. ‹flte

bu kuruluflun 1946 y›l›ndan 1967 y›-

l›na uzanan 21 y›ll›k öyküsü... 

‹lk Amerika ziyaretinde çeflitli mey-

ve suyu satan dükkanlar› gören Veh-

bi Koç, Türkiye’de de bu tür içeçek-

lerin ilgi görebilece¤ini düflünmüfl-

tür. Ancak Türkiye’deki narenciye fi-

yatlar› böyle bir yat›r›m›n verimli ça-

l›flmas›n› engelleyecek kadar yük-

sektir. Ama Koç iflin peflini b›rakmaz

ve yapt›rd›¤› araflt›rmay› “yeniden

ele al›nacak projeler” dosyas›na kal-

d›rarak zamana b›rak›r. Aradan dört

y›l geçtikten sonra 1950 y›l›nda Ha-

tay ziyareti s›ras›nda Vehbi Koç’a ik-

ram edilen ‹srail menfleli “Asis” mar-

kal› portakal konsantresi, meyve su-

yu projesinin yeniden gündeme gel-

mesine yol açar. 

‹srail’e giderek “Asis” tesislerini gö-

rüp bilgi alan Vehbi Koç, tesisin sa-

hibi Leon Bejerano’yu Türkiye’ye

davet eder. ‹srailli uzman ifladam›,

bir heyetle Akdeniz sahil fleridindeki

meyve bahçelerini gezer. Ancak Be-

jenaro’nun inceleme sonucunda

söyledikleri hiç de umut verici de¤il-

dir. Yabanc› uzman›n gözlemlerine

göre proje ‘rantabl’ de¤ildir. Naren-

ciye bahçeleri birbirinden uzak alan-

lara da¤›lm›flt›r. Yollar yeterli de¤il-

dir ve üstüne üstlük ulafl›m zor ve

pahal›d›r. 

Narenciye fiyatlar› da sanayi için çok

yüksek bulunmufltur. Bu aç›klama-

lar, Vehbi Koç’un hayallerinin yeni-

den y›k›lmas›na sebep olur ama he-

nüz herfley bitmemifltir! 

Uzun, yorucu bir yolculuktan ‹stan-

bul’a dönen Bejenaro’yu dinlenmesi

için haftasonu Bursa’da konuk eden

Koç’a, ileriki y›llardan dönülüp de

bak›ld›¤›nda, bu k›sa tatil süresi çok

fley ifade edecektir: 

Bejarano, Bursa’da domates tarlalar›-

n› görünce “Türkiye’de yap›lacak ifli

buldum” diye ba¤›rm›flt›r. “Meyve

suyu iflini unutup, domates konsant-

resi ifline giriflelim” demifltir. Bu öne-

ri de Koç’un kafas›ndaki “tar›ma da-

yal› proje”ye t›pa t›p uymaktad›r.

1968’de üretime bafllayan Tat Konserve Fabrikas› Vehbi Koç’un 1946’dan 1967’ye, yirmi y›l süren çabalar› sonucu kurdu¤u, 
bugün Avrupa’n›n 1., dünyan›n 5. salça fabrikas›d›r. 31.07.1990. Vehbi Koç, Tat Tesislerini ziyaret ediyor.
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Kollar s›van›r, hesaplar yap›l›r, arazi

saptan›r, al›nacak makineler seçilir

ve bu arada Bejanaro’nun B E’ s i

Koç’un da KO’su al›narak Beko flir-

keti bile kuruluverir. Ancak o günün

siyasi ve bürokratik engelleri yüzün-

den bu proje yürümez. Ortakl›k so-

na erer ve BEKO da Vehbi Koç’a ka-

l›r.

Koç bu konuda bir sonuca ulaflmak

için yola devam eder, yurt d›fl›ndaki

yabanc› uzman kurulufllar›n kap›lar›-

n› çalar. S›ras›yla Amerikal›lar, ‹tal-

yanlar, M›s›rl›lar, ‹ngilizler, ‹sveçliler,

Danimarkal›lar kendilerine sunulan

teklifle ilgilenmezler. Koç, hedefini

net bir biçimde “ihracat yapmak”

olarak belirledi¤i için bu projeye ta-

n›nm›fl yabanc› bir firmay› ortak et-

mek istemektedir.

Sonunda dünyan›n en büyük g›da

konservesi flirketlerinden Heinz’den

teknik yard›m al›nmas› ve ‹sviçre

M i g r o s’un da yüzde 5 ortakl›¤›,

Türkiye fieker Fabrikalar›, fieker

Sigorta ortakl›¤› ile Tat Konserve

Sanayi kuruldu.

Vehbi Koç, Tat’›n baflar› öyküsü ile

ilgili olan mutlulu¤unu flöyle dile ge-

tirir:

“1968 Eylül’ünde üretime bafllad›k.

Yirmi y›l b›kmadan, usanmadan u¤-

raflt›¤›m, peflinde kofltu¤um bu iflin

gerçekleflmesi, ülkemizde ihracata

dönük tar›msal bir endüstrinin ku-

rulmas›na öncülük etmifl olmam, ar-

kas›ndan da baflka firmalar›n fabrika

kurarak bu endüstriyi geniflletmeleri

“benim için büyük bir mutluluk ol-

mufltur.”

Tat Konserve bugün Avrupa’n›n bi-

rinci, dünyan›n da beflinci büyük

salça fabrikas›d›r.

Zor Günlerde de Yat›r›mlara
Devam
70’li ve 80’li y›llarda Türkiye’de siya-

si kriz ve ekonomik s›k›nt›lar›n sonu

gelmedi. Ancak; “‹fller kötüye gitti¤i

zaman moral bozuluyor. O zaman,

birdenbire herfleyi kapkara görüp,

kötü düflüncelere saplanmamak ge-

rekir. Do¤ru iseniz, azimli iseniz, her

çareye baflvurman›z ve hakk›n›z›

araman›z gerekir, ifl düzelir” diyen

Vehbi Koç, yaflanan tüm s›k›nt›lara

ra¤men yat›r›mlara devam etti. Dök-

tafl, Asil Çelik, Bebimot, Aymar,

Tüpko, Ardem, Tekersan, Endik-

san, Eko, Kimkat, Sedko, Tako-

san, Tekiz, Tarko, Karsan krizli

dönemde gerçekleflen yat›r›mlarla

ülkeye kazand›r›ld›.

Vehbi Koç sanayi hayat›n›n bafllang›-

c›nda a¤›r elefltirilere de u¤rar ve

yapt›klar›n›n bir sanayi de¤il, montaj-

c›l›k oldu¤u öne sürülür. Koç bütün

elefltirilere, karalamalara kulaklar›n›

t›kayarak do¤ru bildi¤i yolda devam

eder. “Zorluklara katlanmay›, engel-

leri aflmay› göze ald›m” diyerek...

Türkiye’nin ‹lk D›fl 
Ticaret fiirketi
Bugün Vehbi Koç’un Türkiye Sana-

yii’nde pek çok ilke imza att›¤› bili-

nen bir gerçek. ‹flte bunlardan bir ta-

nesi de Ram D›fl Ticaret flirketidir.

0.5.02.1960. Yalova Umumi Bayiler toplant›s›
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üçücük yüre¤i söndü, ancak il-
keleri ile bütün ülkeyi kavrad›,

›fl›¤› ile ayd›nlatmaya devam edi-
yor. Gönlümüzde hiç sönmeyecek
olan sevgisi sel oldu gürül gürül
ak›yor. Vehbi Koç’u anlamak ko-
layd› çünkü çok yal›nd›. Ancak me-
sele onun ilkelerini benli¤inize sin-
dirmekti. Onun ilkeleri yüzeysel
de¤ildi, yaklafl›k bir as›rl›k hayat›n-
da karmafl›k ve de¤iflken ö¤eleri,
sosyal ve politik olaylar›, insan
iliflkilerini, tüm birikimlerini dam›-
tarak elde etmiflti ve onlar› hayat›-
n›n her safhas›nda uygulam›flt›.
Çok konuflmak, karmafl›k ve do-
lambaçl› ifadelerle yaz›flmak hiç
onun tarz› de¤ildi. Çok dinler, iflin
can al›c› noktas›n› tesbit eder,
do¤rudan ve k›sa bir flekilde ifade
eder, karfl›s›ndakine onaylat›r, ve
netice al›ncaya kadar amans›z bir
flekilde takip ederdi.

Onu yak›ndan tan›mam ilk olarak
Nisan 1978’te MAKO flirketinin Yö-
netim Kurulu Baflkanl›¤›’ndan ayr›l-
d›¤› gece yapm›fl oldu¤u konuflma
ile bafllar. Söz ustas› de¤ildi ama o
gece bizlere irticalen “...Ben elim-
den ne gelebiliyorsa bugüne kadar
yapt›m; bundan sonra da bu genç
arkadafllara iflleri tevdi ediyoruz.
Onlar›n baflaracaklar›na ve daha
iyiye götüreceklerine inan›yorum.
Ben de yaflad›¤›m sürece MA-
KO’nun ileri gitmesi için elimden
gelen bütün imkanlar› harcayaca-
¤›m...” diyerek veda etti. Müesse-
seleflmeye inanç ve profesyonel
yönetime güvenin ifadesiydi o ko-
nuflma... 
Daha sonralar› Türk E¤itim Vak-
f›’n›n zaman zaman yapm›fl oldu¤u
yemekli toplant›lar›nda yak›ndan
tan›mak f›rsat›m oldu. Bütün me-
zunlarla tek tek ilgilenir, sözleri ve

davran›fllar› ile onlara örnek olma-
ya çal›fl›r, hepimizi ihtiyac› olan ka-
biliyetli çocuklar›n ö¤renimi için
yard›m etmeye teflvik ederdi. Veh-
bi Koç’un üzerine titredi¤i TEV be-
nim hayat›mda da bir dönüm nok-
tas› olmufltur. Ona hep bir flükran
borcum var.... Baz› akflamlar ye-
mek dönüflü arabay› ben kullan›r
ve evine b›rak›rd›m. Kap›s›n›n önü-
ne gelince sayg›m gere¤i arabadan
inip u¤urlamak isterdim, elimden
tutar ve kat’iyen müsade etmezdi.
Bir bayram günü ilk olarak evine
ziyarete gitti¤imde gördü¤üm sa-
delik ve gösteriflten uzak yaflam,
flaflk›nl›¤›m› ve hayranl›k duygula-
r›m› art›rm›flt›r. Sayg›nl›¤›n› yücel-
ten tevazuuydu. 
Koç Holding’te çal›flt›¤›m s›rada
yaz›flma üslubunu ve analitik dü-
flünme tarz›n› ö¤renme f›rsat›m ol-
du. Koç Lisesi’ne al›nacak bir ele-

K

Türk ekonomisindeki köklü de¤iflik-

liklerin ancak ciddi anlamdaki ihra-

catlarla gerçekleflebilece¤inin idraki

içinde olan Vehbi Koç, 1970 y›l›nda

bu flirketi kurarken Topluluk bünye-

sindeki tüm kurulufllar›n d›fl ticaret

faaliyetlerini bir merkezde toplamay›

amaçlar. 

Günümüzde  çeflitli ülkelerde faali-

yete geçen flirketlerle uluslararas› bir

kurulufl haline gelen Ram, Türki-

ye’nin en büyük ihracat örgütlerin-

den biridir.

Ram’›n sat›fl›n› gerçeklefltirdi¤i ürün-

ler, Topluluk içi ve d›fl›ndaki flirket-

lerin çal›flma alanlar›yla genifl bir

yelpaze oluflturmaktad›r. 

Uzmanlaflt›¤› alanlar aras›nda demir-

çelik, kimya, tekstil ve haz›r giyim,

taze küçük ve büyük bafl hayvan eti

ve taze g›da ürünleri baflta gelmek-

tedir.

Migros ‹le Gerçekleflen At›l›m
Yat›r›mlar kararl›l›kla sürdürülürken,

70’li y›llarda Vehbi Koç’un gündemi-

ne bir ‹sviçre firmas› olan Migros

olanca a¤›rl›¤›yla girer. ‹sviçre’de fa -

aliyet gösteren Migros’un ülkemize

gelifli ise 1954 y›l›na, ‹stanbul’un ün-

lü Valisi ve Belediye Baflkan› Prof.

Dr. Fahrettin Kerim Gökay’›n dö-

nemine uzan›r.

‹stanbullular’›n pahal›l›k ve kalitesiz-

likten yak›nd›klar› günlerde gelen

Migros, kamyonlarla mahalle arala-

r›nda sat›fl yaparak halk›n ilgisini

çekmifltir. 

Ancak ilerleyen y›llarda herfleyi ince

eleyip s›k dokuyan ‹sviçreliler, Milli

Korunma Kanunu, askeri yönetimler

ve ilgisizlikten tedirgin olmufllard›r.

1974 y›l›nda Vehbi Koç, devreye gi-

rer ve ‹sviçre Migros flirketi, Migros

Türk Anonim fiirketi’ndeki hisseleri-

ni bir Koç kuruluflu olan Setur flirke-

tine satarak ülkemizi terk eder.

Vehbi Koç, Migros’un halka sunula-

cak hizmetler aç›s›ndan önemli ge-

liflmelere önderlik yapaca¤›na inan-

maktad›r. 

Migros’un Toplulu¤a kat›lmas›n›

sa¤layan Vehbi Koç, ma¤azalar›n

büyütülmesi, modernlefltirilmesi ve

yayg›nlaflt›r›lmas› yolunda yönetici-

leri devaml› olarak teflvik eder. fiir-

ketteki kamu kurulufluna ait hissele-

rin sermaye piyasas›nda sat›lmas›n›n

sonucu olarak Migros Türk Anonim

fiirketi, 1991 y›l›nda halka aç›k bir

kurulufl hüviyetini kazan›r.

“Önce Kendi Yurdunuzu 
Tan›y›n”
Vehbi Koç, ifl yaflam› boyunca Türki-

ye’nin nabz›n› yoklamakta ustal›¤›n›,

ülkesini çok iyi tan›m›fl olmas›na

Vehbi Koç’u Anlamak      
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man seçiminde beni görevlendir-
miflti. Seçti¤imiz kimse ile yapt›¤›
görüflmede insan seçiminde dikkat
edilmesi gereken hususlar›n örne-
¤ini gösteriyordu. 
Ka¤›t üzerindeki ilkeleri hayata ge-
çiren, yaflatan insand›. Ancak o il-
kelerin yarat›c›s› kendisiydi, baflka-
lar›ndan ö¤renmemiflti. En zor olan
da bu de¤il midir? Akl› bafl›nda
olan herkes do¤ruyu ve yanl›fl›
ay›rd edebilecek analitik yetene¤e
sahiptir, benzeri durumlarda kul-
lanmak üzere tecrübelerinden belli
prensipler edinir. Ama gelin görün
ki bunlar› sebatla ve flaflmaz bir
inançla bütün ömrü boyunca uygu-
lamak ne zordur, ne büyük feda-
karl›k ve sab›r gerektirir. Ö¤ren-
mek kolayd›r, ancak uygulamak ve
do¤ru bildi¤i çizgiden hiç sapma-
dan yaflamak ne büyük bir haslet,
ne s›k› bir disiplindir… Büyük insan

olma vasf› iflte bu detaylarda yat›-
y o r .
Özel günlerde kendisine verilen
pahal› hediyelere israf olarak ba-
kard›. Güzel sözlere, özdeyifllere
çok itibar ederdi. Bunu bildi¤im
için 1992 y›l› bafl›nda kendisine
“Vicdan›na Esir, ‹craat›na Hakim Ol”
yaz›l› bir levha göndermifltim. Bana
gönderdi¤i teflekkür mektubunda
“... Bu levhay› evime ast›rd›m ve
hergün buna bakarak icraat›ma ha-
kim olmaya çal›fl›yorum....” diye
yazm›flt›. Ben kendisini yak›ndan
tan›mak talihine eriflmifl bir kimse
olarak ifl adam›, giriflimci, yönetici,
büyük aile babas›, dost, vatandafl
Vehbi Koç’un kiflili¤ine hayranl›¤›-
m› ifade ederken, ifl arkadafllar›m›n
da hislerine tercüman oluyorum. 
Vehbi Koç özlemini duydu¤umuz
Türk insan› kimli¤inin tüm ö¤eleri-
ni nefsinde tafl›yordu. Demokratt›,

laikti, ülkesine hizmet etmek ayr›-
cal›kl› bir özelli¤iydi. ‹nançl› bir
müslümand› ancak, ilerici, ça¤dafl,
bat›l› bir düflünceye sahipti. Türk
sanayiindeki ilklerin yarat›c›s›yd›.
Hayata at›lmaya haz›rlanan binler-
ce genç yaflam›n› örnek alacakt›r.
Sevdi¤i sözlerden biri olan “Hak
tecelli eyleyince her ifli asan eder,
halk eder esbab›n›, bir lahzada ih-
san eder” özdeyifli onun s›n›rd›fl›l›-
¤›n› çok iyi anlat›yor.
Biz onu çok seviyoruz ve manevi
huzurunda sevgi ve sayg›yla e¤ili-
yoruz. ‹çimize sindirdi¤imiz ilkeleri-
ne flimdi daha bir s›k› sar›laca¤›z
ve bizlere kazand›rd›¤› özgüvenle
eserlerini yaflataca¤›z.
Allah gani gani rahmet eylesin.

1974 y›l›nda Koç Toplulu¤una kat›lan Migros bugün yurtiçinde ve d›fl›nda müflterilerine büyük ma¤azac›l›¤›n 
gerektirdi¤i kaliteli hizmeti  sunuyor. 27.08.1994 Vehbi Koç’un Bodrum-Migros ziyareti. 

Mehmet Ali Berkman

Koç Holding A.fi.  Stratejik

Planlama Grubu Baflkan›

      Kolayd›; Çünkü Çok Yal›nd›



‹nsanlar›n yeniye olan
özlemi Vehbi Koç’u yeni
projeler üretmeye
yöneltir. Gaz lambas›
yerine “elektrik
ampulü”ne, tel dolap
yerine “buzdolab›”na,
malt›z yerine “f›r›n”a, at
arabas› yerine 
“otomobil”e yönelifl,
Vehbi Bey’in yo¤un
dikkatinden kaçmayacak
olan bu özlemin
göstergeleridir.
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Y›l 1956. Vehbi Koç Divan Oteli’nin aç›l›fl›nda.
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borçludur. Ülkenin her köflesinde

neler olup bitti¤ini merak etmifl ve

durumu kendi gözlemlerine dayana-

rak belirlemeyi tercih etmifltir. Türki-

ye’nin 67 ilinden 64’üne gitmifl olan

ve tatillerini yurt d›fl›nda geçirenlere

“Önce kendi yurdunuzu tan›y›n” di-

yen Vehbi Koç’un turizm alan›ndan

uzak durmas› mümkün müdür? 

“Bacas›z Sanayi” denilen turizm aç›-

s›ndan Türkiye’nin üzerine düfleni

yapmad›¤›, tarihi ve do¤a zenginlik-

lerini yeterince ve gere¤ince de¤er-

lendiremedi¤i, bu alanda y›llar›n he-

ba edildi¤i inanc›yla, çözüm yollar›

üzerinde düflünen Vehbi Koç, emek-

lilik günlerinde konuya daha fazla

e¤ilme f›rsat› bulur.

Vehbi Koç’a göre yeni bir icatta bu-

lunmam›z söz konusu de¤ildir. Dün-

yada, yak›n komflular›m›zda ne ya-

p›l›yorsa bizim de onlar› uygulama-

m›z yeterlidir. Bu kadar geç kal›fl›m›-

z›n da hiçbir mazereti yoktur. D›fl ti-

careti y›llard›r aç›k veren, d›fl borcu

durmadan artan bir ülke, döviz diye

k›vran›rken, önemli bir döviz girdisi

olan turizmi kullanmay› bilmemesi

olacak fley de¤ildir!

“Bilgili Eleman Yoksa, 
Turizm Geliflemez!”
Koç’a göre önce örgütlenerek ifle

bafllanmal›d›r. Kafas›ndaki “Turizm

Gelifltirme ve E¤itim Vakf›” projesini

gelifltirir, ifl çevreleri ve resmi kuru-

lufllarla temasa geçer. Devletçe ya-

p›lmas› gereken ifllere özel sektörün

katk›s›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r.

Ortam oluflur ve 1984 y›l›nda TU-

GEV’in kurulmas› yolunda ilk büyük

ad›m at›l›r.

Turizm yat›r›mlar›n›n ciddi bir plana

ba¤lanmas› görüflünü savunan Veh-

bi Koç, kurulufl toplant›s›nda TU-

GEV’in nas›l çal›flaca¤›n› anlat›rken

flöyle der:

“‹stedi¤iniz kadar otel, lokanta turis-

tik tesis yapt›r›n›z. Bunlar› iflletecek

bilgili eleman olmazsa turizm inkiflaf

edemez. Vakf›m›z, pratik flekilde bu

tesisleri iflletecek her türlü eleman›

yetifltirmek üzere bir program dahi-

linde çal›flmaya bafllayacakt›r. Bu

hizmetlerle Milli E¤itim ve Turizm

Bakanl›klar›’na yard›mc› olacakt›r.”

Önce hayal etmek, sonra hayali, sis-

temli bir düflünceye dönüfltürmek ve

sonra eyleme geçmek. ‹flte olan bu-

dur. Vehbi Koç’un turizme olan ilgi-

si 50’li y›llarda sa¤l›kl› gözlemleri ve

hayalleri ile bafllar. Türkiye bu alan-

da gerekli yat›r›mlar› yapamam›flt›r.

Öyle ki yabanc› sermayenin davet

edildi¤i, liberal ekonomiye “start”

verildi¤i 1950’den sonra ‹stanbul,

Osmanl› döneminde yap›lm›fl olan

Pera Palas, Tokatl›yan, Park Otel d›-

fl›nda yabanc› konuklar› a¤›rlayacak

tesislerden yoksundur.

Oysa, baflta ‹spanya olmak üzere,

Akdeniz ülkelerinin turizmden bü-

yük ölçüde yararland›klar› ortadad›r.

Komflumuz Yunanistan, sosyalist

Yugoslavya, turizmden bizim kazan-

d›¤›m›zdan dört befl kat fazla döviz

sa¤lamaktad›r. Do¤an›n tüm güzel-

liklerine, tarihin en zenginine sahip
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Türkiye bu alanda çok geri kalm›flt›r.

Ülkemizde özel sektörün turizm ya-

t›r›mlar› da Vehbi Koç öncülü¤ünde

gerçeklefltirilecektir.

1956 y›l›nda Taksim’de hizmete aç›-

lan Divan Oteli, Koç Toplulu¤u’nun

turizm alan›nda gerçeklefltirdi¤i ilk

tesistir.

1960’l› y›llara gelindi¤inde Koç’un

Almanya’ya yapt›¤› bir gezi, Antal-

ya’da turistik bir tesis yap›lmas›na

vesile olur. Merkezi Köln’de bulu-

nan Almanya’n›n devlet kuruluflla-

r›ndan DEG, Türkiye’nin güney k›y›-

lar›nda, özellikle Antalya’da bir flehir

oteli ve tatil köyü kurmay› planla-

m›flt›r. Almanlar›n geliflmekte olan

ülkelere yat›r›m veya kredi yoluyla

yard›m sa¤layan kuruluflu DEG’in

Genel Müdürü Dr. Lokman Vehbi

Koç’a turistik bir proje teklifinde bu-

lunur ve Alman hükümetinin 10 mil-

yon markla katk›da bulunabilece¤ini

ifade eder. Turizm aç›s›ndan büyük

bir zenginli¤e sahip Antalya’da ger-

24.09.1935. Büyükdere F›st›k Suyu. Vehbi Koç, floför Yusuf ve kahveci Bayram ile.

çek anlamda bir turistik tesis yoktur.

Böyle önemli bir tesisin yap›lmas›

yaln›z döviz sa¤lamak yönünden de-

¤il, baflka tesislere örnek olmas› ba-

k›m›ndan da yarar sa¤layacakt›r.

1967 y›l›n›n Ekim ay›nda DEG ile an-

laflma yap›l›r. Keflifler ve projenin

gerçeklefltirilmesi, bürokratik engel-

ler yüzünden 1973 y›l›na kadar sürer.

Uluslararas› standartlarda Antal-

ya’n›n ilk turistik oteli olan Talya, 28

y›ld›r Türk turizmine hizmet ver-

mektedir. Talya, ilave yat›r›mlarla

büyük bir kongre salonunu bünyesi-

ne katarak daha fonksiyonel boyuta

ulaflm›flt›r.

Bir Tecrübe Daha Kazanmak
‹çin Emeklilik
Ve 1984... 1984 y›l› Mart ay›, Vehbi

Koç’un hayat›nda yeni bir dönemin

bafllang›c› olur. 30 Mart Cuma günü

Koç Holding’in Divan Oteli’nde top-

lanan y›ll›k genel kurulunda ortakla-

ra hitap eden Vehbi Koç, “Bugün

Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-

kanl›¤›’ndan çekiliyorum ve yerine

Rahmi Koç’u namzet olarak göste-

riyorum” diyordu. O gün 84 yafl›nda

olan Vehbi Koç, bu karar›n› “Sa¤l›-

¤›nda bir tecrübe daha kazanmak”

iste¤ine ba¤lam›flt›. Hayatta iken ço-

cuklar›n›n ve profesyonellerin iflleri

nas›l götüreceklerini bizzat görmek

için… Vehbi Koç’un “Allah’tan bü-

tün dile¤im, kurdu¤um bu müesse-

senin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›,

memlekete faydal› bir kurulufl olarak

insanlara ifl imkan› yaratmak, devle-

te vergi vermesi ve bizden sonra, ge-

leceklere örnek olmas›d›r” sözleri

toplant›ya kat›lan hissedar ve yöne-

ticileri duyguland›r›r. Babas›ndan

sonra söz alan Rahmi Koç ise, Veh-

bi Koç’a, ifl arkadafllar›na ve hisse-

darlara “Bize güvenin” mesaj› verir.

Bu toplant›n›n di¤er ilginç bir sonu-

cu, Vehbi Koç’a “Kurucu fieref Bafl-

kan›” unvan›n›n verilmesi olur.

Vehbi Koç’u yak›ndan tan›yanlar ve
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A¤ustos 1990 tarihinde Sa-

y›n Vehbi Koç Beyefendi’den

bir mektup ald›m. fiöyle diyordu:

“Mühim flirketlerden birisinin Umum

Müdürüsünüz, Ankaral›’s›n›z, hem-

flehrimsiniz.

Size bu mektubu bir büyü¤ünüz ola-

rak yaz›yorum.

Son zamanlarda sizi çok fliflman gör-

düm, bütün hastal›klar›n bafl› flifl-

manl›kt›r. Çok gençsin, çok fliflman-

s›n, kilonun boyuna göre olmas› la-

z›m. Faydal› olur düflüncesi ile Ayd›n

Boysan Bey’in bana gönderdi¤i ki-

tapç›¤› iliflik olarak gönderiyorum,

karar size ait.”

Çok yo¤un bir insan olmas›na ra¤-

men, büyük ifller ve sorunlar ile vak-

ti tamamen dolu iken, zaman ay›r›p,

yan›nda çal›flan kiflilerin sa¤l›klar›yla

bile ilgilenmesi beni çok etkileyen

bir davran›fl› idi. Ayr›ca o kadar hak-

l›yd› ki, tam on sene sonra gerçek-

ten fazla kilolara ba¤l› sa¤l›k sorun-

lar› yaflay›p, mecburen kilo vermeye

bafllad›m.

1 0

Yan›nda Çal›flanlara De¤er Verirdi 

5.08.1964. Bursa Kablo Fabrikas›’n›n temel atma töreni

tan›mayanlar bu emeklilik karar›n›n

muhtemel sonuçlar›n› tart›flmaya bafl-

larlar. 60 y›l boyunca düzenli ve çok

çal›flmaya al›flm›fl olan Koç “Bofl kal›r-

sam hastalanaca¤›mdan endifle ede-

rim” demektedir. Doktorlar da Vehbi

Koç’un çal›flma temposunu düflürme-

mesi konusunda hemfikirdir.

Vehbi Koç, “Çok çal›flmaya devam

edece¤im” diyerek, Vak›fç›l›¤a ve,

sosyal konulara daha fazla zaman

ay›rmay› tasarlar, göremedi¤i ülkele-

ri görmek ister. Vehbi Koç, emekli-

lik y›llar›nda ülkenin ekonomik ve

sosyal sorunlar›yla yak›ndan ilgile-

nir. Görüfllerini yaz›l› ve sözlü olarak

her ortamda tam bir aç›k yüreklilik-

le ortaya koyar. Piyasa ekonomisine

geçifl gayretleri karfl›s›nda yol göste-

ren önerilerde bulunur ve gelece¤in

tehlikelerine dikkat çeker. 

Bu yeni dönemde, iç ve d›fl rekabetin

h›zlanaca¤›n› gören Koç, flirketlerin

mali bünyelerinin kuvvetlendirilmesi

gerekti¤ini söyleyerek finansman ko-

nusuna önem verilmesini ister. 

Enflasyonlu y›llar flirketlerin mali

bünyelerini zay›flatm›flt›r. Fabrikalar-

da birikmifl olan amortismanlarla o

tesisleri yenileme ve rekabete açma-

n›n mümkün olamayaca¤›n› söyleyen

Vehbi Koç bir reçete sunmaktad›r: 

“Yeniden de¤erleme sistemi geliflti-

rilmelidir. Amortismanlar yeni de-

¤erler üzerinden ayr›lmal›d›r. Halk›n

hisse senetlerine ilgisi teflvik edile-

rek tasarruflar›n flirketlere yönelmesi

sa¤lanmal›d›r.”

Ülkenin ekonomik sorunlar› ile ilgili

görüfllerini, yetkili kiflilere gönderdi-

¤i mektup ve raporlarla iletmeyi sür-

düren Vehbi Koç, 1984 y›l›nda Bafl-

bakan Turgut Özal’a gönderdi¤i ya-

z›da flöyle demektedir: 

“(…) Dünyada hayvanc›l›k bak›m›n-

dan beflincilikle yedincilik aras›nda-

y›z. Buna ra¤men et ithal etmeye

bafllad›k. ‹thalat her konuya sirayet

ediyor. Dünkü gazetelerde han›m

sutyenlerinin de ithal edildi¤ini oku-

dum. Yar›n flu veya bu sebeple dö-

viz s›k›nt›s› olur, mevcut sanayinin

ihtiyac› için döviz bulunmazsa çok

Dr. Bülend Bulgurlu

Koç Holding A.fi. 

Turizm ve Hizmetler Grubu Baflkan›
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fena durumlara düflebiliriz. ‹nflallah

korktuklar›m tahakkuk etmez.”

Önemsiz say›lan ayr›nt›lara parmak

basmakta ve ilgililerin dikkatini çek-

mekte usta olan Koç’un görüfllerinde-

ki tutarl›l›k ve aç›ksözlülük, onun dü-

flünce dünyas›ndaki zenginli¤ini de

ortaya ç›kar›yordu. 

“Ülkeyi gezip tan›mak” “Siyasi parti-

lere yard›m” “Zengin dü¤ünleri” “H›z-

l› nüfus art›fl›” ve “Trafik kazalar›”,

Vehbi Koç’un s›k s›k dile getirdi¤i,

çözüm önerilerinde bulundu¤u ko-

nulard›. Koç için “vatandafll›k görevi”

yapmak “giriflimci” olmak kadar

önemli idi.

Yeni Yüzy›l›n Getirece¤i 
Yeniliklere Haz›rl›k 
1980’li ve 1990’l› y›llar Koç Toplulu-

¤u için biraz derlenip toparlanma,

biraz da yeni yüzy›l›n getirece¤i ye-

niliklere haz›rl›k dönemi olarak ge-

çer. Koç Holding’in yönetiminde et-

kili oldu¤u flirket say›s› doksana

yaklaflm›flt›r. 

ABD’de kurulan Ramerica flirketi,

Amerikan pazar›nda Koç flirketleri

için yeni pazarlar aramaya yönelir.

‹stanbul’da Kurt Mensucat tekstil

pazarlamas›n›, K o z a flirketi toplu

konut sektörünü, Temel G›da mey-

ve ve sebze ihracat›n› gelifltirmek

için kurulmufllard›r. 

1984 y›l›nda et ürünlerini de¤erlen-

direcek Maret’in yat›r›m›na bafllan›r.

1985 y›l›nda ise American Express’in

ifltiraki ile Koç-Amerikan Bankas›

kurulur.

Y›l 1985. Vehbi Koç’un Nasoto flirketini ziyareti. Sol baflta Vehbi Bey’in yak›n çal›flma arkadafllar›ndan Fahri ‹lkel.

ehbi Bey, 92 yafl›nda bile Rus-
ya’y› ziyaret ve etüd etti. Komü-

nizmin çöküflünden sonra imkânlar›
sezdi; örnek Ramstore projesinin s›k›
takipçisi oldu. Vehbi Bey, her yafl›n-
da ve her dakikas›nda günceldi. Ya-
rat›c›yd› ve her fleyden önemlisi ba-
flar›l›yd›. Ömrü boyunca bu kadar çok
“success story”si bulunan dünyada
baflka bir baflar›l› ifladam› var m›, bi-
l e m i y o r u m .

V
Her Dakikas›nda Günceldi

Hasan Bengü

Koç Holding A.fi. 

D›fl Ticaret Grubu Baflkan›
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ehbi Koç. O çok özel ve örnek
insan hakk›nda yaz›lmam›fl bir

fley kalmad›. 
Vehbi Koç’un beni ilk günden itiba-
ren en çok etkileyen yönü, do¤du¤u
topraklara ve onun üstünde yaflayan
insanlara karfl› duydu¤u büyük sev-
gisidir. Buna birçok vesilelerle yak›n-
dan flahit oldum.
Yurt içinde yapt›¤› seyahatlerinde
özellikle bayiler ile yapt›¤› görüflme-
lere büyük önem verir ve onlardan
halk›n çeflitli konulardaki duygu ve
isteklerini ö¤renmeye çal›flt›¤›n› söy-
lerdi. Yine böyle bir gezisinden dön-
dü¤ünde bana flunu anlatm›flt›:
“Anadolu’da bir flehirden di¤erine gi-
derken yoldan bir hayli geride gördü-
¤üm bir köy dikkatimi çekti. fioföre
arabay› yavafllatmas›n› ve görünen o
köy yoluna girmesini söyledim. Bir
süre sonra köye vard›k. Küçük bir
yerdi ve tabii bir otomobilin gelifli
köylülerin dikkatini çekmiflti. Etraf›-
m›zda topland›lar ve bizi köy kahve-
sine götürdüler. 
Küçük bir çocuk heyecanla yan›ma
yaklaflarak “Siz Vehbi Koç de¤il mi-
siniz?” diye sordu. Nereden tan›d›¤›-
n› sordu¤umda ise, “Gazetede resmi-
nizi gördüm” dedi ve köyden gidene
dek yan›mdan ayr›lmad›”. Köy kah-
vesinde ikram edilen çay› yudumlar-
ken köylülerin konuflmalar›ndan çok
faydaland›¤›n› anlatt›. Kahveden ç›-
k›p otomobiline yürürken onlara
do¤ru yöneldi¤ini ve hat›rlar›n› sor-
maya bafllad›¤›n› söyledi. Ev halk›

hemen onu içeri buyur etmifl. Odaya
girince bir köflede buzdolab›, masa-
n›n üzerinde de bir televizyonun bu-
lundu¤unu görünce çok sevindi¤ini
ve memleketin bu ücra köflesinde
rasgele girdi¤i bir köy evinde bile
bunlar›n bulunmas›n›n geliflmekte
oldu¤umuzun en büyük delili oldu-
¤unu büyük bir hazla anlatt›.
Vehbi Koç’un ömrü boyunca giriflti¤i
ve üzerinde çal›flt›¤› teflebbüsler ara-
s›nda baflar›l› olmad›¤› ifller yok mu
idi? Tabii ki vard›. Ama ele ald›¤› her
yeni iflin gerçekleflmesi ve baflar›l›
olmas› için gereken her çabay› gös-
terdikten sonra sonuç alamayaca¤›n›
anlay›nca o dosyay› kald›r›rd›. Bunun
onda büyük bir hayal k›r›kl›¤› yarata-
ca¤›n› ve üzüntüye bo¤aca¤›n› san›r-

d›m. Bir gün böyle bir durumda nas›l
maneviyat›n› bozmadan, yine dimdik
durup mevcut ve baflka yeni ifller
üzerinde huzur içinde ve flevkle çal›-
flabildi¤ini sordu¤umda, cebinde
portföyünde daima bulundurdu¤u
Halil Cibran’›n flu sözlerinin yaz›l› ol-
du¤u ka¤›d› gösterdi:
“Allah’›m, bana
- De¤ifltiremeyece¤im fleyleri kabul-
lenmem için sab›r,
- De¤ifltirebilece¤im fleyleri de¤ifltire-
bilmem için cesaret,
- Aradaki fark› tefrik edebilme kudre-
tini ihsan et.”
‹flte Vehbi Koç’un büyüklü¤ü…

V

O, Do¤du¤u Topraklar› Severdi

20.11.1992 Cemal Reflit Rey Salonu’ndaki törende Vehbi Koç, 
sekreteri Suzan Boray’a ödülünü verirken

1986 y›l›nda Amerikan Fruehauf li-

sans› ile çal›flacak ‹stanbul Frueha-

uf fabrikas› treyler üretimine bafllar.

1987 y›l›nda Birleflik Oksijen Sana-

yi ve Tat Tohumculuk flirketleri fa-

aliyete geçer. Bu y›llarda flirket evli-

likleri de gerçekleflecektir: 

Türkay, Kav flirketi ile Bebimot,

Beldesan ile, Uniroyal, Goodyear

flirketi ile birleflir. Topluluk flirketleri

bu dönemde mali bünyelerini ve

teknolojilerini güçlendirecek yat›-

r›mlara yönelirler. 

Vehbi Koç, Topluluk flirketlerindeki

çal›flmalar› yaflam›n›n son gününe

kadar dikkatli bir gözlemle izlemeyi

sürdürür. 

Doksan yafl›n› aflm›flt›r ve y›llar›n da-

¤arc›¤›nda biriktirdi¤i deneyimleri

içinde bulundu¤u ortamlara her f›r-

satta aktarmaktan, insanlara maddi,

manevi pek çok de¤er katmaktan

büyük haz duymaktad›r. 

Belki de, bir asra yaklaflan mücade-

lelerle dolu bir yaflam›, Vehbi Koç

flu basit cümlelerle özetliyordu:

“Daima do¤ru olan› yapma gayreti

gösterdim. Aileme, memleketime ve

yaflad›¤›m ça¤a hizmet etti¤im inan-

c›yla büyük bir huzur duyuyorum.”

Suzan Boray

Vehbi Koç’un sekreteri
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Üst foto¤raf: K›rkl› y›llar... Ford Tamirhanesi’nin aç›l›fl töreni
(10.01.1948) Alt foto¤raf: 21.01.1950 tarihinde Koç müdürlerinin
Ankara toplant›s›.

Üst foto¤raf: K›rkl› y›llar... Ford Tamirhanesi’nin aç›l›fl töreni
(10.01.1948) Alt foto¤raf: 21.01.1950 tarihinde Koç müdürlerinin
Ankara toplant›s›.

“Zaman›m, akl›m ve bilgim yetiflmiyor. Bu dirayetli arkadafllarla büyük ifller
baflaraca¤›ma inan›yorum” diyerek, Cumhuriyet döneminin ilk yöneticilerine yetki ve
sorumluluk veren Vehbi Koç, bir ekip çal›flmas› yaratt›. Bu atak giriflimciler, y›llar

süren, vizyonu giderek geniflleyen bir çaban›n sonunda Toplulu¤un mimarlar› oldu.
Hepsi tükenmeyen bir heyecanla, çal›flma arkadafllar›na umut ve cesaret afl›layarak

bir “Koç kültürü” yaratt›.
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ültür, di¤er akraba kavramlar-

la zenginlefltirilip farkl› anlam-

larda kullan›labilen ve bilgi-

den sanata kadar pek çok aç›l›mlar-

dan beslenen bir sözcük. Tarih kül-

türü, kurum kültürü, flirket kültürü,

spor kültürü, mutfak kültürü, sinema

kültürü gibi, say›lmaya bafllan›ld›¤›n-

da zincirleme uzat›lmaya müsait bir

sözcük. Sözlükteki karfl›l›klar›ndan

biri de flu:

“Tarihî, toplumsal geliflme süreci

içinde yarat›lan bütün maddî ve ma-

nevî de¤erler ile bunlar› yaratmada,

sonraki nesillere iletmede kulan›lan,

insan›n do¤al ve toplumsal çevresine

egemenli¤inin ölçüsünü gösteren

araçlar›n bütünü.”

Vehbi Koç’un en önemli baflar›lar›n-

dan birinin de “nesillerden nesille-

re iletilebilecek” ve “do¤al, top-

lumsal çevreye egemen olabile-

c e k” bir kültürün yarat›lmas›na lider-

lik edebilen yöneticileri seçme ve

yönetme konusundaki büyük ustal›-

¤›d›r. Koç Toplulu¤u’nun güçlü te-

meller üzerine kurulmas› ve yüksel-

mesini sa¤layan birinci kuflak yöne-

ticiler, Koç’un bizzat araflt›r›p buldu-

¤u, süzgeçten geçirdi¤i, iflinin uzma-

n› profesyonellerdi.

Tükenmeyen Bir Heyecanla
Yarat›lan Koç Kültürü
“Zaman›m, akl›m ve bilgim yetiflmi-

yor. Bu dirayetli arkadafllarla büyük

ifller baflaraca¤›ma inan›yorum” di-

yerek, Cumhuriyet döneminin ilk

yöneticilerine yetki ve sorumluluk

K

Vehbi Koç’un albümünde Cumhuriyet’in 10. Y›l kutlama törenlerine iliflkin bu foto¤raf›n da özel bir yeri vard›. 
Cumhuriyet’in ilk profesyonelleri, ülkeye kanat geren bu toplumsal heyecan›n ba¤r›ndan yetiflecekti.

Cumhuriyet'in ‹lk Profesyonelleri 
ve Onlar›n Yaratt›¤› Kültür: 

Koç Kültürü
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veren Vehbi Koç, bir ekip çal›flmas›

yaratt›. Bu atak giriflimciler, y›llar sü-

ren, vizyonu giderek geniflleyen bir

çaban›n sonunda Toplulu¤un mi-

marlar› oldu.  Hepsi tükenmeyen bir

heyecanla, çal›flma arkadafllar›na

umut ve cesaret afl›layarak bir “Koç

kültürü” yaratt›.

“Profesyonel yönetim” o dönem için

belki de ad› net olarak belirlenme-

mifl ama ilkeleri flekillenmifl bir zih-

niyetti ve bu zihniyeti Vehbi Koç,

1940’l› y›llarda kavramsallaflt›rmaya

çal›fl›yordu. Konusunda uzmanlafl-

m›fl, ciddi, yetenekli, dürüst yöneti-

cilerle çal›flma ilkesi Vehbi Koç’a ba-

flar› yolunda büyük bir ivme kazan-

d›racakt›.

“Koç Kültürü”nün Payandalar›
Koç Toplulu¤u’nun hayat tarz›n›

oluflturan “Koç kültürü”nün payan-

dalar›na bak›ld›¤›nda, sade, yal›n,

kolay anlafl›labilen ve hemen insan›

sayg›n bir ortama davet eden baflka

bir dünya ile karfl›lafl›l›r. “Baflka bir

dünya”d›r ama bir o kadar da bildik,

tan›d›k ve de¤erlerimize çok yak›n

bir dünyad›r bu.

Paradoks gibi gelse de, meselenin

özü aç›kt›r. Koç kültürü’nün payan-

dalar›n› oluflturan ilkeler, tek tek ba-

k›ld›¤›nda bildik, tan›d›k ve bize ya-

k›n de¤erlerden oluflmufltur. Bu de-

¤erlerin ahenk içinde biraraya gel-

mesi ise “baflka bir dünya”y› gözler

önüne serer. 

Bilindi¤i gibi, Koç Toplulu¤u’nun

de¤erlerinin bafl›nda, ‘müflteri veli-

n i m e t i m i z d i r’ ilkesi gelir.

Koç’un ikinci ilkesi ise ‘en iyi olma-

n›n vazgeçilmez bir hedef’ haline

gelmesidir. “Koç kültürü”nü olufltu-

ran en önemli de¤erlerden bir di¤eri

ise ‘insan›n sermayenin temel ta-

fl ›’ olarak görülmesidir. 

Koç, ürün ve hizmet kalitesinin, çal›-

flanlar›n›n kalitesiyle orant›l› oldu¤u

inanc›n› tafl›yor ve bu orant›y› kesin-

tiye u¤ramadan devam ettirebilmek

ad›na ‘Sürekli geliflmek için kay-

nak yaratmak’, ‘ifl ahlak› ve dü-

r ü s t l ü k’ ilkelerini bir hayat tarz› ha-

line getiriyor. Koç Toplulu¤u’nun en

önemli payandalar›ndan biri de ‘g ü-

Ölçülü ve disiplinli bir yaflam planlamas›n›n içinde yo¤un ifl temposunu
sa¤l›kl› sürdürebilmek için spora da yer vard›. 3 fiubat 1947 tarihinde
Ankara Dikmen Kayak Sporu Merkezi’nde at gezintisi. Vehbi Koç sol baflta. 
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cünü Türk ekonomisinden almak

ve Türk ekonomisine güç kat-

m a k’t›r. 

Koç kültürünü oluflturan ilkelerin

ekonomi ve toplumsal hayat›m›z›n

aynas›nda çeflitli biçimlerde tezahür

etti¤ini görüyor ve biliyoruz. “Koç

kültürü”nün sa¤lam temellerine da-

yanan bir zihniyetin önderli¤inde

yürütülen tüm bilimsel ve kültürel

etkinlikler, ülkemizin kültürel haya-

t›n›n zenginleflmesine katk›da bulu-

nuyor. 

Türk ‹nsan›na Hizmet ve 
Vehbi Koç Vakf›  
Tarih boyunca insanl›¤›n hizmetinde

olan vak›f müessesesi, Koç kültürü-

nün en yak›n oldu¤u kurumlardan bi-

ridir. Vehbi Koç, nice bürokratik en-

gellerden sonra 1969 y›l›nda kurulan

Vehbi Koç Vakf›’n›n hedefini daha o

günden flöyle belirlemiflti: “Türk in-

san›na hizmet vermek”. 

Vak›f, bir ülkenin en de¤erli varl›¤›n›n

yetiflmifl, sa¤l›kl› ve kültürlü insan gü-

cü oldu¤una inanan kurucusunun

gösterdi¤i yolda ilerleyerek büyüyüp

geliflti ve bugün kültür miras›m›z›n

korunmas›nda fonksiyonel önem tafl›-

yan bir merkez haline geldi.

14 Ekim 1980: Sadberk 
Han›m Müzesi Aç›ld›
Sadberk Koç, amans›z bir hastal›¤a

yakalan›p  kafas›nda ölüm düflüncesi
At binmenin yan› s›ra tenis sporu da Vehbi Bey’in

ilgi alan› içindeydi. Y›l 1936
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yer etmeye bafllad›¤›nda Vehbi Koç’a

flöyle demiflti: “Unutulmak istemiyo-

rum. Hayat›m boyunca emek verip

toplad›¤›m, biraraya getirdi¤im eski

eserlerin, benim ad›m› tafl›yan bir

müzede halka teflhir edilmesini arzu

ediyorum. Bu mevzuda bana yard›m

e t . ”

Sadberk Koç’u kaybettikten sonra

eflinin bu yüce arzusu üzerine ço-

cuklar›yla beraber uzun uzun düflü-

nen Vehbi Koç, Sar›yer’de mülkiyeti

kendisine ait olan Azaryan Yal›s›

olarak bilinen eski tarz bir binay›

müze yapmaya karar verdi ve Sad-

berk Han›m Müzesi’ni kurarak, Tür-

kiye’de özel müzecili¤in öncülü¤ü-

nü de yapm›fl oldu. Türkiye’nin ilk

özel müzesi olan Sadberk Han›m

Müzesi, ziyaretçilere kap›lar›n› 14

Ekim 1980’de açt›. 

‹stanbul Sar›yer’de, restore edilen ta-

rihi Azaryan Yal›s›’nda faaliyete ge-

çen müzenin ilk koleksiyonu, Vehbi

Koç’un efli Sadberk Koç’un yaflam›

boyunca toplad›¤› eski elifllerinden

olufluyordu. 

Bu koleksiyonun içinde gümüfl, cam

ve porselenden yap›lm›fl kap kacak,

çeyiz eflyalar›, seçkin tafllarla bezen-

mifl süs eflyalar› ve Türk iflleme sana-

t›n›n özelliklerini yans›tan 16. ve 18.

yüzy›llardan kalma giysi ve kumafl

örnekleri bulunuyor.

1983 y›l›nda dünyaca ünlü koleksi-

yoner Hüseyin Kocabafl’›n 4 bin

parçadan oluflan paha biçilmez ko-

leksiyonu da müzeye kazand›r›ld› ve

müzenin Sevgi Gönül Binas›’ n d a

sergilenmeye baflland›. Koleksiyon,

M.Ö. 6 bin y›llar›ndan Bizans döne-

mine kadar uzanan bir zaman dilimi-

ne ait eserleri içeriyor.

Anadolu’da yaflam›fl uygarl›klar›n

çarp›c› bir resmigeçidi olan koleksi-

yonun sergilendi¤i bölüm, siyah

mermer ortam›, fl›k vitrinleri ve ›fl›k-

land›rmas›yla Sadberk Han›m Müze-

si’ne 1988 y›l›nda “Europa Nostra

Ödülü”nü kazand›rd›. 

Müzenin ‹slam ve Osmanl› Eserleri
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Vehbi Koç efli Sadberk Han›m’la.

ile Etnografik Eserler Bölümü’nün

bulundu¤u Azaryan Yal›s› Binas›’nda

ise, Sadberk Koç’un koleksiyonunun

yan› s›ra Osmanl› ve ‹slam sanat›n›n

nadide örnekleri sergileniyor. 

Alan›nda Bir ‹lk: KOGEM
“Hayatta en güç ifl, insan idare et-

mektir. ‹yi eleman seçmeye dikkat

ediniz. Eleman yetifltirmeyi görev sa-

y›n›z” diyen Vehbi Koç, bu düflünce-

sini hayata geçirdi ve Koç flirketlerin-

de çal›flan gençlerin sistemli bir fle-

kilde yetifltirilmeleri, gelece¤in yöne-

ticileri olarak haz›rlanmalar› için

1982 y›l›nda K O G E M’i (Koç Holding

E¤itim ve Gelifltirme Merkezi) kurdu.

Kendi alan›nda ilk olan bu merkez,

bugün ‹ . d . e . a . (‹nceleme, Dan›fl-

manl›k, E¤itim, Araflt›rma Merkezi)

ad›yla faaliyet gösteriyor. 

Sadberk Koç, Vehbi Koç’a flöyle demiflti:  

“Unutulmak istemiyorum. Hayat›m boyunca emek 

verip toplad›¤›m, biraraya getirdi¤im eski eserlerin,

benim ad›m› tafl›yan bir müzede halka teflhir 

edilmesini arzu ediyorum.”





nuyor. Arflivde ayr›ca Ankara halk

oyunlar› ve türkülerinin notalar›, ko-

runmas› gereken kültür varl›klar›n›n

envanteri ve Ankara’y› konu alan bir

kartpostal ve resim koleksiyonu da

yer al›yor. Merkezin arflivleri araflt›r-

mac›lar›n da kullan›m›na aç›k.

Suna-‹nan K›raç Akdeniz 
Medeniyetleri Araflt›rma 
E n s t i t ü s ü
Suna-‹nan K›raç Akdeniz Medeniyet-

leri Araflt›rma Enstitüsü, 1996 y›l›nda

Antalya ve çevresinin tarihi, arkeolo-

jik, etnografik ve kültürel de¤erleri-

nin araflt›r›lmas›, belgelenmesi ve ko-

runmas›na katk›da bulunmak ama-

c›yla kuruldu. Çal›flmalar›n› Ant a l-

ya’n›n tarihi Kaleiçi semtindeki mer-

kezinde yürüten Enstitü, Pamfilya,

Likya, Pisidia ve Kilikya bölgelerinde

hüküm sürmüfl uygarl›klar›n, tüm Ak-

deniz k›y›lar›ndaki kültürlerle iliflkile-
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Vehbi Koç ve Ankara 
Araflt›rmalar› Merkezi
1994 y›l›nda hizmete giren Vehbi

Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merke-

zi, k›sa ad›yla VEKAM ise Vehbi Koç

ve ailesinin Ankara’da uzun y›llar›n›

geçirdi¤i 19. yüzy›l sonlar›nda yap›l-

m›fl tipik bir ba¤evinde faaliyet gös-

teriyor. 1923 y›l›nda, Vehbi Koç tara-

f›ndan Mareflal Fevzi Çakmak’ t a n

sat›n al›nan bina 1991-1993 y›llar›

aras›nda restore edildi. Evin yan›n-

daki ba¤ da yeniden düzenlenerek

bahçesiyle birlikte Ankaral›’lar›n hiz-

metine sunuldu. VEKAM bu düzen-

lemeyle iki bin y›ll›k ba¤evi gelene-

¤ini de yaflatmay› amaçl›yor.

VEKAM’da oluflturulan Vehbi Koç

arflivi, Vehbi Koç’la ilgili çok say›da

yaz›l› ve görsel malzemeyi içeriyor.

Merkezdeki Ankara arflivinde ise,

baflkente iliflkin her türlü foto¤raf,

resim, plan, slayt gibi belgeler bulu-

Y›l 1943. Keçiören’deki ba¤evinde Vehbi Koç, aile dostu Haf›z Raflit Çavuflo¤lu ile birlikte. Ba¤evi
binas›nda bugün Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merkezi (VEKAM) faaliyet gösteriyor.

Y›l 1920. TBMM matbaas›n›n musahhih (düzeltmen)
muavinleri: Muhlis Bey, Vehbi Bey, At›f Bey
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rinin araflt›r›lmas› ve yorumlanmas›na

yönelik bilimsel çal›flma ve araflt›rma

projelerine destek veriyor.

Rahmi M. Koç Müzesi
1994 y›l›nda hizmete giren Rahmi M.

Koç Müzesi, sanayi kültürünün ko-

runmas›, tan›t›lmas› ve gelifltirilmesi-

ne katk›da bulunmay› amaçlayarak,

büyük bir eksi¤i tamamlam›flt›. Ha-

liç’te restore edilerek müzeye uygun

olarak düzenlenen tarihi Lengerhane

Binas›’nda faaliyet gösteren müze,

içinde sergilenen birbirinden ilginç

objelerle dikkatleri üzerinde toplu-

yor. Müzede bulunan eserlerin bü-

yük bölümü Rahmi M. Koç’un özel

koleksiyonundan derlenmifl; geri ka-

lan› da kamu ve özel, yerli ve yaban-

c› kaynaklardan sa¤lanm›fl eserler-

den olufluyor. Müze yönetimi, deniz-

cilik, havac›l›k, mekanik ve bilime

iliflkin objelerden oluflan koleksiyon-

lar›n sürekli yeni al›mlarla zenginlefl-

tirilmesi için çaba göstermeye devam

e d i y o r .

“Vedia” veya Günümüzün 
Diliyle “Emanet”
Vehbi Koç Vakf›’n›n tarihçesi ile ilgi-

lenecek olan her kifli, hat ustas› ‹ l h a-

mi Turan’›n 1969 y›l›nda yazd›¤›

“V e d i a” adl› o çarp›c› güzellikteki el

yaz›s›yla karfl›laflacakt›r. El yaz›s› ka-

dar içeri¤iyle de dikkati çeken ve

“E m a n e t” anlam›na gelen bu bafll›-

¤›n alt›nda Vehbi Koç’un duygu ve

düflünceleri yer al›r. Yüce Tanr›’ya

hamdü sena ederek metnine girifl ya-

pan Vehbi Koç, kurdu¤u vakf›n son-

suza kadar yaflamas›n› istedi¤ini be-

lirterek flöyle der: 

“Vakf›, bilhassa Koç Holding gibi

ticari ve s›nai birçok flirketi içine

alan ve bu itibarla riski azalan bir

flirketin hisse senetleri ile kurma-

y› tercih ettim. Allah’›n lütuf ve

inayetiyle kurdu¤um bu Vakf› ilk

önce varislerime ve derece dere-

ce onlar›n kuflaklar›na, ifl arka-

dafllar›ma, sonra da kamu düzen

ve emniyetini korumakla görevli

olan Türkiye Cumhuriyeti Hükü-

meti’ne emanet ediyorum.”

Vakf›n gayesinden ve amaçlar›ndan

uzaklaflt›r›lmamas› için herkesten vic-

danlar›n›n emrinden ayr›lmamas›n› ri-

ca eden Vehbi Koç, o içten ve o ölçü-

de s›cak dileklerini flöyle tamaml›yor: 

“Bütün ömrümce süren bir emek

ve samimi bir dilekle gerçeklefl-

tirdi¤im bu teflebbüsü, tevfikini

nasip ederek, baflar›ya ulaflt›r›l-

mas›n› Allah’tan niyaz ederim.”

e¤erli büyü¤ümüz Vehbi

Bey’in birçok özelli¤i yan›nda

en takdir etti¤im özelli¤i tevazuu ve

tasarruf ilkeleri idi.

Toplulu¤umuzdaki ifl hayat›mda ilk

defa genel müdürlü¤e atand›¤›m

Otoyol Sanayi flirketinde her zaman-

ki  nezaketi ile beni iflyerimde kut-

lamaya gelmiflti.  

Bir ö¤leden sonra çay vaktinde yap-

t›¤› ziyarette kendisine çay ikram et-

ti¤imizde, adeti üzerine çayla birlik-

te beyaz peynir ve krik k›rak yedi¤i-

ni belirtti.  Ben bu adetini bilmedi-

¤imden telaflla sa¤a sola talimat ve-

rerek kendisine ikramda bulunmaya

çal›fl›rken hiç rahats›z olmamam›,

arabas›nda malzemelerini tafl›d›¤›n›

söyledi ve floförüne bunlar› getirtti.

Bu arada ziyaret etti¤i idarecileri

meflgul ve rahats›z etmek istemedi-

¤inden bu önlemi ald›¤›n› da aç›kla-

d›.  Ziyaretini gayet k›sa tutup, flir-

ketle ilgili bilgileri ald›ktan sonra ay-

r›l›rken kendisini kap›ya kadar geçir-

meme mani oldu; bu k›sa sürede

dahi ifllerime bakmam›n daha yarar-

l› olaca¤›n› söyledi.  Kendisi ile ilk

karfl›laflmamda tevazu, tasarruf ve

insanlara sayg› ilkelerine verdi¤i de-

¤ere hayranl›kla flahit olmufltum.

D

‹nsana Duydu¤u Sayg›ya Defalarca Tan›k Oldum

Vehbi Koç, Vakf› 

kimlere emanet etti¤ini

bütün içtenli¤iyle

yazd›¤› bir metinde

aç›klam›flt›r. Bu metnin

bafll›¤› “emanet”

anlam›na gelen

“Vedia”d›r.

Temel Atay

Koç Holding A.fi. 

CEO
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ürkiye’nin ‘Cumhuriyet Ç›nar›’

Vehbi Koç, yaflam› boyunca

sosyal ve toplumsal çal›flmala-

ra da en az iflleri kadar önem verdi.

Yard›m çal›flmalar›, özellikle e¤itim

ve kültür alan›ndaki faaliyetler,

onun  gençli¤e verdi¤i önemin de

bir ifadesiydi. Kurucusu oldu¤u

Türk E¤itim Vakf› ile binlerce gence

bambaflka hayatlar›n kap›s›n› açan

Koç’un toplumsal yaflama katk›lar›,

arkas›nda b›rakt›¤› ölümsüz kurum-

larla, bugün de devam ediyor.

Koç’un kendi deyimi ile “Hay›r ‹flle-

ri”ne bafllamas› 1950’li y›llara denk

düflüyor. “‹fle bafllay›p biraz para ka-

zand›ktan sonra mahallesinde, çarfl›-

s›nda, halk aras›nda, muhtaç olanla-

ra yard›m etmekten büyük bir zevk

ald›¤›n›” belirten Vehbi Koç, ülkenin

önde gelen ifladamlar›ndan biri ol-

du¤unda bu yard›mlar› sistemli bir

sosyal hizmete dönüfltürme yollar›n›

aramaya bafllad›. Yapt›¤› ve yapmak-

ta oldu¤u ba¤›fllar›n kendisinden

sonra da topluma yarar sa¤layacak

flekilde devam etmesini istiyordu.

Sosyal yard›mlar›n bir vak›f kanal›y-

la topluma aktar›lmas›n› planlam›flt›.

Ancak vak›f kurulufluna imkan ve-

ren kanunun ç›kabilmesi uzun y›llar

alacakt›. Vakf›n gecikmesi onun ba-

¤›fllar yapmas›n› engellemedi. Koç’un

bu çabalar›, Türk ifladam›n›n sosyal

hedefli yat›r›mlara yönelmesi yolunu

açt›.

‹lk Ad›m 1950’de
1950 y›l›nda yapt›r›p Ankara Üniver-

sitesi’ne ba¤›fllad›¤› Vehbi Koç Ö¤-

renci yurdu ile bafllayan hay›r iflleri-

ni, Vehbi Koç Göz Bankas›, ODTÜ

T

Vehbi Bey, Koç Üniversitesi’nin aç›l›fl›nda Rektör Prof. Dr. Seha M. Tiniç’ten bilgisayar laboratuarlar› hakk›nda bilgi alm›flt›.

Türk E¤itim, Sa¤l›k ve Kültürüne 
Koç Katk›s›
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Ö¤renci Yurdu, Kitapl›klar, E¤itim

Birimleri, ihtiyac› olan ö¤rencilere

burslar takip etti. Koç’un 20 y›l ku-

rulmas› için büyük çaba gösterdi¤i

Vehbi Koç Vakf›, 1969 y›l›nda temel-

lerini att›.

Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde-

ki ilk büyük Vakf› olan Vehbi Koç

Vakf›, 30 y›ldan beri e¤itim, sa¤l›k ve

kültür alan›nda birçok tesis kurdu.

Bu tesislerin bir k›sm›n› kendi ifllete-

rek farkl› bir model gelifltirdi. Cum-

huriyet’in 50. y›l›n›n kutland›¤› 1973

y›l›nda ‹stanbul Taksim’de Atatürk

Kitapl›¤›’n› infla ettirdi ve 1979’da ‹s-

tanbul Belediyesi’ne devretti.

1980 y›l›nda Sadberk Han›m Müzesi,

ülkemizin ilk özel müzesi olarak hiz-

mete aç›ld›. 1988 y›l›nda e¤itime aç›-

lan Koç Özel Lisesi, Türkiye’nin en

önde gelen orta dereceli okullar›n-

dan biri oldu.

1993 y›l›nda Koç Üniversitesi ö¤reti-

me bafllad›. 1998 Eylül ay›nda Koç

Özel ‹lkö¤retim Okulu, örnek bir

e¤itim kurumu olarak hizmete aç›ld›.

Bütün bu kurumlar›n yönetimini

Vehbi Koç Vakf› üstlendi.

Cumhuriyet’in 75. y›l› vesilesi ile 8

y›ll›k e¤itime destek vermek amac›y-

la 13 ilkö¤retim okulu infla ettirildi

ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devredil-

di. Ancak, “Yap-Devret-Sahip Ç›k” il-

kesiyle infla ettirilen okullar her aç›-

dan örnek oluflturmas› amac›yla ge-

rek Vak›f, gerekse Koç Toplulu¤u

fiirketleri arac›l›¤›yla sürekli destek-

leniyor.

Sa¤l›kta da Vehbi Koç
Sa¤l›k alan›nda 1985 y›l›nda Vehbi

Koç Vakf›’n›n ba¤›fl›yla Haydarpafla

Numune Hastanesi’nde bir poliklinik

aç›ld›. Vehbi Koç Kanser Pavyonu,

Amerikan Hastanesi’nde 1967 y›l›n-

da aç›lm›flt›. Vakf›n Amerikan Hasta-

nesi’yle olan ba¤› hiç kopmad›.

1992’de de Rahmi M. Koç Yo¤un

Bak›m bölümü aç›ld›. Yine 1992 y›-

l›nda Amerikan Hastanesi bünyesin-

de Semahat Arsel Hemflirelik E¤itim

ve Araflt›rma Merkezi (SANERC) ku-

ruldu. Vehbi Koç Vakf› uzun y›llar

destekledi¤i Amerikan Hastanesi’ni

varl›¤›n›, hizmetlerini gelifltirerek

sürdürmesi amac›yla sat›n alarak

tevsii yat›r›m›n› gerçeklefltirdi ve yö-

netimini devrald›. 27 fiubat 1995 ta-

rihinde Amerikan Hastanesi, Vehbi

Koç Vakf› bünyesine dahil oldu.

1995-1996 ö¤retim y›l›nda Türki-

Erzincan depremi sonras›nda 5.1.1940 tarihinde Ankara ‹çiflleri Bakanl›¤›’nda yap›lan bir toplant›. 
Vehbi Koç ayakta, sa¤dan ikinci. Resmin arkas›nda flu not var: “Erzincan felâketi dolay›s›yla Ankara’da teflekküh eden 

Milli Yard›m Komitesi’nin Dahiliye Vekaleti’nde yap›lan içtima hat›ras›

Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki ilk büyük Vakf›
olan Vehbi Koç Vakf›, 30 y›ldan beri e¤itim, sa¤l›k ve
kültür alan›nda birçok tesis kurdu. Bu tesislerin bir
k›sm›n› kendi iflleterek farkl› bir model gelifltirdi.
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ye’nin ilk hemflirelik okulu olan Ami-

ral Bristol Hemflirelik Lisesi, Vehbi

Koç Vakf› bünyesine kat›ld›. 

Vehbi Koç Vakf› sa¤l›k sektöründe

insan unsurunun ne kadar belirleyici

oldu¤unun bilinci ile; çeyrek asr› afl-

990 y›l›nda Migros, büyük ma-

¤azac›l›kta deneyimi olmayan

bir flirketti. Büyük ma¤azac›l›¤a ge-

çiflte de bir tak›m riskler söz konu-

suydu. Bir çok kiflinin kafas›nda bu

risklerle ilgili soru iflaretleri vard›.

Vehbi Bey’e üç kez haz›rlad›¤›m ra-

porlarla büyük ma¤azac›l›¤a geçiflin

nedenlerini anlatmak zorunda kal-

d›m. Bu görüflmeler Vehbi Koç’un

genel tavr› d›fl›nda, de¤iflik türde gö-

rüflmelerdi. Hep negatif düflüncelerle

devreye girdi. Ben büyük ma¤azac›-

l›¤›n erdemlerinden bahsederken, o

büyük ma¤azac›l›¤›n risklerinden söz

etti. Ve hep zor rakamlarla, zor soru-

larla beni baya¤› bunaltt›. Son gö-

rüflme Vehbi Koç’un flu sözleriyle

bitti: “Ben emekli biriyim; hem de

yaflland›m. Madem ki bu kadar iddi-

al›s›n›z; bu konunun da uzman› siz-

siniz. Karar› siz verin.” Bu sözlerden

ve daha sonraki görüflmelerimizden

anlad›m ki, Vehbi Koç’un büyük ma-

¤azac›l›¤a iliflkin asl›nda pozitif dü-

flünceleri vard›. Ama buna ra¤men

büyük ma¤azac›l›¤a, bilerek negatif

düflüncelerle karfl› ç›kar görünüyor-

du. Bu davran›fl›n tek nedeni vard›.

Bizim büyük ma¤azac›l›k düflüncesi-

ne ne kadar inanarak girdi¤imizi gör-

mek, anlamak istiyordu. Bu projeyi

bilerek mi, yoksa bir fantazi u¤runa

m› yap›yor oldu¤umuzu irdelemek

istiyordu. Bizi test etmek istemiflti.

Ne zaman ki, projeye gönülden inan-

d›¤›m›z›, bilerek yapmak istedi¤imizi

hissetti; o zaman da karar› bize ver-

dirtmek suretiyle, karar›n sorumlulu-

¤unun bizde oldu¤unu hissettirdi ve

bu ifle devam etmemiz gerekti¤ini

söyledi. Fakat o günden itibaren de

bu büyük ma¤azac›l›k konusunda en

büyük destekçimiz oldu.

1

Bizi Test Etmek ‹stemiflti

Vehbi Koç, k›zlar› ve damatlar› ile güzel bir yaz gününde Büyükdere’deki evin bahçesinde. 
Soldan sa¤a: ‹nan K›raç, Suna K›raç, Erdo¤an Gönül, Vehbi Koç, Sevgi Gönül, Semahat Arsel ve Dr. Nüsret Arsel, 

Bülend Özayd›nl›

Koç Holding A.fi. 

Tofafl Grubu Baflkan›

k›n süredir, sa¤l›k hizmet zincirinin

ayr›lmaz halkas› olan hemflirelerin

yetiflmesine ve bu mesle¤in gelifltiril-

mesine sürekli destek vermektedir.

Sahip oldu¤umuz kültür varl›klar›n›n

korunmas› ve gelecek kuflaklara ek-

siksiz olarak iletilmesi için Vehbi

Koç, sosyal sorumluluk konusunda-

ki çal›flmalar›n›n bir bölümünü kül-

tür miras›m›z›n korunmas› konusun-

da yo¤unlaflt›rd›. 

Vehbi Koç’un giriflimi ve deste¤iyle
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kazan›lan sosyal ve toplumsal hiz-

met kurumlar›ndan baz›lar› flöyle:

Vehbi Koç, yaflam› boyunca e¤iti-

min, ülke kalk›nmas›nda büyük

önem tafl›d›¤›na, bu yolda birfley

yapmak gerekti¤ine inanm›flt›. Koç’a

göre, okumak isteyen ama bunun

için maddi deste¤e ihtiyac› olan

gençlere yard›m sa¤lanmal›yd›. Veh-

bi Koç, Türk E¤itim Vakf›’n›n teme-

lini 1967 y›l›nda 205 arkadafl›yla bi-

ner lira ba¤›flta bulunarak att›. Türk

E¤itim Vakf›, gerçeklefltirdi¤i e¤itim

tesisleri, ö¤rencilere verdi¤i burslar-

la devletin e¤itim çal›flmalar›na

önemli katk›larda bulunan sa¤lam

temelli bir kurulufl haline geldi. 

Aile Planlamas›, Erozyonla
Mücadele ve Turizmi 
Gelifltirme Vak›flar›
Vehbi Koç emeklilik günlerinde ya-

k›n dostlar›na “‹ki fleye hizmet et-

mek istiyorum. Birisi aile nüfus plan-

lamas›, ikincisi de a¤açland›rma” de-

miflti. Koç daha 1970’li y›llar›n bafl›n-

da Türkiye’nin geliflmesini gecikti-

ren, ekonomik büyümesini engelle-

yen en önemli sorunlardan biri ola-

rak h›zl› nüfus art›fl›n› görmüfl, konu

üzerine e¤ilmiflti. Ona göre, bir as›r-

da nüfusu 7 misli büyümüfl bir top-

lum hepimizi düflündürmeliydi.

“Bugün y›lda 500 bin kifliye, yar›n

800 bin kifliye ifl bulma mecburiyeti-

miz var. Bugün y›lda 500 bin konut,
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19.8.1978 tarihinde Darülaceze ziyareti

22.10.1969 tarihinde Türk E¤itim Vakf› Umumi Heyeti, ‹stanbul Sanayi Odas›’ndaki toplant›s›nda



yar›n 600 bin konut infla etmemiz

gerekiyor. H›zl› artan nüfus karfl›s›n-

da konut, okul, hastane ihtiyaca yet-

miyor. Bu bak›mdan nüfusumuzun

kalk›nmam›zla ahenkli bir flekilde

artmas› gayemiz olmal›d›r” diyerek

yola ç›kan Vehbi Koç, önce Toplulu-

¤a ba¤l› bir kurulufl olan Bozkurt

Mensucat’ta Aile Planlamas› pilot uy-

gulamas›n› bafllatt›. Bu vakf› gerçek-

lefltirmek, uzun y›llar sonra olumlu

sonuçlar› görülebilecek hay›rl› bir gi-

riflimi bafllatmak Vehbi Koç’u mutlu

k›lm›flt›.

Uluslararas› bir sorun olan bu girifli-

mi ile Vehbi Koç, “Dünya Nüfus Ar-

t›fl›n› Önleme” konusundaki çal›flma-

lardan dolay› “Dünya Nüfus Planla-

mas› Ödülü”nü ald›. 14 Haziran 1994

tarihinde BM Genel Sekreteri Bout-

ros Ghali Cenevre’de düzenlenen

bir törenle Koç’u ödüllendirdi.

Vehbi Koç’un kurulufluna öncülük

etti¤i Vak›flardan biri de TEMA (Tür-
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ram›zdan ayr›l›fl›n›n beflinci y›ldö-
nümünde, Vehbi Koç’u anarken,

O’nun ve ola¤anüstü kiflili¤inin, ifl
dünyam›zca daha iyi anlafl›ld›¤›n› sa-
n›yorum. Özellikle “köfle dönme” tut-
kusunun yayg›nlaflt›¤› bir dönemde,
genç giriflimcilere Vehbi Koç’un; “dü-
rüstlük” , “çal›flkanl›k” ve “vatan sev-
gisi” ilkelerininin rehber olmas›n› dili-
y o r u m .
Vehbi Koç’un, seksen y›ll›k çal›flma
hayat› boyunca, seçti¤i hedeflere
ulaflmak için gösterdi¤i gayrete, ta-
kipçili¤e ve engelleri aflmak için ver-
di¤i mücadeleye hayranl›k duymamak
mümkün de¤ildir.  Afla¤›daki kronolo-
jik dizi, Vehbi Koç’un yaflam›nda ne-
leri gerçeklefltirdi¤ini özetleyen ilginç
hayat hikayesinin sat›rbafllar›d›r:
• 1916 Koçzade Vehbi, 15 yafl›nda,
Ankara’daki Tafl ‹dadisi’ni terk etti.
Bakkal ç›rakl›¤› ve “esnafl›k” dönemi
b a fl l a d › .

• 1916/1923 Birinci Dünya Savafl›, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküflü, Kur-
tulufl Savafl› ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurulufl y›llar› Vehbi Koç’un ifl
hayat›na ve dünya görüflüne ilk harc›
koydu: “Vatan için çal›flmak kutsal-
d›r” ve “Damlaya damlaya göl olur!”
• 31 May›s 1926 “Koçzade Ahmet
Vehbi” firmas› Ankara Ticaret Oda-
s›’na kaydedidi. 25 yafl›nda esnafl›k-
tan “tüccarl›¤a” geçifl dönemi baflla-
d › .
• 1927/1937 Karao¤lan-Havuzlu Kah-
ve Çarfl›lar›ndan Ulus Meydan›’nda
Ulus Han’a geçifl gerçekleflti. Vehbi
Koç Ankara’n›n sayg›n kiflileri aras›na
k a t › l d › .
• 1937 y›l›nda Vehbi Koç kendini ‹s-
tanbul’da s›namaya karar verdi. Fer-
meneciler’de Vehbi Koç ve Ortaklar›
Kollektif flirketi faaliyete geçti. 
• 1938 “Kurumlaflma” dönemi baflla-
d›: Ankara’da Koç Ticaret Anonim fiir-

keti kuruldu.
• 1939/1945 ‹kinci Dünya Savafl› s›-
k›nt›lar› yaflan›yordu. Vehbi Koç, ülke-
ye parlak günlerin gelece¤ine inana-
rak “kadrolaflmaya” bafllad›. Devlet
kurumlar›nda ve piyasada yetiflmifl
vas›fl› elemanlarla “ortak müdürlük”
anlaflmalar› yapt›.
• 1945’de “Yeni Dünya”ya yöneldi.
Türkiye’nin gelece¤inin Bat› Dünyas›
olaca¤›n› sezdi, Amerika’da “Ram
Commertial Corporation”u kurdu.
• 1946 y›l›nda Vehbi Koç ilk Amerika
seyahat›na ç›kt›. “Sanayileflme”, “Ku-
rumlaflma” ve ifladam›n›n “Sosyal So-
rumlulu¤u” konular› Koç’un yeni he-
defleri oldu. 
• 1946/1948 y›llar› aras›nda Vehbi
Koç, CHP K›rklar Meclisi üyeli¤i ile
kendine yeni bir hizmet alan› açmaya
çal›flt›. Etkili olamayaca¤›n› anlayarak
siyaset sahnesini terketti.
• 14 May›s 1950’de Demokrat Parti ik-

A

14.06.1994. Vehbi Koç,”Dünya Nüfus Planlamas› Ödülü”nü BM Genel Sekreteri Boutros Ghali’den ald›.

Genç Giriflimcilere Vehbi Koç’un       
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kiye Erozyonla Mücadele A¤açlan-

d›rma Vakf›) oldu. Büyük bir toprak

erozyonu ile karfl› karfl›ya bulunan

Türkiye’nin çöl haline gelmemesi

için bir çal›flma bafllatmak gereklili-

¤ine inanm›flt›. Bu fikirlerle dolu, bi-

rinci kurucu üyesi oldu¤u TEMA

Vakf›’n›n oluflturulmas›na öncülük

etti. 1992 y›l›nda 30 ifladam› ve sana-

yicinin katk›s› ile faaliyete geçen Va-

k›f, ülkemizin en önde gelen sorun-

lar›ndan biri olan erozyon konusun-

da halk›m›z› bilinçlendirmek, topra-

¤› a¤açland›rmak için hizmetlerini

sürdürüyor. Vehbi Koç ülkenin her

sorununu ciddiye alarak, onlara çö-

züm yolu bulunmas› için elinden ge-

leni yaparak yaflayan bir yurttaflt›.

Kurdu¤u sanayi ve ticaret flirketleri

ile ülke ekonomisine büyük katk›

sa¤layan, ifl ve afl imkan› yaratan bir

ifladam› olman›n ötesinde yapt›¤›

“hay›r iflleri” ile vizyonu genifl kap-

saml› örnek bir insand›. 5.08.1993 tarihinde Vehbi Koç, Türk E¤itim Vakf›’ndan yurtd›fl› burs kazanan ö¤rencilerle birlikte

tidar oldu. Vehbi Koç “Partizan Hükü-
met”le mücadele etme deneyimi ka-
z a n d › .
• 1951’de Ankara Maltepe’de Vehbi
Koç Ö¤renci Yurdu aç›ld›. “Cami” ye-
rine “Ö¤renci Yurdu” yapt›rma ilkesi
öne ç›kt›.
• 1960’da Demokrat Parti bask›s›yla
Vehbi Koç CHP’den istifa ettirildi. 27
May›s 1960 ihtilali oldu. Vehbi Koç
“Devletim varsa ben de var›m” ilkesi-
ni aç›klad›.
• 12 Aral›k 1963’te Koç Holding kurul-
du. Özel sektörün kurumlaflmas› yo-
lunda ilk büyük ad›m at›lm›fl oldu.
Vehbi Koç 62 yafl›ndayd›.
• 1967’de Türk E¤itim Vakf›, 1968’de
Vehbi Koç Vakf› kuruldu. Vehbi Koç,
Türk ifladam›n›n “sosyal sorumlulu-
¤a” göstermesi gerekli olan harekete
öncülük yapt›.
• 1971’de TÜS‹AD kuruldu. Vehbi Koç,
Türk Özel Sektörü’nü “Bask› Grubu”

olmaya yöneltti.
• 30 Mart 1983’de Vehbi Koç, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n›
o¤lu Rahmi M. Koç’a devretti. Koç
Toplulu¤u’nda “gençleflme” hareketi
bafllad›. Koç, 82 yafl›ndayd›.
• 1952/1985 boyunca, 33 y›ll›k bir sü-
re içinde, flirketleflme ve sanayileflme
hamleleri h›zland›. 100 flirketten olu-
flan “Koç Toplulu¤u” hayata geçti. 
• 11 fiubat 1987 Vehbi Koç “Y›l›n Dün-
ya ‹fladam› Ödülü’nü ald›.
• 1988’de Vehbi Koç Lisesi aç›ld›.
• 4 Ekim 1993’de Koç Üniversitesi
aç›ld› ve ilk dersi Vehbi Koç verdi.
“Atatürk’ü ve O’nun ilkelerini unut-
may›n” ö¤üdünü tekrarlad›.
• 1994 y›l›nda Vehbi Koç’a “Birleflmifl
Milletler Dünya Nüfus Ödülü” verildi.
Ankara Keçiören’de “Vehbi Koç ve
Ankara Araflt›rma Merkezi” kuruldu.
Vehbi Koç 93 yafl›ndayd›.
• Vehbi Koç, ölüm günü olan 25 fiu-

bat 1996 saat 18’e kadar ifllerini izle-
meye devam etti. 80 y›ll›k çal›flma ha-
yat› ve 95 y›ll›k ömrü Antalya’da nok-
t a l a n d › .
Çal›flmay› kendisi için bir yaflam biçi-
mi yapan Vehbi Koç’un çarp›c› bir
özelli¤i de hayat›n› çerçeveleyen sa-
delik olmufltur. 
Vehbi Koç’un flu sözleri hat›rlanmal›-
d›r: “En lüks hayat› yaflayabilir, en
lüks yerlerde oturur, en lüks arabala-
ra binebilirdim. Bunlar›n hiçbirisini
yapmad›m. Çocuklar›ma ve ifl arka-
dafllar›ma kötü örnek olmak isteme-
dim. Davran›fllar›mdan dolay› piflman-
l›k hissine hiç kap›lmad›m. Hayata bir
daha gelsem yapt›klar›m› aynen tek-
rarlar ve devam ettirirdim.”

Can K›raç

Koç Holding A.fi. 

Yönetim Kurulu Eski Baflkan›

       ‹lkelerinin Rehber Olmas› Dile¤iyle...
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ünde 16 saat,  haftada 6 gün

çal›flan Vehbi Koç ile herke-

sin, ama herkesin paylaflt›¤›

birfleyler vard›. En çok da yak›n ça-

l›flma arkadafllar›n›n. Çok özel ve

derin anlamlar tafl›yan, onurla tafl›-

d›klar› an›lar› vard›. Onun ve kuru-

luflun  baflar›s›nda emekleri  olan

Bernar Nahum, Hulki Alisbah,

‹sak De Eskinazis, Yüksel Pulat,

Fahir ‹lkel, Faz›l Özifl, K e n a n

‹nal, Faz›l Zobu, Behçet Osmana-

¤ao¤lu, Adnan Berkay, Ziya Ben-

gü, Muhterem Kolay, Lütfü Do-

ruk bunlardan baz›lar›...

Bernar Nahum Anlat›yor
Vehbi Koç’un en eski çal›flma arka-

dafllar›ndan, 1995 y›l›nda aram›zdan

ayr›lan Bernar Nahum “Koç’ta 44

Y›l›m” kitab›nda Koç Holding’teki

geliflmeleri flöyle anlat›yor:

“Vehbi Koç baflta olmak üzere Anka-

ra’da Hulki Alisbah, ‹stanbul’da Faz›l

Özifl özellikle idare mekanizmas›n›n

kurulmas›na büyük emek sarfetmifl-

lerdi. Hulki Alisbah, yeni flirketlerin

kurulmas›nda baflrolü oynam›flt›. An-

cak bütün 50’li y›llar boyunca her ifl

ve her önemli karar Vehbi Koç’ta

bafllar ve Vehbi Koç’ta biterdi.

Vehbi Koç, o y›llarda günde 16 saat

ve haftada 6 gün çal›fl›rd›. Bu müthifl

çal›flma kabiliyeti ve enerjisiyle bü-

tün yak›n ifl arkadafllar›n› zor daya-

n›l›r bir tempoda çal›flmaya zorlard›. 

‹flte Koç Grubu böyle bir çal›flma

temposunun sonunda meydana gel-

mifltir.

Vehbi Koç hayat› boyunca, bugün-

den ziyade yar›nlar›n düflünülmesi

gerekti¤ini bizlere afl›lam›flt›r. Bu

amaçla flirketler gruplaflt›r›lm›fl, hol-

ding teflkilat›n›n sa¤lam temeller üs-

tüne oturtulmas›na çal›fl›lm›flt›r. De-

vaml›l›¤›n sa¤lanmas› için, dehalar-
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Vehbi Koç 1994 y›l›nda yap›lan bir üst düzey yöneticiler 
toplant›s›nda yol arkadafllar›ndan biri olan Bernar Nahum ile.

Onunla ‘Yol Arkadafl›’ 
Olmak...



dan ziyade ak›ll›, çal›flkan, namuslu,

profesyonel yöneticilere ihtiyaç var-

d›r. Holding’in bugünkü yönetimi

bu görüflün en iyi örne¤ini olufltur-

maktad›r. Aile veya sermaye ile pro-

fesyonel idareci aras›nda bir ahen-

gin kurulmas›, karfl›l›kl› hukuklar›n

yekten kabul edilmesi, prensip ka-

rarlar›n›n ortak al›nmas›, ancak icra-

at›n profesyonellere b›rak›lmas› en

ideal çözüm olarak görünmektedir.

Her ne kadar Koç Holding’in ana

prensibi ademi merkeziyet ise de,

hassasiyetle dikkat edilecek bir hu-

sus da flirketlerin holdingi idare et-

meye kalk›flmas›n›n önlenmesidir.

Bugün fiilen ifl bafl›nda bulunan Koç

Ailesinin ikinci nesliyle profesyonel-

ler aras›nda kurulmas› gereken

ahengi düzenleyecek bir metodun

aray›fl› içinde bulunmaktad›r.”

K›rk Y›ll›k Dost: 
Hulki Alisbah
Vehbi Koç, Koç Holding’in yükselifl

döneminde o dönemdeki Genel Ko-

ordinatör Hulki Alisbah ile birlikte

birinci kuflak olarak müesseseyi sa¤-

lam temellere oturtmufltu. Hulki

Alisbah, Vehbi Koç için çok de¤erli

bir insand›. Vehbi Koç, k›rk y›ll›k

dostu ve ifl arkadafl› Hulki Alisbah’›n

1 May›s 1985 günü gelen vefat ha-

beri üzerine;

“‹flinde dikkatli, etrafl› düflünmesini

bilen, çal›flkan ve verimli, örnek

idarecilerden biriydi. Engin tecrübe-

si ve olgun flahsiyeti ile yan›mda

bulunmas› benim için büyük bir ka-

zançt›. Giriflti¤im bütün önemli ifl-

lerde Hulki Alisbah’›n fikrini ald›m

ve tavsiyelerine uydum. Her sevdi-

¤iniz insan›n ölümüyle sizden de bir

fleyler kopup kayboluyor” demiflti.

‹sak De Eskinazis
Koç Grubunda memurluktan ‹dare

Meclisi Üyeli¤i’ne kadar yükselen

‹sak De Eskinazis, Koç’la, Koç’ta

geçen y›llar›n› flöyle anlat›yor:

“Ben bu müessesede afla¤› yukar›

59 sene çal›flt›m. Bu çal›flma devri-

minde çok mutlu oldum. Çünkü

rand›man verdim. fiimdi benim tav-

siyem yeni gençlere, müesseseye

ba¤l› olsun, sebat etsinler ve bir-

denbire büyümeyi istemesinler. Be-

nim gibi yavafl yavafl büyümeyi he-

deflesinler. Ben en küçük memur

olarak girdim ve ‹dare Meclisi’ne

kadar yükseldim. Dolay›s›yla bunun

tavsiyesini yap›yorum.”

‹ki Yak›n Dost: Yüksel Pulat,
Fahir ‹lkel
Vehbi Koç’un araflt›rma ve önseziy-

le Toplulu¤a kazand›rd›¤› iki de¤er-

li yönetici Yüksel Pulat ve Fahir

‹lkel, flirketlerdeki üst görevlerden

sonra Holding’te üst düzey yönetici

olmufllard›. Yüksel Pulat’› 1991, Fa-

hir ‹lkel’i de 1993 y›l›nda kaybetmifl,

bu ac› haberler de Vehbi Koç’tan

–onun deyimiyle– “bir fleyler kopar-

m›flt›.” 

Yüksel Pulat, Gazal ve Türk Demir-

döküm Genel Müdürlü¤ü’nden son-

ra Koç Holding’e atand›. Sanayi

Grubu Baflkanl›¤› ile ‹dare Komitesi

Baflkanl›¤› yapan Pulat, kendine öz-

gü yönetim anlay›fl›yla sevilen, say›-
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‹lk Genel Koordinatör: Hulki Alisbah. Di¤er bir deyiflle “bir yol arkadafl›”...
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lan ve dost bir kiflilikti. Arçelik Ge-

nel Müdürlü¤ü’nden 1980 y›l›nda Sa-

nayi, Ticaret, Enerji Baflkan Yard›m-

c›s› olarak Koç Holding’e atanan Fa-

hir ‹lkel’in yak›n çal›flma arkadafllar›,

“Etraf›na ›fl›k saçan, bilgi, görgü ve

sezgileriyle lokomotif bir lider” ola-

rak tan›mlard›. 

‘An›lar›mla Patronum Vehbi
Koç’...
Koç Toplulu¤u’nda 41 y›l profesyo-

nel yöneticilik yapan, 1950 y›l›nda

memur olarak bafllad›¤› görevini bir

numaral› üst yönetici iken emeklili-

¤ini isteyerek noktalayan Can K›-

raç, Vehbi Koç’un hayat hikayesini

yazmaya karar verdi ve “An›lar›mla

Patronum Vehbi Koç” kitab› büyük

ilgi uyand›rd›. 

Can K›raç, kitab›n›n “Bafllarken” bö-

lümünde flöyle diyor: 

“Ben, anlatacaklar›mla, Vehbi Koç’un

‘içimizden biri’ olarak  tan›nmas›na

özen göstere¤im! Onun ifl hayat›nda-

ki baflar›lar›n›n arkas›nda sakl› kal-

m›fl olan kiflili¤ini, sevinçlerini ve s›-

k›nt›lar›n›, heyecanlar›n›, coflku, kor-

ku ve umutlar›n› gözler önüne serer-

ken, kendisini ortaya ç›karan koflul-

lar›, olaylar› ve ortam› belirlemeye

çal›flaca¤›m! Vehbi Koç hakk›nda ya-

k›nlar›n›n, dostlar›n›n ve onu tan›m›fl

olanlar›n görüfllerini derleyip size su-

naca¤›m. Çünkü, ifl dünyam›z›n ‘du-

ayeni’ kabul edilen Vehbi Koç’un

gerçekte ‘içimizden biri’ oldu¤unun

bilinmesiyle gençlerimizin birer ‘Koç’

olma cesaretlerinin daha da kuvvet-

lenece¤ine inan›yorum. Bu inanc›m›,

30 Nisan 1951 günü, Talebe Yurdu-

nun aç›l›fl töreninde Vehbi Koç’un

yapt›¤› konuflmadaki flu cümlesi ile

kuvvetlendirmek istiyorum:

‘Gençler! Bilgi ve temiz karakterle

memleketine ve milletine hizmet

için, çal›flmak ülküsünden asla ayr›l-

mayacaks›n! Bu esere sen ilham ver-

din, o senindir. Ben, yaln›z naçiz bir

vas›tay›m!’

Tan›yanlar›n Gözünde 
Vehbi Koç
Vehbi Koç’un uzun yaflam›nda ken-

dine özgü bir vizyonla yaratt›¤› etki,

onu yak›ndan tan›ma f›rsat›n› bul-

mufl olanlar taraf›ndan da hep göz-

lemlendi ve dile getirildi. ‹flte politi-

kac›s›ndan gazetecisine, ifl adam›na

kadar vefat›n›n ard›ndan 1996 y›l›n-

da onu tan›yanlar›n a¤z›ndan özlü

Vehbi Koç portreleri...

Süleyman Demirel : 
(9. Cumhurbaflkan›) 
Vehbi Koç herkesle dosttur. Toksöz-

lüdür. Bir meselenin içyüzünü ö¤-

renmeye gayret sarf eder. ‹kna ol-

mam›flsa hat›r için ikna olmufl gibi

görünmez. Kendi düflüncesi ne ise

aç›kl›kla söyler. 

Bildi¤im kadar› ile herkesle mesafe-

lidir. Herkese karfl› naziktir. Kendisi

ile her ne zaman konuflmuflsam

müstesna bir zevk duymuflumdur.

Bofl laf ve faydas›z iflle u¤raflmaz.

Tarih: 14.09.1983 Vehbi Koç’un Sadberk Han›m Müzesi’nde sanatç›lara verdi¤i davetten. Soldan sa¤a ayaktakiler: Cihan Ünal, Bedia
Muvahhit, Mahmut Baler (Bal Mahmut), Semahat Arsel. Oturanlar: Müzeyyen Senar, Vehbi Koç, Zehra Bilir, Safiye Ayla.
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Fevkalade sa¤lam bir düflünce siste-

mine sahiptir.

Alpaslan Türkefl: (Merhum
MHP Genel Baflkan›)
Ankara flehrinin kaderi ve tarihi ile

adeta paralellik arzeden bir olay ya-

flanm›flt›r. Bu olay, bu flehrin bir ço-

cu¤u, yani kelimenin tam anlam›yla

bozk›rda do¤an bir genç olan Vehbi

Koç’un t›pk›, Ankara flehriyle baflla-

yan ve devam eden yükseliflidir, bü-

yümesidir.

Nejat Eczac›bafl›:
(Merhum ‹fladam›)
Do¤a onu bir dizi olanaklarla donat-

m›fl, ufkunu genifl tutmufl, ama bir

düfl dünyas›na da yöneltmifl. Ona

her alanda genifl düflünme olana¤›

vermifl, amaçlar›n› gerçeklefltirmesi

için de ola¤anüstü bir irade ve çal›fl-

ma gücü ba¤›fllam›fl. Vehbi Koç Tür-

kiye’mizin ilk büyük sanayicisi ve ifl

ahmetli Vehbi Koç ile do¤rudan ça-
l›flma f›rsat›m çok fazla olmad›. 

Beraber oldu¤umuz k›s›tl› süre içinde
de önemli ya da enteresan say›labilecek
an›lara sahip de¤ilim.
Ancak kendisinin kitaplar›n› okudum,
çal›flma arkadafllar›m›n an›lar›n› dikkat-
le dinledim. ‹fl hayat›m›n ilkelerini bu
bilgiler üzerine kurdum. Toplant› disip-
lini, toplant› için ön haz›rl›k, dinleme,
uzlaflma, karar verdirtme, dakiklik…
Tüm bunlar Vehbi Koç’tan edindi¤im ve

sad›k kalmaya çal›flt›¤›m ilkeler oldu.
Bunlar› genç mesai arkadafllar›mla elim-
den geldi¤ince paylaflt›m; onlara bu il-
keleri afl›lamaya çal›flt›m.
An›lar unutulmazl›k sembolü ise, Vehbi
Koç’un ilkeleri benim için en de¤erli
an›lard›r. 

R
‹lkeleri Benim ‹çin En De¤erli An›lard›r

2.05.1990 ‹zocam bayii toplant›s›. O dönemin baz› ünlü yöneticileri bu toplant›da biraraya gelmiflti. Sol baflta oturan Tezcan Yaramanc›,
yan›nda Yüksel Pulat. Vehbi Koç’un sa¤›nda da fiahap Kocatopçu.

dünyam›z›n lideridir.

Selçuk Yaflar: (‹fladam›)
Vehbi Koç’un eserlerinin önemini

anlamak için, onun yapt›klar›n› gör-

mek laz›md›r. Kiflisel olarak, güler

yüzlülü¤üne, ileriyi düflünerek dik-

katli konuflma üslubuna, her davra-

n›fl›ndaki tevazua ve k›zg›nl›¤›n› giz-

leme becerisine hayranl›k duyma-

mak mümkün de¤ildir.”

Sak›p Sabanc›: (‹fladam›)
1957 y›l›nda Adana’da görevli Ame-

rikal› çavufltan kullan›lm›fl hurda bir

buzdolab›n› sat›n alabilmek arzusu

ile o günün k›ymetli on bin liras›n›

ödemifl bir kifli olarak, Türkiye’de

Selçuk Gezdur

Koç Holding A.fi. 

Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv 

fiirketleri Grubu Baflkan›
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buzdolab›n› sebil eyleyen, Türk aile-

lerini tel dolaplar›nda yemek sakla-

maktan, kuyuya testi salland›rmaktan

kurtaran Vehbi Koç’a dua etmekten

baflka fley düflünmüyorduk. Vehbi

Koç Türk’ün neler yapabilece¤ini or-

taya koymufltur.

Üzeyir Garih: (‹fladam›)
Dürüstlük-Tevazu-Az konuflma, çok

dinlenme - Ö¤renme arzusu- Fikir

üretimi - Kahkaha ile gülebilme - Ki-

flisel disiplin - Sa¤l›¤›na özen göster-

me - Çal›flma disiplini - Zaman yöne-

timi - Randevulara sadakat - Çal›flma

ve dinlenmede denge - Ehem olan›

mühime tercih - Dernekçilik - Sosyal

sorumluluk - Yard›m severlik - Aktü-

aliteyi takip - Herkese her yerde say-

g› - Güleryüzlülük - Yobazl›ktan ar›n-

d›r›lm›fl dinine ba¤l›l›k - Giyimine

özen - Aile ba¤l›l›¤› - Hat›rflinasilik -

Karizma... Tabii bu kadar çeflitli özel-

lik içinden her ifladam›n›n kendisine

örnek olaca¤› birkaç özellik buluna-

bilir. Bunu becerenlere ne mutlu!

Tevfik Ercan: (‹fladam›)
Vehbi Koç dini bütün, sa¤lam ahlak-

l›, metotlu ve çal›flkan, fikir ve karar-

lar›n›n yorulmaz takipçisi, mükem-

mel bir aile reisi, milliyetçi bir Türk,

özveri sahibi, hadiseleri de¤erlendir-

mede bitaraf ve örnek bir ifladam›.

fiar›k Tara: (‹fladam›)
Vehbi Koç lüksü sevmez fakat en iyi

fleylerden hoflland›¤›n› hissedersiniz.

Etraf›ndakilere fikirlerinin sorar ve

sab›rla dinler. Kendisi az konuflur ve

Çok Çal›fl›n, Çok Kazan›n, Çok Vergi Verin

›l 1959. Ankara Oto Koç flirke-
tinde Ford bayili¤ini ald›m. O

zaman bayi adedi azd›. ‹lk bayiler
toplant›s› Ankara’da Eski Büyük Mil-
let Meclisi’nin karfl›s›ndaki Ankara
Palas Oteli’nde yap›ld›. 1960’da ba-
yi adedi ço¤al›nca 3-4 sene Yalova
Termal Oteli’nde yap›ld›. Merhum
Vehbi Koç toplant›larda konuflmalar
yaparak, bize k›ymetli mesajlar ve-
rirdi. 1962 y›l›nda bendeniz mevzu
ile ba¤lant›l› bir hikaye anlatt›m. Hi-
kaye flöyle: Köylü Ahmet A¤a o¤lu-
nu evlendirecek ve dü¤ün masrafla-
r› için 10 Liraya ihtiyac› var. Kasaba-
da tan›d›¤› Mehmet A¤a’n›n yan›na
gider ve “On lira istiyorum ama iki
flart›m var” der. “Birincisi on lira,
ikincisi ise uzun uzun bir vade”.
Mehmet A¤a biraz düflünerek ikisine
birden hay›r demenin ay›p olaca¤›na
karar verir ve flöyle der: “Sana para
veremem ama istedi¤in kadar vade
v e r e b i l i r i m ” .
Hikayemi Beyefendi çok be¤endiler
ve toplant› sonras› tan›flt›k. 
Muhterem Vehbi Koç Beyefendi,
ben sohbetlerde yeri gelip de ata-
sözleri ve f›kralar söyledi¤im za-
man, “Salih sen bunlar› yaz, bunlar
unutulmas›n, yazd›¤›ndan bir sureti
de bana ver, çocuklara, genç bayi-
lere ve bizden sonra gelenlere hat›-
ra kals›n” demifllerdi.
‹lk önce 35 sayfa kadar bir çal›flma
yapt›m, Beyefendi’ye takdim ettim.
Sonraki buluflmam›zda, “Salih yaz-

d›klar›n› okudum, çok güzel olmufl,
geniflletip tap ettirsen de herkes
okusa” dedi.
Rahmetli Vehbi Koç’la 40 y›l birlik-
te çal›flm›fl olman›n hat›r›na, an›lar›-
m›, görüfllerimi ve hayat›m›n her
noktas›nda yeri geldikçe kulland›-
¤›m doyumsuz atasözlerini onun is-
tedi¤i gibi bir kitapç›kta toplamaya
ve paylaflmaya gayret ettim.
Vehbi Koç’a geçen 40 y›ll›k Ford
Otosan bayilik iliflkimizde, hiçbir
menfaate dayanmayan hakiki, can-
dan ve kalpten bir sevgi ile ba¤lan-
d›m ve ayn› sevgiyi hem kendisin-
den, hem ailesinden gördüm. 
Rahmetli Koç bir gün bana “Otuz
y›ldan fazlad›r bayimsin, bir gün
benden özel bir talepte bulunma-

d›n, ne kendin ne yak›n›n için bir
tavassut istemedin. Sen hakiki bir
dostsun” demiflti. Hakikaten Vehbi
Koç’la bu s›cak, samimi ve kalpleri-
mizden gelen sevgi ba¤› ile bütün-
lefltik.
Vehbi Koç her bayi toplant›s›n›n so-
nunda flöyle derdi: “Çok çal›fl›n,
çok kazan›n, devlete çok vergi ve-
rin”. Ben de bu temennisine hep
uydum. Kendisine Allah’tan rahmet
diler, kurdu¤u Toplulu¤un her za-
man sohbetlerinde bize söyledi¤i
gibi çok uzun y›llar ülkesine, çal›fla-
n›na, bayisine faydal› ifller yaparak
devam etmesini dilerim.

Y

Salih Sayar

Ford Otosan Yozgat Bayii



Fuat Miras: 
(‹fladam›/Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i Baflkan›)
Türk özel sektörünün öncüsü Vehbi

Koç’un ülke kalk›nmas›ndaki çabala-

r› unutulmayacakt›r. Vehbi Koç’un

dünyada y›l›n ifladam› seçilme baflar›-

s›n› gösteren ilk ve tek Türk ifladam›-

d›r. Uzun y›llar, birlik Yönetim Kuru-

lu üyeli¤i ve baflkanl›¤› görevlerinde

bulunan Vehbi Koç Türk özel sektö-

rünün önderidir. Ülke kalk›nmas›n-

daki çabalar› unutulmayacakt›r.

Hüsamettin Kavi: (‹fladam›/ISO
Yönetim Kurulu Baflkan›)
Türkiye giriflimcili¤in, özel teflebbü-

sün babas› ve duayenini kaybetti.

Bugün, Türk sanayi onun sayesinde

bütün olarak bir de¤er tafl›yor ve

dünya boyutunda bir yerlere ulafla-

bildi. Vehbi Koç, bu baflar›da en bü-

yük pay›n sahibidir. Tamamiyle

abart›dan uzak Türk toplumunun

de¤erlerini, insan olman›n gerçekle-

rini ön planda tutan, topluma sayg›-

sorulara k›sa cevaplar verir. Cevap

vermek istemedi¤i zaman da meflhur

kahkahas›n› patlat›r. Bir insan›n,

Vehbi Koç gibi dostu olmas› çok

mutlu bir olayd›r.

Feyyaz Berker: (‹fladam›)
Vehbi Koç az konuflan fakat dinlen-

mesini bilen, kendisini ve yapt›klar›-

n› övmekten hofllanmayan, tevazu-

unu hiçbir ortamda kaybetmeyen,

baflkalar›n› çekifltirmeyi sevmeyen

nadir yarat›l›flta bir kiflidir.

Bülent Eczac›bafl›: (‹fladam›)
Türkiye’de sanayileflmenin öncüsü

Vehbi Koç, giriflimleri kurumsallaflt›ra-

rak gelecek kuflaklara aktarmay› ba-

flard›. Ancak onun önderli¤i bu alanda

kalmad›. “Örnek yurttafl” kimli¤iyle de

bütünleflti. Koç, Türkiye’nin demokra-

tik ve kalk›nm›fl bir ülke olmas› yolun-

daki bütün giriflimlerin ya öncüsü ol-

du ya da öncülerin aras›nda yer ald›.

‹fladamlar›m›zda Vehbi Koç’un unu-

tulmayacak katk›lar› vard›r.
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Vehbi Koç Milliyet baflyazar› rahmetli Abdi ‹pekçi ve Maliye eski Bakan› Ziya Müezzino¤lu ile birlikte.

l›, ö¤renmeye ve ö¤rendiklerini pay-

laflmaya itibar eden bir büyü¤ümüzü

kaybettik.

Atalay fiahino¤lu: (‹fladam›
/ITO Meclis Baflkan›)
Vehbi Koç’un, Türkiye ekonomisinin

kalk›nmas› için yapt›¤› çal›flmalar›n

yan›nda e¤itim ve sosyal hayat›na

katk›lar› da önemlidir. 

Ayr›ca Koç, Türk ifl aleminin büyü¤ü

ile küçü¤ü ile örnek ald›¤› ondan

muhakkak bir fleyler ö¤rendi¤i bir

ifladam›yd›. Türk ifladamlar› bunu iti-

raf ederler. Hem flahs›na hem ailesi-

ne hem Türk iflçisine, yöneticisine

büyük katk›lar›n› sürdürmesi için

ekonomik alanlarda gerekli tedbirle-

ri alan bir ifladam›yd›. fiirketlerinin

aile yap›s›ndan ziyade, profesyonel

ekipler taraf›ndan yönetilmesini be-

nimseyip bu yönde büyük ad›mlar

att›. Koç’tan siyasi liderler bile tavsi-

yeler alm›fllard›r. Vehbi Koç’un Türk

ifl yaflam›ndaki yerinin doldurulaca-

¤›na inanm›yorum.
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Vehbi Koç ‹TÜ Maden Fakültesi ö¤rencilerine verdi¤i konferansta

Beyti Güler: (‹fladam›)
Topkap›’daki General Elektrik Ampul

Fabrikas›’n› kurdu¤u s›ralarda, müflte-

rim olarak tan›ma f›rsat›n› buldu¤um

Vehbi Koç da gördü¤üm ve aç›kças›

insan› dehflete düflüren yarat›c›l›k, ce-

saret, çal›flma aflk›, baflar›, bitmez tü-

kenmez insan sevgisi ve enerjiyi sa-

mimiyetle itiraf etmeliyim ki hiç kim-

sede görmedim. O’nun yaflam› ve ki-

flili¤i bu alt› madde ile özetlenebilir

asl›nda. Son derece milliyetçi bir ya-

p›ya sahip olan Vehbi Koç, kurulufl-

lar› için oldu¤u kadar, memleketin

refah› için a¤z›ndan duas›n› hiç eksik

etmedi. O Türkiye’nin her gün daha

ileri gidece¤inden emin yaflad› ve bu-

nun için durmadan çal›flt›.

Metin Toker: (Gazeteci)
Cumhuriyet Türkiyesi’nde “ilk üç”

kimdir diye bana sorulsa verece¤im

cevap fludur: Atatürk, ‹nönü ve Koç.

Bunlar› birbirleriyle k›yaslam›yorum.

Birbirleriyle elefltirmiyorum da. Ne

‹nönü bir Atatürk olabilirdi ki buna

heveslenmemesi seçkinli¤inin ispat›-

d›r. Atatürk, kendisi bir ‹nönü olma-

d›¤› içindir ki, onu hükümetin bafl›

yapm›flt›r. Koç ise devlet ve hüküme-

tin d›fl›ndaki üçüncü sektörde, Cum-

huriyetin ilkelerini en do¤ru yönde

gerçek haline getirmifl kimsedir.

Mesut Erez:
(Maliye Eski Bakan›)
Vehbi Koç’u ekonomik ba¤›ms›zl›k sa-

vafl›m›z›n öncüsü olarak görüyorum.

Cahit Kayra: (Enerji ve Tabii
Kaynaklar Eski Bakan›)
Vehbi Koç’un bugünkü baflar›s›, Os-

manl›’dan kalan flartlar içinde ak›lla-

r›n alamayaca¤› bir hayaldi. Vehbi

Koç kendi felsefesi ve anlay›fl› ile o

günün ütopyas›n› gerçeklefltiren ger-

çek bir liderdir.

Ekrem Ceyhun:
(Devlet Eski Bakan›)
Vehbi Koç, Türk evini tel dolaptan

buzdolab›na, le¤enden çamafl›r ma-

kinas›na, odunlu termosifondan flof-

bene, mangaldan f›r›na kavuflturarak

ça¤dafllaflmay› gerçeklefltirmifltir.

Türk kad›n› evindeki rahatl›¤› ve

konforu Koç’a borçludur.

Haluk Bayülken: 
(D›fliflleri Eski Bakan›)
Kendi flirketleri ve onlar›n hedefleri

kadar ülkenin geliflme ve terakkisine

atfetti¤i çok içten ve devaml› ilgi,

önem ve kayg›lar›, Vehbi Koç’un y›l-

lar boyu dikkatini çekmifl bir özelli-

¤idir. Bu bak›mdan kendisinin dile

getirdi¤i “Türkiye Cumhuriyeti varsa

ben de var›m” görüflü, de¤indi¤im

bu özelli¤inin güzel bir yans›mas›d›r.

Vahit Halefo¤lu:
(D›fliflleri Eski Bakan›)
‹lerlemenin ve geliflmenin temelinde

iyi yetiflmifl insan unsurunun bulun-

du¤una inanm›fl ve kaliteli insan

seçmekte ve yetifltirmekte büyük ça-

ba harcam›flt›r. Türk E¤itim Vakf› bu

düflüncenin ürünlerinden biridir.

Dr. Nüsret Arsel: (‹fladam›/Sn.
Semahat Arsel’in efli)
Vehbi Koç tedbirlerini ald›ktan son-

ra mücadeleye girmekten hofllan›r

ve muhakkak sonuca ulafl›r.



Necati Ar›kan: (‹fladam›/Eski
Koç Toplulu¤u Yöneticisi)
Vehbi Koç’un karar alma metodu

Harvard’da ö¤retilenin ayn›d›r. Bir

konuda karar verilecekse önce ilgili-

lere bir çal›flma yapt›r›r, rapor haz›r-

lat›r. Sonra konuyu bilenlerle bir

toplant› yapar. Haz›rlanan rapor be-

raberce tart›fl›l›r, herkesin görüflü or-

taya ç›kar. Vehbi Koç sonra kendi

görüflünü aç›klar” Benim görüflüm

budur. Siz ekseriyet olarak nas›l dü-

flünüyorsan›z öyle karar verin” der.

Ben Vehbi Koç’un kendi karar›n›

empoze etti¤ine hiç flahit olmad›m.

Ege Cansen: (Gazeteci)
Vehbi Koç’un hiçbir süper buluflu

yoktur. Koç’un dehas› iki noktada

toplanmaktad›r. Birincisi Vehbi Koç

bir sistem adam›d›r. ‹kincisi Koç in-

san idaresinde çok büyük bir ustad›r.

T›naz Titiz: (Kültür ve Turizm
Eski Bakan›)
Vehbi Koç’un ifl hayat›ndaki baflar›-

lar›n›n tamam›n› tek sebeple aç›kla-

mak zor, belki de gereksizdir. An-

cak, çok de¤iflik ve hepsi de olduk-

ça olumsuz sosyal ve ekonomik flart-

lar tafl›yan yaklafl›k yar›m yüzy›l için-

de baflar›s›n› devam ettirebilmeyi

“yönetim becerisi”nin yüksekli¤i ile

aç›klamak do¤ru olur san›r›m. Dü-

rüstlük ve beceri çok s›k biraraya gel-

memekte, ama geldi¤inde mutlaka

parlak sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r.

Kamran ‹nan: (Milletvekili)
Büyükelçilik döneminde Vehbi Koç

ile zaman zaman fikir al›flveriflinde

bulunurduk. Bütün görüflme mev-

zuu, Türkiye memleketin ikbali ve

istikbali olmufltu. Bu defas›nda bana

“Bütün bu meselelerle niye ilgilendi-

¤ini merak edersin! Ben memleketi-

min iyili¤ini ar›yorum, zira bu mem-

leket bana çok fley verdi” demiflti.

Ali Koçman: 
(Merhum ‹fladam›)
TÜS‹AD Baflkanl›¤› s›fat›mla 5 y›l

Vehbi Koç ile s›k s›k beraber oldum.

fiunu söyle yap›n veya söyleyin, diye

hiçbir talimat›yla karfl›laflmad›m. Çok

de¤iflik bir ikna metodu uyguluyor-

du. Konufluyor, tart›fl›yor, sonuçta

kendi düflündü¤ünü bana söyletiyor

ve s›cak bir gülümseme ile de “Do¤-

rusunu gene sen buldun” diyordu.

Hasan Esat Ifl›k: 
Vehbi Koç devlet görevlileri ile yap-

t›¤› temaslarda veya kiflisel iliflkile-

rinde daima takdir edilecek bir dik-

kat içinde olmufltur. Kabul edilmeli

ki Vehbi Koç “sayg›n insan” olmaya

ve bu s›fat› korumaya büyük önem

vermifltir.

fievket Süreyya Aydemir:
(Merhum Yazar)
Vehbi Koç’u tan›r›m. Onun hayat hi-

kayesinde tesadüflerin ve maceran›n

yeri yoktur. Bu hikaye, bilebildi¤im

kadar›yla, ifli bütün cepheleri ile ön-

ceden düflünmenin, hesapl›l›¤›n, ifle

kendini veriflin ve insan deneme po-

tansiyelini de¤erlendirmeyi bilmenin

tecrübelerini nakleder. Toplumdan

ald›klar›n›, müesseseler fleklinde,

kültür, sa¤l›k tesisleri fleklinde toplu-

ma ödemek, Koç’un flahsiyetinin

ay›rt edici vasf›d›r.
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2.10.1958 Vehbi Koç, F. Nejat Eczac›bafl› ile Kartal Seramik Fabrikas›’n›n aç›l›fl töreninde
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Vehbi Koç Cumhuriyet gazetesi baflyazar› rahmetli U¤ur Mumcu ile birlikte.

Orhan Karabulut: 
(Emekli Oramiral)
Özel yaflam›nda ve ifl hayat›nda hiç-

bir konuda afl›r›ya ve gösterifle kaç-

mayan bu muhterem insan, inan›yo-

rum ki ifladam› olarak Türk ekono-

misine yapt›¤› katk›lar›n yan›nda,

reklamdan uzak, gerçek bir yard›m-

sever olarak, toplumun yarar›na ol-

du¤una inand›¤› alanlarda kurdu¤u

vak›flarla her zaman müstesna bir

yer iflgal edeceklerdir.

Ziya Tansu:
Vehbi Koç, kendi ad›yla bir sektör

yaratarak üzerine düflen görevi ya-

pan ve kurdu¤u her tesisin as›l sahi-

binin devlet ve millet oldu¤una ina-

nan bir müteflebbistir.

Sadun Tanju: (Yazar)
Vehbi Koç sade yaflay›fl› ve alçak gö-

nüllü karakteriyle, genifl kitleye ken-

dilerinden biri oldu¤u imaj›n› kolay-

ca veriyor.

Filiz Ofluo¤lu: (Eski Koç
Toplulu¤u Yöneticisi)
Vehbi Koç’un de¤iflmeyen kiflili¤in-

de “lider” ifladam›nda bulunmas› ge-

reken bütün nitelikler vard›r. Göz-

lem, analiz ve sentez yetene¤i insan›

hayrete düflürecek kadar muntazam

çal›fl›r. Dikkati ve alg›lamas› ola¤a-

nüstüdür. Ö¤renme azmi ve araflt›r-

mac›l›k merak› s›n›rs›zd›r.

Prof. Y›lmaz Büyükerflen:
(Eskiflehir Belediye Baflkan›)
Vehbi Koç’un Eskiflehir’de yapt›rd›¤›

Kütüphane ve Araflt›rma Merkezi’nin

aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflma çok ilginç-

ti. Koç flöyle demiflti: “Unutmay›n›z ki

ibadet a¤aç alt›nda da yap›labilir. Fa-

kat ö¤retim ve bilimsel araflt›rma bi-

nas›z, kitaps›z, araç gereçsiz olmaz.

Talat Halman: 
(‹lk Kültür Bakan›/Yazar)
Yirminci yüzy›l Türkiyesi’nde, baflka

hiçkimse onun kadar uzun süre “1”

numaral› ifladam› olmay› sürdürme-

mifl, onun kadar de¤iflik alanlarda

büyük flirketler kurmam›fl, onun ka-

dar vergi ödememifl, onun kadar yay-

g›n hay›r faaliyetinde bulunmam›flt›r.

Sebati Ataman: 
(Merhum Devlet Eski Bakan›)
Onun en ilginç özelliklerinden biri,

ifl hayat›nda kör de¤ne¤ini bellemifl-

li¤e esir olmamas›, giriflimlerini ala-

bildi¤ine geniflletmek ve çeflitlendir-

mekten asla çekinmemesidir. Ça¤›n

geliflmesinde ve uygarl›k seviyesinin

yükselmesinde “büyük adamlar”›n

çok etkin rol oynad›¤› aflikard›r. ‹flte

Vehbi Koç, ça¤›m›z›n yaratt›¤› bu

yeni “büyük adam” tipinin memle-

ketimizde temsilcisi olan ilk Türk
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12.10.1990. Vehbi Koç Berdel filminin galas›nda Türkan fioray’a ödülünü verirken

olarak flimdiden tarihimize geçmifl

bulunmaktad›r.

Necdet Üru¤: 
(Emekli Orgeneral)
Say›n Koç’tan ülkemizin karfl› karfl›-

ya bulundu¤u çeflitli problemlere

iliflkin, ›fl›k tutucu nitelikte meme-

randumlar ald›m. Bunlardan çok

faydaland›m. Milli Savunma sanayi-

mizin flekillenebilmesi ve etkinlefle-

bilmesi için, silahl› kuvvetler, üniver-

sitelerimizin araflt›rma ve gelifltirme

potansiyeli ile milli sanayi sektörün-

den oluflacak bir “üçlü”nün organize

edilmesi önerisi, Vehbi Koç’un

memleket sorunlar›na isabetli yakla-

fl›m›n›n güzel bir örne¤idir.

Coflkun K›rca: 
(D›fliflleri Eski Bakan›)
Vehbi Koç, Atatürk’ün ifladamlar›na

gösterdi¤i yoldan yürümüfltür. ‹ngil-

tere’de olsayd›, eski Ankara’da en

mütevaz› flartlar alt›nda çal›flmaya

bafllam›fl olan bu sade insan, asalet

payesiyle mükafatland›r›l›r, Lordlar

kamaras›na girerdi. Vehbi Koç’un

de¤erli serveti, millitin ona lây›k gör-

dü¤ü büyük sayg›d›r.

Eli Ac›man: (‹fladam›)
Meslek hayat›m boyunca toplum li-

derli¤ine eriflmifl birkaç ifladam›n› ya-

k›ndan tan›d›m. Hepsinde benzer me-

ziyetler gördüm. Ancak hiçbirinde,

Vehbi Koç’un sahip oldu¤u meziyet

koleksiyonuna tan›k olmad›m. Örne-

¤in, inan›lmaz haf›zas›, inan›lmaz ira-
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hayat›na at›lm›flt›. Ciddi bir okul e¤i-

timi görmemiflti. Sade, basit bir or-

tamdan, tüccarl›¤›n hor görüldü¤ü

bir toplumdan, dünyan›n ça¤dafl ve

modern standartlar›nda bir ifl hayat›-

n›n doruklar›na t›rman›fla geçiyor-

du. ‹flte böylesine bir mucizeyi tem-

sil eden Vehbi Koç, kiflili¤i ve feno-

men vas›flar›yla karfl›m›za ç›k›yor.

H›zl› de¤iflme, geliflme, kendini ye-

nileme sürecini yakalayabilen bu in-

san›n, do¤ufltan bir gizli potansiyele

sahip oldu¤unu düflünmek, onun

ola¤anüstünlü¤üne inanmak zorun-

d a y › z .

Melih Esenbel: 
(Emekli Büyükelçi)
Yüzelli y›ld›r bat› ile buluflmaya çal›-

fl›yoruz. Siyasal, sosyal ve ekonomik

desi, inan›lmaz takipçili¤i ve istedi¤i

zaman karfl› konulamaz ikna gücü.

Kan›mca ona bu gücü veren, herfley-

den önce son derece s›cak, sevecen,

do¤al gülüflü olmufltur. Elli y›l boyun-

ca bu gülüfl beni hep fethetmifltir.

Talat Orhon: (‹fladam›)
Vehbi Koç, ça¤dafl kafa yap›s› ile ül-

kemizde örnek ifladam›n›n simgesi

olmufltur. Koç’un ifladam› olarak

Türk ekonomisine katk›lar› yan›nda,

yeni giriflimcilere örnek olmas›n›n

yararlar› da asla unutulmayacakt›r.

Prof. Dr. Celal Ertu¤: 
Vehbi Koç, yoksul bir Türkiye’de, ‹ç

Anadolu’nun kerpiç daml›, balç›k

sokakl› bir bozk›r kenti Ankara’da

babas›n›n bakkaliye dükkan›nda ifl

18.07.1985. ABD eski Baflkan› Jimmy Carter onuruna ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan verilen yemekten.

aç›lardan önem tafl›yan “Bat› ile be-

raber olma” hareketinin d›fl›nda kal-

mam›z düflünülemez. Vehbi Koç, bu

konuda, Türk ifl dünyas›na öncülük

etmifltir.

Dr. Warren Winkler: 
(T›p Doktoru)
Vehbi Koç’un ileriye dönük görüflle-

rini ve aray›fllar›n› hayranl›kla izle-

dim. Nüfusun kontrolsuz art›fl› ile il-

gili, mücadele edilecek bundan an-

laml› ve önemli bir konu olamazd›.

‹hsan Sabri Ça¤layangil:
(Merhum D›fliflleri Eski Bakan›)
Vehbi Koç bir kifli de¤ildir, müesse-

sedir. Kitap de¤ildir, okuldur. Vehbi

Koç’u anlamak için dinlemek elver-

mez, onu yaflamak laz›md›r.
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y›ll›k yaflam›n›, arkas›nda

ölümsüz kalacak bir Top-

luluk ve Aile b›rakarak

noktalayan Vehbi Koç’un en önemli

özelli¤i, hep “sade bir vatandafl” gibi

yaflamas› oldu. fiivesini bile de¤ifltir-

meyen bir Anadolu insan›yd› Vehbi

Koç... Pek çok alanda de¤erlerin kay-

boldu¤u Türkiye’de, Türk insan›n›n

kültürüne, hasletlerine sahip ç›kmas›

gerekti¤ini savunan ve bu u¤urda ça-

l›flan pek çok toplumsal kuruluflun

öncüsü oldu.

“Ben daima ölçülü ve dengeli yafla-

maya dikkat ettim, çünkü kainatta her

fleyin dengeye dayand›¤›na inan›r›m”

diyen Vehbi Koç, demokrat bir yap›-

ya sahipti. Sohbetlerinde s›cak ve se-

vecendi. Ö¤renmeyi, bilgi edinmeyi

ve kendini gelifltirmeyi hayat› boyun-

ca sürdürdü. 

Çal›flmay› kendisi için bir yaflam biçi-

mi yapan Vehbi Koç’un çarp›c› bir

özelli¤i de hayat›n› çerçeveleyen sa-

delikti. Vehbi Koç’un flu sözleri, onun

yaflam felsefini özetliyor:

“En lüks hayat› yaflayabilir, en lüks

yerlerde oturur, en lüks arabalara bi-

nebilirdim. Bunlar›n hiçbirisini yap-

mad›m. Çocuklar›ma ve ifl arkadaflla-

r›ma kötü örnek olmak istemedim.

Davran›fllar›mdan dolay› piflmanl›k

hissine hiç kap›lmad›m. Hayata bir

daha gelsem yapt›klar›m› aynen tek-

rarlar ve devam ettirirdim.”

Çal›flan›n Dostu Patron
Vehbi Koç, çal›flanlar›na gösterdi¤i

yak›n ilgiyle, onlar›n sadece patronu

de¤il, dostu oldu. F›rsat buldukça fab-

rikalar›, iflyerlerini, bayileri ziyaret

eder, sohbet eder, dert ve dileklerini

d i n l e r d i .

Vehbi Koç’un özel yaflam›nda Er-

dek’teki P›nar Oteli’nin özel bir yeri

vard›. Koç, otuz y›la yaklaflan bir sü-

re, her yaz P›nar Otel’ine gitti ve ora-

da toplumun de¤iflik kesimindeki in-

sanlarla iliflki kurdu. Halkla iç içe ol-

man›n yarar›n› flöyle aç›klam›flt›: 

“Baz› kifliler benim Antalya’da sahip

95

25.08.1987. Vehbi Koç’un Türk Demir Döküm ‹negöl fiantiyesi ziyaretinden. 

“Hayata Bir 
Daha Gelsem...”
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oldu¤um Talya Oteli’ne gitmeyip de

daha mütevaz› olan Erdek’teki P›nar

Oteli’ne gidiflime hayret etmektedir-

ler, Erdek’e gidiflinin baflka sebepleri

var. “Üniversitelerimizden genç asis-

tanlar, doçentler, subaylar, pilotlar ve

Almanya’dan gelen iflçiler genellikle

Erdek’teki otellerde ve kamplarda ta-

tillerini geçiriyorlar. Bu vesile ile on-

larla sohbet edip görüfllerini ö¤reni-

yorum. Gençler bana daima yeni fley-

ler söylüyorlar, onlardan çok fleyler

ö ¤ r e n i y o r u m . ”

Vehbi Koç, insan iliflkilerinde dinle-

menin konuflmaktan daha önemli ol-

du¤una inanm›flt›. Ona göre insanlar,

önce anlamaya çal›flmal›, sonra kendi-

lerinin anlafl›lmas›n› beklemeliydi.

S›n›rl› bir dost çevresi vard›. Siyasetçi,

emekli general, büyükelçi, gazeteci,

doktor, sanatç› dostlar›yla s›k s›k bir

araya gelir, öncelikle ülke sorunlar›n›

tart›fl›rd›. “Yürüyüfl mangas›” ad›n›

verdi¤i çeflitli mesleklerden bir grup

arkadafl› ile birlikte belirledikleri gün-

lerde Bo¤azda yürüyüfl yapar, flakala-

fl›r ve bundan büyük keyif al›rlard›.

Bir Duayenden Gençlere
Ö ¤ ü t l e r . . .
Vehbi Koç, hayat› boyunca hem in-

sanlar›n, gençlerin deneyimlerine, gö-

rüfllerine güvendi, hem de kendi de-

neyim ve görüfllerini paylaflmak iste-

di. 1972 y›l›ndan yay›nlanan “Hayat

Hikayem” adl› kitab›n›n önsözünde

flöyle demiflti:

“Hayatta baflar›l› olman›n s›rlar› ara-

s›nda belki de en önemlisinin, baflka-

lar›n›n tecrübelerinden yararlanmak,

verilen ö¤ütleri can kula¤› ile dinle-

mek, ilgili yay›nlar› dikkatle okumak,

ve kazan›lan bilgileri de¤erlendirmek

oldu¤una inan›yorum.

Bu kitab›n okuyucular›, yar›m yüzy›l›

geçen bu tecrübeler da¤arc›¤›nda

kendilerine ilham verecek veya yolla-

r›na ›fl›k tutacak birkaç sat›r bulurlar-

sa, benim için ne mutlu.”

Vehbi Koç, 1987 y›l›nda da kaleme al-

d›¤› “Hat›ralar›m, Görüfllerim,

Ö ¤ ü t l e r i m” kitab›n› yay›nlad›. Sek-

sen y›l› aflan bir yaflam›n, baflar›larla

dolu bir çal›flman›n rafine adilmifl

özünün yer ald›¤› bu kitap bir belge-

sel niteli¤inde. “Hat›ralar›m, Görüflle-

rim, Ö¤ütlerim” adl› kitab›nda, Koç,

flu sözlerle sesleniyor dinlemek iste-

yen herkese:

“• Sa¤l›k her iflin bafl›d›r, o varsa her

fley olabilir, yoksa hiçbir fley olmaz.

• Ben varl›kl› ve tan›nm›fl birçok ki-

flinin itibar ve servetlerini kaybettikle-

rine tan›k oldum. Lüks merak›, bol

paralar harcanan flatafatl› yurt d›fl› ge-

zileri, gereksiz borçlanmalar bu çö-

küfllerin bafll›ca sebepleriydi. Bu

inançlard›r ki, gençlere, çeflmenin su-

yunun her zaman gür akmayaca¤›na

hesaba katarak tedbirli olmalar›n› ha-

t›rlatmay› görev saym›fl›md›r. Bana

“çok tutumlu” hatta “cimri” diyenlere

güler geçerim!.

• ‹fladam›n›n çal›flmas›nda dengeli ol-

mas›, çal›flma ile birlikte sporunu, e¤-

Vehbi Koç’un “Yürüyüfl Mangas›” ad›n› verdi¤i çeflitli mesleklerde bir grup arkadafl, belirli günlerde biraraya gelirdi
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lenmeyi, dinlenmeyi b›rakmamas› ge-

rekti¤ini 1935 y›l›nda ö¤renmifl ol-

dum. Bunu ö¤renmeden önce en

genç yafllar›m zevksiz ve neflesiz geç-

mifltir. fiimdi o günleri hat›rlad›¤›m

zaman ne kadar ak›ls›zca düflünmüfl

oldu¤umu görüyorum. Doktora git-

mek flart, ama doktorun dedi¤ine

inanmal›, sinirleri bozmadan çal›flmak

için dengeli bir hayat yaflamay› dikkat

e t m e l i .

‹nanc›, Onu Hep Ayakta Tuttu
Vehbi Koç her fleyden önce bir inanç

adam›yd›. Bunu yaflam› ile, yazd›klar›

ile kan›tlad›. “Hat›ralar›m, Görüflle-

rim, Ö¤ütlerim” kitab›nda dini bütün

bir insan oldu¤unu flöyle aç›klam›flt›:

“Dindar bir insan›m. Dinin büyük bir

kuvvet oldu¤una inan›yorum. Fert ve

millet olarak manevi yap›n›n kuvvetli

olmas› önemlidir ve kanaatime göre

bunu sa¤layan dindir. Kainat› yaratan

bir Allah’›n mevcudiyetine inan›r›m.

Bu bana huzur verir. O’nun her fleye

hakim oldu¤unu, bir ifl veya bir hadi-

sede onun dedi¤inin olaca¤›n› bili-

rim. Muvaffak olmad›¤›m ifllerde ‘Al-

lah böyle istedi’ demifl ve teselli bul-

muflumdur. Tek Allah fikrinde birle-

flen bütün dinlerin, peygamberler va-

s›tas›yla yaymak istedikleri temel tav-

siyeler, iyilik, do¤ruluk, temizlik, hak-

ka ve hukuka riayet gibi hayat› güzel-

lefltiren kaidelerdir. Bu tavsiyeleri yü-

rekleri ve kafalar›na sindirmifl insanla-

r›n iyi vatandafllar olacaklar›-

na, dünya ifllerinde kendile-

rinden isteneni eksiksiz ya-

pacaklar›na inan›r›m. Her sa-

bah kalkt›¤›mda ve her ak-

flam yata¤a girerken Allah’›n

bana bahfletti¤i sa¤l›k ve di-

¤er nimetler için flükranlar›m›

söyler, dua ederim. Her vakit

namaz›mda yak›nlar›m, dost-

lar›m, Müslüman kardefllerim

için flefaat dilerim. Kabristan-

lardan geçerken orada yatan-

lar›n ruhuna fatiha gönderi-

rim. Yeme¤e otururken, kal-

karken dua etmek adetimdir.

Yedi yafl›mdan beri Rama-

zanda orucumu tutar›m. Cuma

1959 y›l›n›n Ekim ay›nda Vehbi Koç annesi Fatma Han›m’la.

10.06.1955. Hilton Oteli’nin aç›l›fl›nda Azra, Kenan ‹nal, Vehbi Koç,
artist Mona Freeman, Özmen Aktar ve Semahat Koç.

namazlar›n› hiç kaç›rmam. Kurban›m›

keserim. S›hhattim ve mali takatim

müsait oldu¤u için Hac vazifemi de

yerine getirdim. Bütün bunlar benim

manevi dünyam› zenginlefltirdi ve

baflkalar›na yard›m etmemin, imkan-

lar›m› toplumun hayr›na kullanman›n

yollar›n› açt›. Din, insanlar için büyük

bir manevi güçtür. Dinsiz ulus olmaz.



Ama din ile dünya ifllerini birbirine kar›flt›r-

mamak gere¤ine kesinlikle inanm›fl›md›r.

Evreni yöneten Yüce Tanr›, do¤ruya, çal›fla-

na her zaman yard›mc› olur. Affedicidir. Kul

hakk›ndan baflka her  fleyi affeder. Onun

aff›n› ve yard›m›n› istemek insana ferahl›k

ve manevi güç verir. Daima do¤ru olan›

yapmaya gayret gösterdim. Aileme, memle-

ketime ve yaflad›¤›m ça¤a hizmet etti¤im

inanc›yla büyük bir huzur duyuyorum.”

Son Nefesine Kadar Hep 
Ç a l › fl t ›

Vehbi Koç 95 y›ll›k yaflam›n›n son

an›na kadar çal›flmay› sürdürdü.

Bayram tatilini geçirdi¤i Antalya’da

25 fiubat 1996 günü akflam saatle-

rinde Migros ma¤azas›na gitti. Bil-

gi ald› ve çay içti. Talya Otel’ine dö-

nüflünde odas›nda fenalaflt›, kalp ve

solunum yetmezli¤inden saat 18.33’de

yaflama veda etti.

Vehbi Koç’un cenazesini tafl›yan Koç Top-

lulu¤u’na ait özel T.C. RAM uça¤› Yeflil-

köy’de Koç Ailesi ve flirket yöneticileri tara-

f›ndan karfl›land›. Cenaze Amerikan Hasta-

nesi’ne kald›r›ld›. 27 fiubat 1996 günü ilk tö-

ren Nakkafltepe Koç Holding merkezinin

bahçesinde düzenlendi. Törenden sonra

Vehbi Koç’un aziz naafl›, o¤lu, torunlar›,

Toplulu¤un üst düzey yöneticileri taraf›n-

dan omuzlar üzerinde ve Ankaral› seymen-

lerin eflli¤inde cenaze arabas›na tafl›nd›.

Fatih Camii, Türkiye’yle özdeflleflen ve ül-

kesini, insan›n›n her fleyin önünde tutan bu

büyük insana son görevlerini yerine getir-

mek isteyen on binler taraf›ndan doldurul-

mufltu. Cenaze namaz›nda devlet büyükleri

tam kadro haz›r bulundu. Cumhurbaflkan›

Süleyman Demirel, R a h m i ve M u s t a f a

V. Koç’un aras›nda saf tuttu. ANAP lideri

Mesut Y›lmaz, CHP lideri Deniz Baykal,

DSP lideri Bülent Ecevit ve RP lideri N e c-

mettin Erbakan yan yana namaz k›ld›. Ca-

miinin avlusunu h›nca h›nç doldurup soka-

¤a taflan kalabal›¤›n cenaze namaz›n› Diya-

net ‹flleri Baflkan› Mehmet Nuri Y›lmaz

k›ld›rd›. Koç’un Türk bayra¤›na sar›l› tabutu

askerler taraf›ndan omuzlara al›nd› ve ban-

do eflli¤inde tafl›nd›. Bu s›rada cami avlusu-

nu dolduran mahfleri kalabal›k nedeniyle

izdiham yafland›. Fatih Camii’nden kortej

eflli¤inde Zincirlikuyu Mezarl›¤›’na getirilen

Koç’un cenazesi, 1973 y›l›nda kaybetti¤i efli

Sadberk Han›m’›n yan›nda topra¤a verildi. 
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ehbi Koç, Cumhuriyet dönemin-

de yetiflen bir insan olarak Cum-

huriyetin ilkelerini özümsemifl, yafla-

m›n felsefesi haline getirmifl, katk›la-

r›yla gelifltirmifl, sürekli olarak herke-

sin bir ad›m önünde yürümüfl bir ifla-

dam›yd›. 95 y›ll›k ömrünün büyük bir

k›sm›n› ülkesinin ilerlemesine adayan

bu ‘Cumhuriyet Ç›nar›’n›n vefat›, ölü-

münü izleyen günlerde Türkiye’nin

gündemini oluflturdu. O’nun örnek ki-

flili¤ini ve hizmetlerini konu alan yaz›

ve yorumlar, bas›nda ve televizyonlar-

da yer ald›. 

‹flte Türk bas›n›ndaki onlarca kalemin

vefat›n›n ard›ndan yazd›klar›yla, Türk

ifl dünyas›n›n duayeni Vehbi Koç:

Nezih Demirkent: (Merhum)
Vehbi Koç Cumhuriyet devrinde yetifl-

mifl bir ifladam› idi. Bundan gurur du-

yard›. ‹lkeleri vard› ve bunlardan asla

taviz vermezdi. Hemen her alanda

yüzlerce giriflimi oldu. Bugün Türk

e¤itimine büyük katk›s› olan Türk E¤i-

tim Vakf› onunla büyüdü. Kurdu¤u

Aile Planlamas› Vakf›’n›n baflar›s› için

sürekli çözüm üretti. Her zaman top-

luma katk›da bulunmak arzu ve heye-

can› içinde yaflad›. Cumhuriyetin erde-

mini Vehbi Bey’in flahs›nda bulmak

hiç de yanl›fl olmayacakt›r. 

Osman Arolat: Cumhuriyet tarihi-

miz içinde ifl dünyas›n›n imparatoru

Vehbi Koç’tur. Buna kimse itiraz ede-

mez. Çünkü o, Cumhuriyetin ilkelerini

özümlemifl, kendi yaflam›n›n felsefesi

haline getirmifl, katk›lar›yla gelifltirmifl,

sürekli olarak ülkenin bir ad›m önün-

de yürümüfl bir kiflidir.

Y›lmaz Çetiner: Uzun yaflamak gü-

zel fleydir, ama çal›flarak yaflamak. Bu

sözlerin sahibi Vehbi Koç’tur. Vehbi

Bey’i ölümsüzlefltiren o kadar çok

eseri, her yerde, her an karfl›m›zda

duruyor ki, o daima aram›zda olacak.

Hep an›lacak.

Oktay Ekfli: Vehbi Koç’u sadece

çok büyük bir zengin, çok baflar›l› bir

ifladam›, çok büyük bir sanayici olarak

tan›mlamak, onun çok yal›n ama ma-

nen de çok zengin kiflili¤inin önemli

boyutlar›n› görmemek demektir. Koç,

sadece ifl dünyas›nda de¤il, di¤er

alanlarda da toplumun öncülerinden-

di. Holdingleflmenin ç›¤›r›n› açan o

idi. Son 30 y›lda büyük bir h›z kaza-

nan “Vak›f” hareketini tekrar bafllatan,

Ayd›n Bolak’la birlikte oldu. S›rf sa¤a

sola gönderilen çelenk ve çiçek para-

lar›n› Türk E¤itim Vakf›’na yönlendir-

mek suretiyle binlerce gencimize yur-

tiçinde ve yurtd›fl›nda ö¤renim görme

olana¤›n› veren o idi. Zengin olman›n,

büyük baflar›lara imza atman›n, bir in-

san› kendi dünyas›ndan koparmama-

s›, gerekti¤ini en iyi anlatan onu özel

yaflam›yd›. Onun için “baflar›” önem-

liydi, ama tek bafl›na hiçbir fley ifade
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etmezdi. Baflar›, “iyi vatandafl”l›kla

bütünleflmeliydi, ama tek bafl›na hiç-

bir fley ifade etmezdi. “Dürüstlük” ze-

mini üzerinde kazan›lm›fl olmal›yd›.

Örnek insan olarak yaflad›, imrenile-

cek bir ölümle gitti. Nur içinde yats›n.

Nail Güreli: Türk sanayiindeki ön-

cülü¤ü ve halk›n günlük yaflam›n› ya-

k›ndan ilgilendiren baz› “ilk” lere im-

za atmas›n›n yan› s›ra, günlük yafla-

m›yla da kamuoyuna mal olmufl, “so-

kaktaki vatandafl”›n da sempatisini ve

ilgisini çekmifl bir “ifl adam›” ve “in-

san” idi. 

Emin Çölaflan: Vehbi Koç’a duy-

du¤um büyük bir sayg› var. Nedeni

de ülkemizin hemen hemen ilk sana-

yicisi olmas›. Binlerce insana ekmek

kap›s› açan Koç’a bu nedenle sayg›

duyuyorum. Ancak kendisine en bü-

yük sayg›y›, baflka bir konuda duyu-

yorum. Büyük paralar kazanm›fl ol-

mas›na ra¤men fl›marmam›fl bir insan.

Hep mazbut bir aile yaflam› olmufl.

Evine ve çoluk çocu¤una ba¤l› yafla-

may› ye¤lemifl. Ad› dedikodulara,

skandallara kar›flmam›fl.

Can Atakl›: Koç bütün ömrünü Tür-

kiye için harcad›. Bu ülkeye çok

önemli katk›lar sa¤lad›. Türkiye’nin

ça¤dafl, uygar ülke olma yolundaki

savafl›nda muzaffer bir komutan ola-

rak hep ayakta kald›. Hep dimdik ol-

du. Ölüme de dimdik gitti.

Tevfik Güngör Uras: ‹nsanlar fa-

ni. Hepimizin bir hayat süresi var.

Önemli olan bu süreyi dolu dolu ya-

flamak. Bu süre içinde bir fleyler ya-

pabilmek. Ve de bu süre içinde ayak-

ta kalabilmek. Ayakta ölebilmek.

Vehbi Koç “Milli Mücadele” neslinin

hayatta kalm›fl son temsilcisi idi.

Ölünceye kadar, her alanda “Milli

Mücadele ruhunu” sürdürdü. 95 y›l›n

y›lg›nl›¤›yla, yorgunlu¤uyla, b›kk›nl›¤›

ile de¤il, genç ve taze bir kafa, ayak-

ta kalmay› bilen bir fizik yap› ile öl-

dü. Vehbi Koç bu ülkede ifl yaratmak,

afl yaratmak için çok fleyler yapt›.

Maddi ve manevi birçok de¤er yarat-

t›. Allah rahmet eylesin.

Hasan Pulur: Vehbi Koç 1901’de

do¤du. 1996’da 95 yafl›nda öldü ve

Allah onun duas›n› kabul etti, çocuk-

lar›na vasiyetinde flöyle yazm›flt›.

“Allah’tan bütün duam, vademi mem-

leketimde getirmesidir”

Yüce Allah, Vehbi kulunun duas›n›

reddetmedi. Allah rahmet eylesin.

Yavuz Donat: Vehbi Koç öldü!

Türkiye büyük bir ö¤retmenini kay-

betti. Seneler önceydi. Atatürk Hava-

liman›’nda görevliler Vehbi Bey’in ya-

n›na yaklaflt›lar:

-Efendim, sizi VIP salonuna alsak.

Koç “teflekkür ederim” dedi:

-Oras› önemli insanlara ait. Ben ise bir

tüccar›m. Ne iflim var VIP salonunda? 

Türkiye bir büyük ö¤retmenini kay-

b e t t i .

Altan Öymen: “Ne güzel memleke-

timiz var.Bir de k›ymetini bilsek!”

Bu, Vehbi Koç’un en akl›mda kalan

sözü. Kim bilir kaç defa iflitmiflimdir.

Ticaret ve sanayi hayat›m›zda Türk gi-

riflimcili¤inin lideriydi. O alanda bafla-

r›l› olman›n sembolüydü. Fakat bence

ondan da daha önemli niteli¤i fluydu:

Kendi ifl hayat› bir yana, ülkesinin

“vatandafl”› olman›n bilincini ve so-

rumlulu¤unu tafl›may›, hayat›n›n en

belirgin niteli¤i haline getirmiflti.

Aile planlamas›, trafik, sa¤l›k. Ve da-

ha bilinen bilinmeyen bir çok Koç’un

deyimiyle - “hay›r iflleri”. Bunlar, hele

son 15-20 y›l içinde Koç’un kendi

Holding’inin ifllerinden çok daha faz-

la vakit ay›rd›¤› ifllerdi. 95 yafl›na ka-

dar, hatta - haberlerden anlafl›l›yor ki

- ölece¤i ana kadar böyle yaflad›. Ül-

kesinin her sorununu ciddiye alarak.

Onlara çözüm yollar› bulunmas› ve

uygulanmas› için elinden geleni yapa-

rak. Evet, Türk sanayi ve ticaret haya-

t› onunla, gerçek bir “devlet adam›”n›
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kaybetti. Türk toplumu da büyük bir

“sorumlu vatandafl›”n›.

Can Aks›n: ‹nan›yorum ki, y›llar

sonra bile “Bir zamanlar Vehbi Koç

vard›” demeyece¤iz. Çünkü, aynen

bugün oldu¤u gibi, hep var olacak.

Var olacak çünkü sanayimizin temeli-

ni kuran, Türkiye’deki bütün ilkleri

yapan Vehbi Koç, Türk sanayisinin

kurucusu oldu¤u gibi, Türkiye’deki ifl

ahlâk›n›n da kurucular›ndand›.

‹lhan Selçuk: 95 yafl›nda gözlerini

yaflama yuman Vehbi Koç’un ömrü,

Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle za-

mandafl. 

Vehbi Bey, zenginli¤inin doru¤unda

sadeli¤ini korumak erdemini ömür

boyu korudu. Vehbi Koç’un sade ya-

flam›ndaki duruluk, bizim uçuk özel

sektörcülerimizin dengesizliklerine

tam ters düflüyor. Koç’tan al›nacak en

büyük ders yaflam biçiminden kay-

naklanmaktad›r. Ankara’daki bakkal

dükkan›ndan uluslararas› Holding’e

uzanan ince ve uzun yolda bafl› dön-

meden yürümek, bir insan›n benli¤in-

deki dengeyi vurgular. Vehbi Koç,

Cumhuriyet Türkiye’sinin tarihinde

sevimli bir simgeydi. Art›k anlaml› bir

imge oldu.

Ertu¤rul Özkök: Geçen Kurban

Bayram›’nda Antalya’da, Talya Ote-

li’ndeyiz. Vehbi Bey bayram daveti

veriyor. O sabah yataktan kalkarken

düflüp bafl›n› vurmufl. Aln›nda k›rm›z›

bir yara izi var. Bafl›nda kasketi ile ha-

vuzbafl›na gelip teker teker elimizi s›-

k›yor. Çok yorgun bir hali var. Ayak-

lar›n› her zamankinden fazla sürüyor.

Havuzun bafl›nda bir masaya oturu-

y o r u z .

O s›rada bir otel yetkilisi geliyor. 

“Efendim, sizi Cumhurbaflkanl›¤› Ge-

nel Sekreterli¤i’nden ar›yorlar” diyor.

Telsiz, mobil telefon olmad›¤› için,

50-60 metre yürüyüp konuflmas› gere-

kiyor. O nedenle otel yetkilisi, “ister-

seniz söyleyeyim, daha sonra biz ken-

dilerini arayal›m” diyor. Ama o kabul

etmiyor. Devlet ar›yorsa, gidip konufl-

mam›z laz›m” diyerek yerinden kalk›-

yor. Ayaklar›n› sürüye sürüye gidip

konufluyor. Vehbi Bey buydu. Eko-

nomik olarak çok güçlü, ama Dev-

let’e karfl› son derece sayg›l›. Sahip

oldu¤u ekonomik gücün d›flavurum-

lar›nda ölçüyü hep iyi bilen, “iktidar

oyununu” parma¤›n› gözlerin içine

bat›ra bat›ra oynamayan bir insan.

Bir zamanlar bir yerlerde flöyle bir

fley okumufltum:

“Para artt›kça, milli s›n›rlar insan›n

gözünde önemini kaybeder” diyordu.

Vehbi Bey bunun tam tersine yürü-

yen bir zengindi.

Rauf Tamer: Türk insan›, ona hiç-

bir zaman zengin gözüyle bakmad›.

Servet düflmanlar› bile onu hiç k›s-

kanmad›. Zaten o da zengin de¤il,

sayg›n yaflad›. Dünya çap›nda bir ör-

nek bu. B›rakt›¤› en büyük miras,

sa¤l›kl› aile yap›s›d›r. Çocuklardan to-

runlara, oradan camiaya uzanan o

muazzam ilkeler zinciri, bafll›  bafl›na

bir e¤itim rehberidir.

G›pta edilecek as›l servet budur. Var-

l›¤› Türkiye için bir sigortayd›. Yoklu-

¤u, bize uzaktan gülümseyen bir me-

Vehbi Koç, ‹smet ‹nönü ile.



flale… Oraya bakarak önünüzü göre-

b i l i r s i n i z .

Ege Cansen: Vehbi Bey, tek keli-

meyle “ola¤anüstü” bir insand›. Belki

de onu anlaman›n birinci flart›, onun

s›rad›fl›l›¤›n› kabul etmekten bafllar.

Dolay›s›yla Vehbi Koç büyük bir ifla-

dam›yd›, hay›rseverdi, iyi aile baba-

s›yd› gibi baflkalar› için de s›ralanabi-

lecek nitelikler Vehbi Bey’i anlata-

maz. Belki de Vehbi Bey’i, bir sanat-

kar olarak düflünmemiz gerekir. O za-

man, onun karakter mozai¤inin taflla-

r› yerine daha iyi oturur. Vehbi Bey,

görünüflü ile çok sade bir insand›. Ya-

flay›fl› da öyleydi. Çünkü o, nihai he-

define varmak için öyle hareket etme-

si gerekti¤ini biliyordu. O sade görü-

nüfllü Vehbi Bey, asl›nda bir yanarda¤

gibiydi. Müthifl enerji yüklüydü. Ted-

birsizleri fena halde yakard›.

Vehbi Koç’a sayg›, Koç’u yaflatmakt›r.

Mehmet Ali Birand: V e h b i

Koç’un aram›zdan ayr›lmas›, kamu-

oyunda tahminlerin ötesinde yank›

yapt›. Bunun bafll›ca nedeni, Vehbi

Koç’un sadece bir ifladam› olarak gö-

rülmemesidir. Sokaktaki en basit va-

tandafl›n dahi, Vehbi bey hakk›nda

farkl› bir görüfle sahip olmas›d›r.

Genelde hepimiz onu farkl› aç›lardan

de¤erlendirdik. Y›llar boyunca bize

verdi¤i görüntü çok farkl›yd›. Hem

bizden, içimizden biriydi. Hem de

bizden de¤ilmifl gibiydi. Kimimiz “içi-

mizden biri” olmas›n› sevdi, kimimiz

de toplumumuzda bulunmayan yete-

neklerine hayran kald›. En önemli ve

Türk toplumunda çok az olan “ciddi-

yeti” herkesi etkiledi.

Vehbi Koç bir gün dahi lüks arabalar

içinde, etraf› korumalarla çevrilmifl

dolafl›rken görülmemifltir. “Saklaya-

cak bir fleyim yok ki, neden kendimi

koruyay›m” derdi. Aksine, küçük ara-

bas›yla çarfl› pazar dolafl›r, esnafla

dertleflir ve hat›rlar›n› sorard›. Bundan

da büyük keyif al›rd›. Büyük davetler

vermekten, gösteriflten özellikle kaç›-

n›rd›. ‹flte bu yan› da topluma “bizden

biri” izlenimini verdi.

Vehbi Koç’un bir di¤er özelli¤i ülke-

nin sorunlar›yla tahminlerin ötesinde

ilgilenmesiydi. Belgeselini tamamlad›-

¤›m›z zaman çok tereddüt etti. “Acaba

ölümünden önce yay›nlarsak kendi

reklam›n› yap›yor, derler mi?” diye

kuflku duydu. Sonunda, yaflarken ya-

y›nlanmas›n› tam kabul etmiflti ki, bu

defa kader imkan vermedi. Kendi de-

yimiyle “utanmaktan” kurtuldu. Ger-

çekten de, hem bizden, içimizden bi-

riydi, hem de bize hiç benzemiyordu.

Necati Do¤ru: Hayata pencereleri-

ni kapamadan önce de “Vehbi

Koç’un bu toplumun basma kal›p öl-

çülerine uymayan bir adam” oldu¤u

çok s›kça yaz›ld›. Asl›nda Vehbi

Koç’un özelli¤i zengin biri olmak de-

¤ildi. Yol aç›c›, buz k›r›c› olmakt›.

1928 y›l›nda, o dönemin deyimiyle

“Hususi müteflebbisçili¤i” yani özel

giriflimcili¤i teflvik edecek S›nai Tefl-

vik Kanunu ç›kar›lm›flt›. Ancak özel

sektör ortada yoktu. Kalk›nmada ön-

cülü¤ü devlet ald›. Çünkü özel sektö-

rün yetiflmesi gerekiyordu. Birilerinin

ç›k›p, yol aç›c›, buz k›r›c›, örnek olu-

cu, kapitalist kalk›nma yolunda iz b›-

rak›c› rolü üstlenmesi bekleniyordu.

Müteflebbisler zincirinin ilki, özel sek-

törün yol aç›c›s› oldu.

Kesintisiz müteflebbis. Sürekli giriflim-

ci. En önemli özelli¤i, gösterifl tüketi-

minden fellik fellik kaçmas› oldu. Bel-

ki de Türkiye gibi, sanc›l› ve istikrar-

s›z bir ülkede, 95 y›l dayan›kl› kalabil-

menin s›rr›... Bu alçakgönüllü yaflama

b i ç i m i y d i . . .

Zeynep Gö¤üfl: “Bozk›r havas›n›

soluyan onu kolay kolay ci¤erinden

sökemez. Ve k›raç toprakta gül yetifl-
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tirmenin keyfine varan, çapay› bir da-

ha elinden b›rakamaz.” “Son Ang›ral›”

Vehbi Bey’in hayat felsefesini, do¤up

büyüdü¤ü flehrin ikliminde aramak

m›, neden olmas›n?

O felsefeye göre, bozk›rda gül bahçe-

si kurulacakt›r, çünkü son Ang›ral›’n›n

en büyük özelli¤i “hamleci”li¤idir.

Hamleci, bileflik kaplar teorisini red-

deden insand›r. Ülkenin genel ortala-

mas›n›, hamle düflüncesine ayakba¤›

etmeyen adamd›r.

Gülbahçesi, bazen babam›z›n Anado-

lu’da, bazen Paris’te sat›lan Türk mal›

buzdolab›na, bazen de Türk ailesinin

evinde en az iki örne¤i bulunan Arçe-

lik ürününe, bazen de Azerbaycan

Türkü’nün ev al›flveriflini yapt›¤› Mig-

ros’a dönüflür.

Gülbahçesi, bazen Koç damgas› tafl›-

yan Tarabya’daki Sadberk Han›m Et-

nografya Müzesidir, bazen de ‹stinye

s›rtlar›ndaki Koç Üniversitesi.

Hamleci, bileflik kaplar teorisi reddet-

mifltir, ama iyi bir çevrenin iyi insan-

lar yaratt›¤›n›, Türkiye’de ortam iyilefl-

tikçe herkesle birlikte Koç’un da bun-

dan yarar sa¤layaca¤›n› düflünür ki,

hamlecilikle bu düflünce aras›nda çe-

liflki yoktur. Vehbi Koç, her fleyden

önce bir “inanç adam›”yd›. Bunu ya-

flam›yla, yazd›klar›yla ve hamleleriyle

hep kan›tlad› durdu. Bugün, son An-

g›ral›’n›n inand›¤› de¤erlerin uza¤›na

düflüldü. fiimdi çekilen sanc›lar›n ne-

deni, o de¤erlerin yerine yenilerini

k o y a m a m a k t a d › r .

Yalç›n Do¤an: Tezavu... Kifli ve ai-

le olarak her türlü gösteriflten, top-

lumda tepki çeken tüm al›flkanl›k ve

davran›fl biçimlerinden uzak dur-

mak... Türkiye’nin de¤il, dünyan›n

say›l› varl›klar›ndan birine sahip ol-

mas›na ra¤men, “normal gelirli bir va-

tandafl gibi” yaflamak...

Önceki gün yitirdi¤imiz Vehbi

Koç’tan herhangi bir yerde söz edildi-

¤inde, akla önce “muhteflem servet,

sanayicilik, ifladaml›¤›” geliyor. Sonra

bu varl›kla hiç de orant›l› olmayan ki-

flisel özellikler. Kendi halinde bir ya-

flam ön plana ç›k›yor. Bu davran›fl bi-

çimiyle Vehbi Koç, baflar›n›n de¤eri-

nin sadelikten, hoflgörüde, cesaretten

geçti¤ini gösteriyor. Türk sanayiinde

“ilklere” damgay› hep Vehbi Koç vu-

ruyor. Sanayileflme için el att›¤› beyaz

eflya, otomobil, tekstil, g›da, madenci-

lik, enerji, özel sektörün ilk üretim

alanlar›n› oluflturuyor.

Daha sonra, “iyi yönetim biçimi ola-

rak holdingleflme” önce yine Koç im-

zas›n› tafl›yor. Koç ifl ve özel yaflam›n-

daki tutumuyla kapitalizme felsefi

elefltiri getiren bilim adamlar›n› yalan-

l›yor! S›rr› da galiba burada..

Hikmet Çetinkaya: Birden ‹span-

yol yazar Alejandro Casona’n›n bir

oyununu an›msad›m: ‘A¤açlar Ayakta

Ölür’ Vehbi Koç da ayakta öldü. Bel-

ki hiç ac› duymadan... Ben, Vehbi

Koç’u hep s›radan bir yurttafl olarak

görürdüm. Oysa o Erol Toy’un deyi-

fliyle bir “‹mparator”du.

Giyimi sade, yaflam› sade bir impara-

tor... Oysa o, dünyan›n say›l› zengin-

lerinden birisiydi... Sahi Vehbi Bey ve

ailesi Cumhuriyet Türkiye’sinin yeni

burjuvazisi miydi? Galiba öyle... Veh-
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bi Koç’un yaflam› sadeydi. O kimi ifla-

damlar› ve sanayiciler gibi akl› bir ka-

r›fl havada de¤ildi. Vehbi Bey’in yafla-

m› gerçekle sadeli¤in belirgin çizgi-

sinde ço¤ald›. Tarihsel bir sürecin

içinde yer alan ekonomik dalgalan-

malar onu hiç etkilemedi.

Vehbi Koç, salt ekonomik de¤il, top-

lumsal sorunlarla da ilgilendi. Ülkesi-

ni çok sevdi¤i, demokrasiye gönül-

den ba¤l›l›¤› yads›namaz bir gerçekti.

Bir cumhuriyet sanayicisi, 95 yafl›nda

yaflamdan koptu. Vehbi Bey ‘yaflam

felsefesi’ni anlat›rken bak›n ne diyor:

“Hayat›m boyunca verilen ö¤ütleri

hep can kula¤› ile dinledim, baflkala-

r›n›n tecrübelerinden yararland›m”

Güle güle Vehbi Bey!

Çetin Altan: Vehbi Bey’in de dün-

yadan ayr›lmas›yla, yüzy›la yak›n bir

dönemin kapan›veren kal›n cildi. O

kal›n cildin kapan›veriflindeki son ha-

fif rüzgarlanma, benim de eskilerde

kalm›fl an›lar›m› öylesine yalay›p geç-

ti ki, içimdeki zaman körfezinin sula-

r›, unutulmufl k›y›lara do¤ru ürpere

ürpere yeniden uzanmaya bafllad›.

Her insan kendi objektifinin aç›s›ndan

görür dünyay› da, baflkalar›n› da...

Benim tan›d›¤›m Vehbi Bey’di. Arada-

ki büyük yafl fark›na ra¤men yumuk

gözlerindeki çocuksu bir muziplik ›fl›-

¤›n›, sanki birlikte misketle kar›fl-kar›fl

oynarcas›na paylaflt›¤›m›z Vehbi

B e y . . .

fiimdi bunun nedenini düflünüyorum.

Ben Vehbi Bey’in ne kimsenin arac›l›-

¤›yla, ne de kendi dekoru içinde tan›-

d › m .

Benim için Vehbi Bey, 1950’den önce

Ankara Palas Salonlar›’nda karfl›lafl›p

konufltu¤umuz, arada s›rada bafl bafla

yemek yedi¤imiz, a¤›rl›¤› da, etiketi

de, meslek kimli¤i de baflkalar›na ait,

etten kemikten yal›n bir tan›d›kt›.

Onun için de, aradaki yafl fark›na ra¤-

men, kimsenin kolay›ndan inanmaya-

ca¤› çocuksu tak›lmalar, tak›flmalar,

iliflkiler ve gülüflmelerle geçirdik ya-

r›m yüz y›l›, orada burada karfl›laflt›k-

ça ve birbirimizi yeme¤e davet ettik-

çe... Onunla birlikte bir dönemin ka-

l›n cildi kapand›. O kapan›fl›n hafif

rüzgar›yla, zaman körfezinin sular›

unutulmufl k›y›lara do¤ru ürpere ür-

pere uzan›yor.

Vehbi Bey’in muzip bak›fllar›ndaki

çocuksu ›fl›k, karfl›mda hala bana ba-

k›yor gibi...

‹smet Berkan: Vehbi Koç’un en

önemli özelli¤i neydi?

Bunu hep Vehbi Koç’u Vehbi Koç ya-

pan esas fleyin, onun kurumlar olufl-

turmas›n› bilen, zaman› gelince kena-

ra çekilip kurumunu profesyonellerin

ellerine b›rakabilen, modern bir yö-

netim anlay›fl›n› kendi kurumuna ha-

kim k›labilen ve en önemlisi kurumu-

nu kendisi ya da ailesi olmadan da

ayaklar› üstünde durabilir hale getiren

özellikleri oldu¤unu düflündüm. Sa-

nayi de öncü olmak, bir dünya devi

yaratmak, say›s›z hay›r ifline imza at-

mak... Kuflkusuz bunlar çok önemli

fleyler. Ama ben kiflisel olarak Vehbi

Koç’un giriflimci yan›ndan çok yöne-

tici yan›na daha çok ilgi duydum. Y›l-

d›r›m Beyaz›t’tan Abdülhamid’e kadar

olan devri içinde yaflayan padiflahlar-

dan herhangi bir tanesi, Vehbi Koç’un

yöneticilik ve gelece¤i görme kalibre-

sinde olsayd›, bugün hepimizin haya-

t› çok baflka olabilirdi. Hadi Osmanl›

batm›fl, bari siyasi liderlerimiz Vehbi

Koç’tan ders alabilselerdi...

Do¤an Heper: Bakkall›kla baflla-

yan bir yaflamdan, dünya çap›nda bir

sanayi devi ç›kartmak ve onu dünya-

n›n en büyük 500 flirketi aras›na sok-

mak. Dürüst bir aile babas›, temiz bir

vatandafl olarak yaflamak.

Ticari baflar›s›nda hiç flüphesiz bu

özelli¤inin büyük etkisi vard›. 

‹flinde örnek. Aile hayat›nda örnek.

Böylece Türkiye’de müesseseleflme-

nin öncülü¤ünü yapan da o.

Eseri Koç Toplulu¤u, müesseseleflti¤i

için ondan sonra da yaflayacakt›r.

Dün onu topra¤a veren büyük kala-
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bal›k, bu 95 yafl›ndaki genç, dinamik,

örnek ve öncü insan›n kayb›n›n

üzüntüsü içindeydi.

Mehmet Türker: Ve bir zamanlar,

“Türkiye’yi sömürüyor” denilen insan,

95 y›ll›k yaflam›n›n sonuna geldi¤in-

de, 40 bin kifliye ifl imkan› sa¤lam›fl

bulunuyordu. O insan, 105 flirketinin

tamam›n›, 300 trilyon cirosuyla bu ül-

keye b›rakt› ve gitti.. fiimdi bizler,

onun kurdu¤u, gelifltirdi¤i bu muaz-

zam sanayii ile gururlan›yoruz. Ya-

banc› dergilerde Koç’u dünya klasma-

n›nda gördükçe k›vanç duyuyoruz.

“Bizim... Bizim sanayiimiz” diyoruz...

Vehbi Koç’u, dün topra¤a verdik. He-

pimizin, onun hayat›ndan ç›karaca¤›-

m›z dersler var. Ama sadece zengin

olabilmek için de¤il.

Talat Halman: Vehbi Koç, bir “al-

çakgönüllü dev”di. Kendi yaflam›nda

ve ülkesinde mucizeler yaratm›flt›.

Yirminci yüzy›l Türkiye’sinde, baflka

hiç kimse onun kadar uzun süre “1

numaral› ifladam›” ve “en büyük sana-

yici” unvanlar›n› sürdürmemifl, onun

kadar de¤iflik alanlarda ve çok say›da

büyük flirket kurmam›fl, onun kadar

muazzam bir servet kazanmam›fl,

onun kadar yayg›n hay›r iflleri yapma-

m › fl t › r .

Türk kamuoyu için “özel teflebbüs”

ve “sanayi” terimleri ile Koç ad›, efl-

anlaml›d›r. Ayn› gözlem “hay›rsever-

lik” terimi için de yap›labilir. Vehbi

Bey, ülkemizde, her evde, her dilde...

Vehbi Koç bir sanayici de¤il, bir sana-

yi idi. Tevekkülün yerine teflebbüsü

koyan, Atatürk devrimlerinin özünü

benimsemifl, “kendi kiflili¤ini kendi

iradesiyle yaratan” bir “yeni Türk” ol-

mufltu. Hem Anadolu’ydu, hem Bat›;

hem Türk’tü, hem dünya vatandafl›;

hem dindard›, hem “laik”. Türk de-

mokrasisi için en güçlü bir sentez ola-

rak yaflad› ve yaratt›.

Erdemle, hizmet anlay›fl›yla, rasyonel

çal›flanlar›n en üst düzeyde baflar›ya

ulaflaca¤›n› ve her türlü zorlu¤a ra¤-

men Türkiye’nin bu ortam› sa¤lad›¤›-

n› ele güne ispat etti. Rahmetli Koç’u

“mucizeler” le anlatabiliriz. Bir “muci-

ze” insand›. Mucizeler ölür mü?

Ali K›rca: Ne kadar yafllan›rsa yafl-

lans›n, ad›na ölüm denen “bitifl çizgi-

sinin” asla gö¤üslenemeyece¤ini dü-

flünürsünüz. Baz› insanlar sanki hep

yaflayacakt›r. Ondand›r, ölüm haber-

lerini duydu¤unuzda “beklenmedik”

birfleyle karfl›laflm›fl gibi flafl›rmam›z.

Yafl olarak ölüme bu kadar yak›n bir

insan›n, sizin zihninizde ölüme ne ka-

dar uzak durdu¤unu o an fark edersi-

niz. Yaflam›m boyunca üç insan›n

ölüm haberini ald›¤›mda hep ayn› or-

tak duyguyu yaflad›m:

‹smet Pafla, Aziz Nesin ve Vehbi

Koç... 

Vehbi Koç’u da, herkesin bildi¤i yafl›-

na ra¤men, ölümden bu kadar uzak-

ta düflünmemiz de ondand› iflte. O

hayat›m›z›n içinde varola geldi hep.

Salonlar›m›z›n ve misafir odalar›m›z›n

baflköflesine koydu¤umuz üstü dantel

örtülü buzdolaplar›, merdanesi dön-

dükçe sak›z gibi bembeyaz ç›kan ça-

mafl›rlar, uygarl›kla ilk tan›flmalar ve

kolaylaflan hayat›m›z...
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“Bak bunlar› hep Vehbi Koç yap›yor-

mufl.” 

Bunlar› hep Vehbi Koç yap›yordu. Bi-

zim hayat›m›za zaten “yafll› bir iflada-

m›” olarak girifl yapm›flt›. Sanki daha

fazla da yafllanmayacakt›. T›pk› daha

öncekiler gibi, biliyorduk ki, biz gide-

cek, o kalacakt›.”

Yaflar Nuri Öztürk: Ben onu her

düflündü¤ümde, içime, uzman› oldu-

¤um tasavvuf tarihinin koca gönüllü

dervifllerinden birinin rengi ve imaj›

düflerdi. En küçük bir zorlamaya git-

meden söylüyorum, hep böyle olur-

du. Çünkü yüzünde insan tatl›l›¤›, dü-

rüst ›fl›¤›, gayret canl›l›¤› ve hizmet afl-

k› vard›. Gerçek derviflin, gerçek iman

adam›n›n nitelikleri de bunlar de¤il

mi? Nur içinde yat Vehbi Bey! Binler-

ce kuluna ifl ve afl sa¤lad›¤›n›n Al-

lah’›n rahmeti seni kucaklas›n! Ve

Rahmet Peygamberi Hz. Muhammet

seni aln›ndan öpsün!

Duygu Asena: Birisi öldükten son-

ra arkas›ndan olup bitenler karfl›s›nda

derin derin düflünmeye bafllar›m. O

kiflinin ölümüne üzüldü¤üm kadar,

onun yaflarken bunlar› duymam›fl,

görmemifl olmas›na hay›flan›r›m. Hat-

ta bir ara bu duygular›m› iyice abar-

t›p, baz› kifliler için, “ölseydi arkas›n-

dan ne yazard›n›z, ne yapard›n›z” di-

ye yaz› dizisi haz›rlamay› bile düflün-

m ü fl t ü m .

Vehbi Koç için de ayn› üzüntüye ka-

p›ld›m. Ne olurdu kaybettiklerimiz,

yaflarken insanlar›n kendileri hakk›n-

da düflüncelerini bilebilselerdi. Ne

büyük bir mutluluk olurdu düflünebi-

liyor musunuz? Kendileri duymad›¤›,

bilmedi¤i, görmedi¤i için arkalar›n-

dan yap›lan iyi fleylerin, güzel sözle-

rin bir ölçüde ziyan oldu¤unu düflün-

müflümdür. Koç’un ifl dünyas›ndaki

baflar›lar›ndan daha çok ilgilendi¤im

yan› “aile planlamas›”na önem verme-

siydi. Birkaç gün önce onun ard›ndan

yap›lan programlarda yine izledik,

“nüfusumuz bu kadar h›zla artt›kça,

ilerlememiz, kalk›nmam›z mümkün

de¤il” diyordu. Hepimiz nas›l olsa bir-

gün ölece¤imize göre, keflke biz de

böyle ölsek.

Altemur K›l›ç: Vehbi Koç’un ölü-

mü üzerine beylik bir yaz› yazmak

mümkün de¤il, çünkü alelade, beylik

bir kifli de¤ildi. Her yönü ile, hayat›,

hayat felsefesi, baflar›lar› ve ailesi ile

bafll› bafl›na ola¤anüstü bir insand›.

En önemlisi ülkesini, milletini candan

seven devlete ba¤l› milliyetçi bir in-

sand›. Helal olsun, sevgili Vehbi Bey,

her fley sana helal olsun. Ülkeye yap-

t›¤›n büyük hizmetlerle bütün borçla-

r›n›, sadece bana de¤il ülkene milleti-

ne fazlas› ile ödedin. 95 yafl›nda ama

gene de Türkiye’den erken, yerinde

kocaman bir boflluk b›rakarak ayr›l-

d›n. Allah gani gani rahmet eylesin.

Coflkun K›rca: Vehbi bey, inançl›

bir müslümand›. Ama Atatürk ilkeleri-

ne ba¤l›l›¤› sars›lmazd›. O, din u¤runa

milletin nas›l karanl›¤a ve tembelli¤e

sürüklendi¤ini ve bir sar›fl›n dehan›n

onu hangi mucizeyle kurtard›¤›n çok

iyi görmüfl ve yaflam›flt›. Onun içindir

ki, laiklikten ödün vermezdi; din istis-

marlar›ndan nefret ederdi. Vehbi bey,

bir tak›m kendisi kadar büyümemifl

ifladamlar› gibi, Türk Devleti, Milleti

ve ülkesinin bir arada bölünmez bü-

tünlü¤ünden sapma ifade eden den-

gesizliklere hiç mi hiç itibar etmemifl-

t i r .

Vehbi Bey, do¤ruyu araflt›rd›¤›n› sa-

narak daldan dala konup kendini tat-

min etmekle vakit kaybedenlerden

de¤ildi. Do¤ruyu görür, bulur ve o

yoldan asla ayr›lmazd›. Onun için

do¤ru olan da Atatürk ve O’nun kur-

du¤u Cumhuriyetti. Bu aç›dan Vehbi

Bey, kendi gençli¤iyle övünen bir t›f›l

tak›m›ndan çok daha genç, çok daha

ça¤daflt›. Ve Vehbi Bey, iflte bunlar-

dan dolay› son istirahat yerine Türk

halk› taraf›ndan götürüldü.

Müflerref Hekimo¤lu: N e r d e y s e
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yüzy›ll›k bir yaflam, çal›fl›larak, ürete-

rek, boyutlanarak geçiyor tüm y›llar;

fabrikalar, holdingler, vak›flar, liseler,

üniversitelerle ça¤dafll›¤› yakalamay›

amaçlayan bir kifli. Geri kalm›fll›¤› içi-

ne sindiremiyor, ileriye, yenili¤e bak›-

yor, yeni ufuklara aç›l›yor durmadan.

Kufla¤› eskiyor, o eskimiyor, ça¤›n

gerçeklerine e¤iliyor, yenili¤e, yeni

kuflaklara yöneliyor giderek. Solu¤u-

nu yitiriyor, ama yaflama sürüyor ben-

ce. Ad›n› kurumlaflt›ran kifliler ölmü-

yor çünkü, tersine çok daha yafl›yor.

Kal›c› ürünleri, yap›tlar›yla kan›tl›yor

ölmezli¤ini. Güzel bir olay de¤il mi?

Toplulu¤umuzda kaç kifli yaflayabili-

yor bu güzelli¤i?

Hikmet Bila: Vehbi Koç’u kaybetti-

¤imiz 25 fiubat günü bütün Türkiye

sars›ld›. Çünkü yediden yetmifle bü-

tün Türkiye onu tan›yordu. Onu iyi

tan›yordu. Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nun da¤›ld›¤› o günlerden bugün-

lere kadar tarihimizin canl› bir tan›¤›y-

d› Koç. Ama onu Koç yapan as›l de-

¤er, sadece tan›k olmas› de¤il, bafl ak-

törlerden biri olmas›yd›. Bugün dev

boyutlarda yükselen Türk özel sektö-

rünün temelini Koç atm›flt›. Sanayide

“ilk”lerin alt›nda hep Koç’un imzas›

vard›. 95 y›ll›k ömründe dürüstlük,

yurtseverlik hay›rseverlik ilkelerinden

biran bile ödün vermedi. Vehbi Koç’u

her zaman sayg›yla anaca¤›z.

Ayhan Songar: fiu 40-50 senede

nereden nereye geldik, bir düflünü-

yor musunuz, aziz okuyucular›m. Dü-

flünüyorsan›z, bizi buralara getiren in-

san›, Vehbi Koç’u hiç unutmay›n.

Vehbi Koç, Cenab-› Hakk’›n kendisi-

ne lütfetti¤i 95 senelik ömrün her sa-

niyesini bu millet için harcam›fl ve so-

nunda ancak beraberinde 2-3 metre-

lik kefen bezini götürerek ve dudak-

lar›ndan eksilmeyen tebessümü ile,

Huzur-u ‹lahi’ye ç›km›flt›r. Onun için

eminim, herkes “nas›l bilirdiniz” diye

soruldu¤unda “iyi biliriz” diye tezkiye

verecektir. Allah rahmet eylesin, ma-

kam› cennet olsun.

Yazgülü Aldo¤an: Sonunda o da

herkes gibi bir avuç topra¤a kavufltu.

Herkesten fark› ise bundan sonra

yapt›klar›yla an›lacak olmas›...

Vehbi Bey’in yapt›klar› içinde benim

en çok önem verdi¤im iki konu var:

Aile planlamas› ve e¤itim...

Vehbi Bey, ölümünün ard›ndan yaz›-

lan tüm yaz›larda ortaya koydu¤u gi-

bi, kendisi için de¤il de ülkesi için ya-

flad› sanki. Ve ülkesinin kalk›nmas›n›

da bu iki eksende gördü: Bak›labile-

cek çocuk ve onlar›n iyi e¤itimi! Ölü-

münden sonra aç›lacak olan vasiye-

tinde de varl›¤›n›n çok büyük k›sm›n›

kendi kurdu¤u vakfa b›rakt›¤› anlafl›-

l›yor. Ve bu vak›f iki kurumu besleye-

cek: Aile Planlamas› Vakf› ve Türk

E¤itim Vakf›.

Keflke hükümet programlar› da Veh-

bi Koç kadar e¤itime ve aile planla-

mas›na önem verse. Bunun için kay-

nak ay›rsa. Bir ülkenin en büyük zen-

ginli¤i nas›l nitelikli insan gücü ise,

en büyük zaaf›, yumuflak karn›, terör-

den iflsizli¤e kadar pek çok sorunun

temeli de vas›fs›z insan kalabal›¤›. Ve

ne yaz›k ki hiçbir suçlar› olmad›¤›

halde bu insanlar hem sorunun kay-

na¤› hem de sonuçlar›n› çekenler

oluyor... Yaz›k de¤il mi?

Vehbi Koç, büyük Türk bestecisi Ahmet Adnan Saygun’la (Sol baflta) birlikte.
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Erdo¤an Karakoyunlu: V e h b i

Koç, çok çeflitli özellikleri olan bir

kimse idi. Her fleyden önce inançl› bir

giriflimci idi. Sadece Türk dünyas›nda

de¤il, dünyada da takdirle karfl›lanan

ve çal›flmalar›, baflar›lar› ödüllendiren

“örnek” bir giriflimciydi. Türk halk›n›n

gönlünde taht kurmas›n›n nedenlerin-

den birisi, hiçten ifle bafllamas› ve o

zaman›n yokluklar Türkiye’sinde hal-

k›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak çeflitli

ürünler üreterek fakir ve çilekefl Türk

insan›n› mutlu etmesiydi. 

Pek çok “ilk” de imzas› olan, ekono-

mide ismi referans teflkil eden, güve-

nilirlik sembolü Vehbi Koç, dünyada

da sayg›nl›¤› olan bu büyük ifladam›,

ifl hayat›nda Vehbi Koç “anayasa” s›

denilen, kendisinin yaratt›¤› bir ifl

anayasas› yaratm›fl bir kimseydi. Bu

“‹fl Anayasas›” yaflam›nda kendisine

ve yaratt›¤› Koç Toplulu¤u’na damga-

s›n› vurdu¤u gibi, çevresine de bunla-

r› kabul ettiren de¤erli bir rehber ol-

m u fl t u r .

Osman Ulagay: Vehbi Koç bana

göre Türk ifl aleminde ölçülülü¤ün

sembolüydü. Onun bu özelli¤i, pek

çok alanda ölçülerin kaybolmakta ol-

du¤u bir dönemde, ona büyük bir ay-

r›cal›k kazand›rm›flt›. Herhangi bir

olayda Vehbi Bey’in inand›¤› ölçüle-

rin d›fl›na ç›kt›¤›n› görmek, günün

rüzgar›na kap›larak kendisinden bek-

lenmeyen bir söz söyledi¤ini duymak

her halde olanaks›zd›. Bu tür davra-

n›fllara girenleri muzip bir gülümse-

meyle izledi¤ine tan›k oldum birkaç

kez. Vehbi Bey, inan›lmaz sadelikteki

yaflam biçimiyle de bir örnek olufltu-

ruyordu. Bat›da Protestan eti¤inin be-

lirledi¤i ifladam› tipinin Türkiye’deki

müslüman karfl›l›¤›yd› sanki Vehbi

Bey. Geride b›rakt›¤› “Müesseseye”

de bir ölçüde damgas›n› vurmufltu bu

anlay›fl. Vehbi Koç’un ölümü belki bir

devrin kapan›fl›n› da simgeliyor. 

Faz›l Kahraman: Vehbi Koç, Cum-

huriyet iktisat tarihini bünyesinde ba-

r›nd›ran tek insand›. O, yokluklar

ekonomisinin küçük tüccar›, yeniden

yap›lanman›n inflaat müteahhidi, ithal

ikameci politikan›n sanayicisi, yaban-

c› sermayenin Türkiye’deki ilk partne-

ri, kurumlaflman›n ve sistemleflmenin

sembolü idi. Ama her fleyin ötesinde

prensiplerini yaflayan bir insand›. Koç

benzeri sistemleflmifl güçlü özel sek-

tör; güçlü ülke demektir. Hele Vehbi

Koç benzeri hayat düsturlar›n› yafla-

yan insanlar devletteki ve özel sektör-

deki genç nesile en iyi örnektir. 

Murat Birsel: Vehbi Koç’u kaybet-

tik. Bütün medyan›n yans›tt›¤› gibi,

fevkalade bir insand›. Bir insan›n flah-

si çabas›n›n ne kadar önemli olabile-

ce¤inin canl› örne¤iydi. Amerikan rü-

yas›n› bu memlekette baflarabilmifl bir

Türk mucizesiydi. Kendisiyle birkaç

kez flahsen görüflmek flerefine sahip

oldum, k›sa hal hat›r sormalard›. Çok

dikkatimi çeken bir özelli¤ini sizlerle

paylaflmak istiyorum. 

Vehbi Koç Bey selamlafl›rken karfl›s›n-

dakinin önünde sayg› ifadesiyle hafif-

çe e¤ilirdi. Öyle fazla bir e¤ilme de¤il,

küçük ve manidar. Ama, orada ne bü-

yük bir güç ifadesi sakl›yd› anlat›l›r gi-

bi de¤il. Bir gönül adam› olman›n ve-

ya kurallara göre oynaman›n yan› s›ra,

karfl›s›ndakini çok zorlayan bir e¤il-

meydi. Vehbi Bey’den daha baflar›l›,

daha güçlü olacak haliniz yok ya?

Ama size hafif e¤ilerek selam vermifl. 

Kim olursan ol bir garip oluyorsun.

Böyle durumlarda, mahcubiyetle g›p-

ta aras› bir hissin, muhatab› k›sk›vrak

yakalad›¤›n› sezerdim. ‹nflallah bu ka-

dar tevazu ile e¤ilerek bu kadar bü-

yüklük ifade etmeyi yakalayabilen in-

sanlar›m›z›n say›s› artar. Vehbi Koç,

her anlamda zirveyi hedefleyenler

için hep yaflayacak bir örnek olacak.

Allah Rahmet Eylesin.


