


“Bugünkü 
topraklar›m›z 
kolay elde edilmemifl, 
bugünkü ulaflt›¤›m›z 
noktaya kolayca 
var›lmam›flt›r. Atatürk’ün
1923’te söyledi¤i
“Memleketin bir an evvel
kalk›nmas› için,
ekonomimizi
kuvvetlendirmek
mecburiyetindeyiz” sözü,
bugün d›fl›m›zdaki
geliflmeler karfl›s›nda her
zamankinden daha
geçerlidir. Ekonomisi
kuvvetli olan memleketlerin
politikas›n›n da kuvvetli
oldu¤unu ve bize bizden
baflkas›n›n hayr›n›n
dokunmayaca¤›n›, vatan›n›
seven her insan bilmeli ve
ona göre çal›flmal›d›r. Aksi
halde, hem Atatürk’ün
miras›na hem de kendi
kendimize ihanet etmifl
oluruz.”
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De¤erli Koç Toplulu¤u üyeleri,

926 y›l›nda Vehbi Koç’un giriflimiyle Ankara’dan bafllayan yolculu¤umuzda 80 y›-
l› geride b›rak›rken, 2007 itibar›yla a¤›rl›kl› olarak otomotiv, finans, dayan›kl› tü-
ketim, enerji, g›da, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren yaklafl›k 90
bin kiflilik bir büyük aile yap›s›na ulaflt›k. Ülkemizde pek çok “ilk”e imzam›z› at-
t›k ve aradan geçen 80 y›lda ulusal liderlikten küresel oyunculu¤a geçtik.

Bu büyük aile, bugün, 30’un üzerinde ülkede yat›r›m ve 100’den fazla ülkeye ihracat yapma-
n›n, y›lda 35 milyar dolarl›k sat›fl gerçeklefltirmenin, böylelikle ülkesinin ve ulusunun refah›na
katk›da bulunman›n hakl› gururunu yaflamaktad›r. 

Bugünlere, temel ilkelerini Vehbi Koç’un ortaya koyup uygulad›¤›  “Koç kültürü”nü özümsemifl
siz çal›flanlar›m›z›n özverili çabalar› ve k›ymetli bayilerimizin katk›lar›yla geldik.

Ulusal ekonomide liderli¤ini sürdüren Koç Toplulu¤u, uluslararas› alanda gerçeklefltirdi¤i ya-
t›r›mlarla da daha fazla katma de¤er yaratman›n çabas› içindedir. Belirledi¤imiz stratejik hedef-
ler do¤rultusunda att›¤›m›z ad›mlarla, sadece Türkiye’nin lider grubu olmak de¤il, ayn› zaman-
da dünya pazarlar›n›n liderleri aras›nda yer almak ana hedeflerimizden biridir.  

Ülkemizin gelece¤ine güvenen ve müreffeh bir Türkiye için çal›flan toplulu¤umuz, ayn› zaman-
da örnek sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmektedir. 

Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de var›m” ilkesini, bütün Koç Toplulu¤u çal›flanlar›, flimdiye
kadar oldu¤u gibi gelecekte de rehber edineceklerdir. Onun aç›k fikirli, de¤iflen flartlara uyum
sa¤layan ve ifli ehline emanet eden çal›flma anlay›fl›na s›k› s›k›ya ba¤l› kal›nacakt›r.

Kurucumuz Vehbi Koç’u bu vesileyle bir kez daha minnet ve sayg›yla anarken, toplulu¤umu-
zun geliflimine katk›da bulunan yönetici, çal›flan ve bayilerimize flükranlar›m›z›, Koç Toplulu-
¤u’nu gelece¤e tafl›yacak genç kufla¤a baflar› dileklerimizle teflekkürlerimizi sunuyoruz.

Sevgi ve sayg›lar›m›zla
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Birlikte baflard›k, 
birlikte yürüyoruz

Mustafa V. KOÇ Semahat ARSEL
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›
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Bir bakkal dükkân›ndan bir dünya devine
dönüflmek... Dünyada bunu baflarabilen

çok az flirket var; ama as›l önemli olan bu
dönüflümün nas›l yafland›¤›...
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oçzade Ahmet Vehbi Firmas›’n›n kuruluflunun
üzerinden tam 80 y›l geçti. Küçük bir bakkal
dükkân›nda bafllayan bu uzun süreçte, bugün
100’den fazla flirketi ve 90 bine yak›n çal›flan›y-
la, yer ald›¤› her sektörde “takip eden de¤il, ta-

kip edilen” olan bir ticaret, sanayi ve hizmet devi, Koç Top-
lulu¤u olufltu. Üstelik bu dev art›k bir dünya oyuncusu ve ül-
kesinde yakalad›¤› baflar›y›, dünyada yakalama hedefine
ad›m ad›m ilerliyor. Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç’un dedi¤i gibi “Uzun vadeli baflar›n›n k›sa yolu yoktur.
Bugün Koç Toplulu¤u flirketlerinde, bayisinde, yetkili servi-
sinde ve hatta pek çok çal›flan›n duvar›nda yer alan Koç Top-
lulu¤u Hedef ve  ‹lkeleri” bu sürecin salt ticari de¤il, etik ve
insani yönlerini de gözler önüne seriyor. “‹nsana ra¤men” var
olmay› de¤il, çal›flan›yla, müflterisiyle, yurttafllar›yla k›sacas›

“insanla” var olmay› seçti Koç Toplulu¤u...
Vehbi Koç, ilk günden itibaren, Bat› dünyas›ndaki as›rl›k fir-
malar›n baflar›s›n› yakalama özlemindeydi. Türkiye’deki duru-
mu ise flöyle de¤erlendiriyordu: “Türkiye’de çok önemli mü-
esseseler kuruldu. Ne yaz›k ki bunlar sahiplerinin ölümlerin-
den sonra kaybolup gitti. Bir k›sm› ‘Aman servetimi kimse bil-
mesin’ düflüncesiyle teflkilatlanmad›¤› için, bir k›sm› ‘Hesab›
kitab› kendim tutay›m, az vergi vereyim’ derken, bir k›sm›n›n
çoluk çocu¤u olmad›¤›ndan, bir k›sm›n›n da çocu¤u olsa da
hay›rs›z ç›kt›klar›ndan kaybolup gittiler.” 
Vehbi Koç’un en çok imrendi¤i fley olan “100 y›ll›k kurulufl”
olmaya emin ad›mlarla ilerleyen Koç Toplulu¤u’nun tüm
çal›flanlar›, onun kurumsallaflma sürecini ne denli iyi yönetti-
¤ini her an bir kez daha fark ediyor; üstelik sosyal sorumlu-
luklar›n› da unutmadan... 

K
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Mali kontrol ve finansman sorununu
planlamak ve takip etmek baflar›n›n ka-
ç›n›lmaz flartlar›ndand›r.
Vehbi Koç, bafllang›çta flu felsefe ile ha-
reket etmifltir: “Alacaklar›m› alamayabi-
lirim ancak borçlar›m her zaman ödene-
cektir.” Bankac›l›k ilerledi¤inde lüzu-
mundan fazla öz kaynak kullan›yor diye
bu sistem tenkit edilmifltir. Fakat Türki-
ye gibi geliflmekte olan bir ülkede Vehbi
Bey her zaman hakl› ç›km›flt›r.

Her zaman tak›m oyunu
Vehbi Koç, çal›flanlar›n fikirlerine daima
hürmet etmifl, dinlemifl ve kafas›ndaki
cevaplar› onlara söyletmeyi bilmifltir.
Her zaman tak›m oyununu tercih etmifl-
tir. Birçok ifladam›n›n ihracat kelimesini
dahi bilmedi¤i dönemde, toplulu¤a nas›l
ihracat yapar diye çal›flmalar yapt›rm›fl,
arkadafllar›na bu felsefeyi benimsetmeye
çal›flm›fl ve gerekli mali ve hukuki dü-
zenlemeleri yapmalar› için zaman›n ikti-
darlar›n› uyarm›flt›r. 
Koç Toplulu¤u kurucusundan sonra ge-
len kuflaklar da ayn› felsefe ile hareket et-
mifller ve de¤iflen flartlara süratle ayak
uydurmay› bilmifllerdir. Yerli ve yabanc›-
larla kurulan gerek az›nl›k gerek ço¤un-
luk ortakl›klar› çok iyi idare etmifllerdir.
Az›nl›k ortaklara daima sayg› gösterilmifl,
haklar› hiçbir zaman çi¤nenmemifltir.

20 y›l sonra Koç Toplulu¤u
100. senesinde Koç Toplulu¤u’nu dün-
yaya aç›lm›fl, daha fazla ciro ve kârl›l›-
¤›n›n ço¤unun yurtd›fl›ndan temin edi-
liyor olmas›n› isterim. ‹dareci ve perso-
nelinin de Türk-yabanc› fark› gözetil-
meden, en kabiliyetli uzmanlar taraf›n-
dan yönetilmesini arzular›m. Bugün ol-
du¤u gibi o gün de "corporate gover-

nance" dedi¤imiz kurumsallaflman›n
sürdürülece¤ine eminim. Koç Toplulu-
¤u’nun bugüne kadar oldu¤u gibi di¤er
kurumlara lider ve öncü olmas›n› te-
menni ediyorum.

KOÇ HOLD‹NG fiEREF BAfiKANI RAHM‹ M. KOÇ:

“Uzun vadeli baflar›n›n 
k›sa yolu yoktur”

“Vehbi Koç, yan›nda çal›flanlar›n
fikirlerine daima hürmet etmifl, dinlemifl ve

kafas›ndaki cevaplar› onlara söyletmeyi bilmifltir”

K oç’u Koç yapan; kurucusu ve
babam›z Vehbi Koç’un vizyonu,
uzak görüfllülü¤ü, bunun neti-

cesi olarak, Ankara’n›n ve memleketin
geliflmesindeki ihtiyaçlar› bilerek ve
tahmin ederek birçok konuda öncü ol-
mas›d›r.
Düzgün çal›flmas›, muntazam vergi öde-
mesi, kabiliyetli profesyonelleri seçmesi,
seçti¤i idarecilere selahiyet ve imkân ver-
mesi. Kâr paylafl›m› sistemini oturtmufl
olmas› ve neticede kurumsallaflma felse-
fesini afl›lamas› baflar›s›n›n baflka bir bo-
yutudur. Uzun vadeli baflar›n›n k›sa yo-

lu yoktur. 
Merdivenlerin teker teker ve basamak
basamak ç›k›lmas› laz›md›r. Gerek mu-
vaffakiyet, flöhret, gerek varl›k ve para
gücü hazmedilmeli ve sindirilmelidir.
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yat›r›mlar›m›zla, dünyan›n önde gelen flir-
ketleri aras›nda yer al›yoruz.  

Vehbi Koç, “Devletim ve ülkem var ol-
dukça ben de var›m. Demokrasi varsa
hepimiz var›z” diyor. Bugünün global
dünyas›na bak›ld›¤›nda, bu yaklafl›m
ne ölçüde önem tafl›yor? 
Vehbi Koç’un bu sözleri her dönem için
geçerli olacak bir felsefeyi özetliyor.  
Sizin flirket olarak baflar›n›z, içinde yaflad›-
¤›n›z toplumun baflar›s›ndan ba¤›ms›z de-
¤ildir. Türkiye gelifltikçe Koç Toplulu¤u
da geliflir. Küreselleflmenin getirdi¤i flart-
lar, asl›nda bu görüflü daha genifl bir düz-
lemde alg›lamam›z gerekti¤ini söylüyor bi-
ze. Bugün art›k ülkeler bir araya gelerek
dünyan›n gelece¤i için neler yapacaklar›n›
konufluyor.  

Koç Toplulu¤u’nun kurumsallaflma
anlay›fl›n› özetler misiniz?
Dünyada üçüncü kufla¤a kalm›fl yönetim
say›s› oldukça az. Bunun temel nedeni, ai-
le bireylerinin profesyonel kültürden

KOÇ HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKANI MUSTAFA V. KOÇ:

“En önemli deste¤imiz
çal›flanlar›m›z”

“Art›k dünya flirketleri kurumsal anlamda
iyi vatandafll›k örne¤i üzerine yönetiliyor.
Tüm ülkelerde yasalara uyarken,  toplulu¤umuzun

etik de¤erlerine de s›k› s›k›ya ba¤l› kal›yoruz”

K oç Toplulu¤u’nun 80 y›ll›k geç-
mifli, bugüne ekonomik, sosyal
ve moral de¤erler aç›s›ndan na-

s›l bir miras tafl›d›? 
Koç Toplulu¤u’nun 80 y›ll›k geliflimi bo-
yunca, kurucumuz, de¤erli büyü¤ümüz
Vehbi Koç’un çal›flma ilkeleri her zaman ifl
yapma kültürümüzün en önemli parçala-
r›ndan biri olmufltur.
Vehbi Koç’un  ‘Ülkem varsa ben de var›m”
sözünü benimseyerek her dönemde ticari
baflar›lar›m›z› topluma katk›lar›m›zla ta-
mamlamay› tercih ettik. 1969 y›l›nda ku-
rulan, Türkiye’nin ilk özel vakf› olan Veh-
bi Koç Vakf› da toplulu¤un sosyal sorum-
luluk alan›ndaki çal›flmalar›na verdi¤i öne-
min en somut göstergesi oldu. Vehbi Koç
Vakf›; sa¤l›k, e¤itim ve kültür alan›ndaki
yat›r›mlar›, hayata geçirdi¤i projelerle pek
çok kurulufla bu konuda örnek teflkil etti.  
Ekonomik de¤erler aç›s›ndan bakt›¤›m›z-
da ise, Türkiye’nin ekonomik gelifliminde
toplulu¤umuzun baflar›lar›n›n önemli yer
tuttu¤unu görüyoruz. Ülkemizde üretilen
ilk buzdolab›, ilk çamafl›r makinesi, ilk
termosifon, ilk araba, ilk otomobil lasti¤i,
ilk tüp gaz gibi günümüzde ça¤dafl bir ya-
flam›n vazgeçilmez unsurlar› Türk toplu-
munun hayat›na Koç Toplulu¤u ile girdi.
Buradan hareketle, “Koç Toplulu¤u’nun
öyküsü ayn› zamanda Türkiye’nin de ta-
r›m toplumundan sanayi toplumuna yol-
culu¤udur” diyebiliriz.     
Bugün geldi¤imiz noktada, 80 y›l›n sonun-
da ortaya ç›kan yap›, faaliyet gösterdi¤i
alanlarda dünya devleriyle yar›fl›yor. Oto-
motivde, dayan›kl› tüketim mallar›nda, g›-
da ve perakendede aç›k ara liderli¤imizi
sürdürüp; enerji ve finans sektörlerinde
hedeflerimizi büyütürken ayn› zamanda
Türkiye’nin gelece¤ine yön veriyor olma-
n›n sorumlulu¤unu tafl›yoruz. 

Toplulukta flimdi üçüncü kuflak döne-
mi yaflan›yor. Üçüncü kufla¤›n kendin-
den öncekilere göre avantajlar› ve de-
zavantajlar› söz konusu mudur?
Toplulukta üçüncü kuflak olman›n getirdi-

¤i büyük avantajlar var kuflkusuz. Koç
Toplulu¤u gibi 80 y›ll›k köklü, güçlü, ku-
rumsal bir yap›da ve yerleflik ifl kültürüne
sahip bir kurumu devralm›fl olmak büyük
bir flans. Türkiye’de simge olmufl örnek
ifladamlar›n›n sizin baban›z, dedeniz ol-
mas›, çok önemli bir faktör. Biz, önceki
kuflaklar›n deneyimlerinden azami ölçüde
yararlan›rken, global bir dünyada yafl›yor
olman›n bize sundu¤u olanaklar› da en iyi
flekilde de¤erlendiriyoruz. Dünyan›n öbür
ucundaki geliflmelerden an›nda haberimiz
oldu¤u bir ça¤da, gerek Ar-Ge alan›ndaki
çal›flmalar›m›zla, gerekse dünya çap›nda
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uzak davranarak kurumsal bir çal›flma
kültürünü yerlefltirememifl olmas›. Vehbi
Bey, bu konuda da gelece¤i gören biri ola-
rak kurumsallaflma için çok gayret sarf et-
ti. fiirketlerimizin yönetiminde profesyo-
nel kadrolar›n etkin flekilde görev yapma-
s›, Koç Holding’in, yönetim kurulunda
ba¤›ms›z üye bulunduran ilk Türk flirket-
lerinden biri olmas›, hep bu anlay›fl›n
yans›malar›d›r. Buna ilaveten, toplulu¤un
yönetim yap›s› ve ifl süreçleri yasal kural-
lara ba¤l› olarak düzenlenmifl bulunuyor.
Karar ve yönetim mekanizmalar›nda flef-
fafl›k ve netli¤i sa¤layacak uluslararas› uy-
gulamalar tatbik ediliyor. Art›k dünya flir-
ketleri kurumsal anlamda iyi vatandafll›k
örne¤i üzerine yönetiliyor. Biz de Koç
Toplulu¤u olarak, faaliyet gösterdi¤imiz
tüm ülkelerde bir taraftan ilgili ülkenin
yasal mevzuat›yla uyum içerisinde hare-
ket ederken, di¤er taraftan toplulu¤umu-
zun kural ve etik de¤erlerine de s›k› s›k›-
ya ba¤l› kal›yoruz. Birleflmifl Milletler
(BM) Küresel ‹flbirli¤i Sözleflmesi’ni imza-
layan ilk Türk flirketi olan Koç Toplulu¤u
kurumsal kimli¤inin önemli bir parças›
olan etik ifl yapma konusundaki ciddiyeti-
ni de böylelikle bir kez daha göstermifltir. 

Uluslararas› alandaki yo¤un rekabete
Koç Toplulu¤u nas›l haz›rlan›yor?   
Koç Toplulu¤u olarak 2002 y›l›nda olufl-
turdu¤umuz stratejik planlar›m›z çerçeve-
sinde h›zl› büyümeyi, kârl›l›¤›m›z› art›r-
may›, yurtd›fl› gelirlerimizi istikrarl› bir bi-
çimde yükseltmeyi ve içinde bulundu¤u-
muz her sektörde lider ya da liderin en ya-
k›n takipçisi olmay› hedefledik. Geçti¤i-
miz y›llarda gerçeklefltirdi¤imiz üç büyük
sat›n alma olan Yap› Kredi, Tansafl ve Tüp-
rafl bu do¤rultuda gerçeklefltirilen önemli
ad›mlard›. Bu kurulufllar›n her birinin
Toplulu¤umuzun gelecekteki ulusal ve
uluslararas› pozisyonu aç›s›ndan çok
önemli katk›lar› olaca¤›n› düflünüyorum. 

Ancak ayn› zamanda, faaliyet gösterdi¤i-
miz alanlardaki risklerimizi ve f›rsatlar›
de¤erlendirerek ana iflimiz olmayan baz›
sektörlerden çekilmeyi de tercih ettik. Çe-
kildi¤imiz sektörlerde dahi, flirketlerimizi
devralan kurumlar›n o flirketleri daha da
iyi konuma getirebilecek kuvvette flirketler
olmas›na, y›llard›r kader birli¤i etti¤imiz
baflta çal›flanlar, bayi ve servis teflkilat› ol-
mak üzere tüm paydafllar›n mümkün mer-
tebe bu de¤ifliklikten zarar görmemesine,
hatta fayda sa¤lamas›na gayret gösterdik.
Koç Toplulu¤u olarak hedeflerimizi
“Oyun alan›m›z dünya” slogan› ile simge-
lefltirmemiz, dünyan›n önde gelen flirket
gruplar›ndan biri olma yolunda h›zla iler-
ledi¤imizi gösteriyor. 

Koç Toplulu¤u’nun “BM Küresel ‹flbir-
li¤i Anlaflmas›”na imza atm›fl olmas›
nas›l bir anlam tafl›yor?

Küresel ‹flbirli¤i Anlaflmas›, Birleflmifl Mil-
letler öncülü¤ünde oluflturulan ve imzala-
yan kat›l›mc›lar›n, ifllerini yürütürken, ev-
rensel ilkeler do¤rultusunda çal›flaca¤›n›n
ve bu ilkeleri kendi etki alan›nda da yayg›n-
laflt›raca¤›n›n deklarasyonu olarak de¤er-
lendirilebilir. fiirketlerin sadece ticari kayg›-
larla hareket etmesi de¤il, topluma karfl› so-
rumluluklar›n› da yerine getirmesi ve bu
sorumluluklar›n yayg›nlaflmas›na katk›da
bulunmas› gerekiyor. Dünyada çok say›da
kurum ve flirket, bu sözleflmeyi imzalayarak
hükümetler ve sivil toplumla birlikte bu il-
kelerin hayata geçirilmesine destek olacak-
lar›n› beyan ettiler. Bizim zaten benimsemifl
oldu¤umuz çal›flma eti¤ini teyit eder nite-
likte olan bu sözleflmeyi imzalayarak ku-
rumlara da örnek teflkil etmifl oluyoruz.  

Toplulu¤un 100. y›l vizyonu nedir? 
Koç Toplulu¤u ABD’den Avrupa Birli¤i ül-
kelerine, Çin’den Afrika’ya kadar uzanan
genifl bir co¤rafyadaki a¤›yla her geçen y›l
daha da güçleniyor. Bir yandan yurtd›fl›n-
daki yat›r›mlar›m›zla büyümeye devam
ederken di¤er yandan Türkiye’de yeni at›-
l›mlarda bulunuyoruz.  
Pek çok sektörde Türkiye ekonomisinin
ölçeklerini yeniden tan›mlayan toplulu¤u-
muz, önümüzdeki 20 y›lda bu kazan›lan
ivmeyi devam ettirecektir. Türkiye’yi eko-
nomik, kültürel platformlarda baflar›yla
temsil edecek bir kurum olarak yerel ve
global arenadaki istikrarl› varl›¤›m›z› sür-
dürece¤imize inan›yorum. 

“Koç Toplulu¤u kuruldu¤u günden bu yana faaliyet gösterdi¤i alanlarda en iyi
ürünü, en iyi hizmeti ve kaliteyi hedeflerken, disiplinli bir çal›flmayla sürekli ge-
liflerek liderlik yolunda ilerlemifltir. Koç Toplulu¤u, Türk ekonomisine güç katan
ve Türk toplumuna de¤er yaratan bir kurulufltur. Global oyuncu olma iddiam›z›
her geçen gün güçlendiriyoruz ve dünya s›ralamalar›nda istikrarl› bir yükselifl ya-
fl›yoruz. Faaliyet gösterdi¤imiz alanlarda birbiri ard›na yapt›¤›m›z ataklarda en
önemli deste¤imiz ve güven kayna¤›m›z ise çal›flanlar›m›zd›r. Bu vesileyle, 80 y›l-
l›k bu süreçte özveri ve ba¤l›l›kla her zaman yan›m›zda olan tüm çal›flanlar›m›za
toplulu¤umuza verdikleri destek için bir kere daha teflekkür etmek istiyorum.” 

“En önemli güven kayna¤›m›z çal›flanlar›m›zd›r”

Vehbi Koç’un ‘Devletim ve ülkem var
oldukça ben de varım’  sözleri, her dönem
için geçerli olacak bir felsefeyi özetliyor”
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retti. Biz de ondan devrald›¤›m›z bu mis-
yon ile, sosyal sorumluluk projelerini ifl
yap›fl anlay›fl›m›z›n en önemli parças› hali-
ne getirdik. Bugüne kadar Vehbi Koç Vak-
f›, Türk E¤itim Vakf›, Türkiye E¤itim Gö-
nüllüleri Vakf› ve Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve
Planlamas› Vakf› arac›l›¤›yla, e¤itim ala-
n›nda önemli sosyal sorumluluk projeleri
gerçeklefltirdik. 
Vehbi Koç Vakf› arac›l›¤›yla bugüne kadar,
15 ilkö¤retim okulu yapt›rd›k. Bunun için
30 milyon dolar yat›r›m yapt›k ve okullar›
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤›fllad›k. Halen
Kocaeli’nde bir inflaat›m›z sürüyor, Diyar-
bak›r’da ise bu y›l içerisinde bir okul pro-
jesine daha bafll›yoruz. 
Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi’nin
dünya standartlar›nda bir okul olarak ba-
flar›lar›n› sürdürmesi için sürekli yeni yat›-
r›m yap›yoruz. Yaln›zca son üç y›lda bu
kuruma yaklafl›k 20 milyon dolar yat›r›m

tim Okulu ve Lisesi, Koç ‹lkö¤retim Okul-
lar› gibi kurumlar›m›z ile sa¤lad›¤›m›z
burslar ve destek verdi¤imiz di¤er faali-
yetler bizi en çok heyecanland›ran proje-
ler olmufltur.
Koç Toplulu¤u ve Koç Ailesi olarak, Veh-
bi Koç’un bize miras b›rakt›¤› sosyal so-
rumluluk kültürünü benimseyerek bu-
günlere geldik. Projelerimize çal›flanlar›-
m›z› da dahil ederek bu kültürün nesiller
boyunca devam etmesini sa¤lad›¤›m›z›
düflünüyorum. 

Koç Toplulu¤u’nun flirketler ve vak›f-
lar arac›l›¤›yla bugüne kadar sa¤lad›-
¤› burs deste¤i, ülkeye kazand›rd›¤›
e¤itim kurumlar› ve e¤itime dolayl›
destek faaliyetlerinin büyüklü¤üne
iliflkin neler söylemek istersiniz?
Vehbi Koç bizlere öncelikle yapt›¤›m›z
tüm ifllerin ülkemiz yarar›na olmas›n› ö¤-

KOÇ HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VEK‹L‹ SUNA KIRAÇ: 

“Projelerimiz toplulu¤umuzun ülkesine
ba¤l›l›¤›n›n göstergesidir”

T ürkiye’de e¤itime ve e¤itim fa-
aliyetlerine katk› denince, ön-
celikle Koç Toplulu¤u ve kur-

du¤u ya da kurulmas›na öncülük et-
ti¤i vak›flar akla gelir. E¤itime katk›
sa¤lamak ülke yarar›na bir sosyal
sorumluluk faaliyeti olman›n d›fl›n-
da Koç Toplulu¤u, Koç Ailesi ve çal›-
flanlar› için ne ifade ediyor? 
Vehbi Koç, e¤itime çok önem verirdi.
Türkiye’nin kalk›nmas›nda en önemli et-
kenin e¤itim oldu¤unu, özellikle de genç-
lerin ve çocuklar›n ülkemizin gelece¤ini
flekillendirdi¤ini her zaman vurgulam›flt›r.
Bu bak›fl aç›s›yla kurdu¤u Vehbi Koç Vak-
f› sayesinde, ülkemizde en çok deste¤e ih-
tiyaç duyulan e¤itim alan›nda gerçeklefl-
tirdi¤imiz projeler, Koç Toplulu¤u’nun
ülkesine olan ba¤l›l›¤›n›n bir göstergesi.
Vehbi Koç Vakf› çat›s› alt›nda, e¤itim ala-
n›nda Koç Üniversitesi, Koç Özel ‹lkö¤re-
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yapt›k. Vehbi Koç Vakf›’n›n deste¤i ol-
maks›z›n bu gerçekleflemezdi.
Koç Üniversitesi’nin yaln›zca kampus ma-
liyeti 200 milyon dolar›n üzerindedir. Bu-
nun d›fl›nda vak›f her y›l üniversitenin 5
ile 10 milyon dolar bütçe aç›¤›n› kapa-
maktad›r. Vatandafllar›m›z Türkiye’de özel
üniversite kavram›n› ço¤unlukla yanl›fl an-
l›yorlar. Dünyan›n bütün iyi üniversiteleri
kendilerini destekleyen kifli veya kurumla-
r›n ba¤›fllar› ve bu ba¤›fllarla oluflan fonla-
r›n geliriyle ayakta dururlar. Aksi takdirde
iyi ö¤renci, iyi ö¤retim üyesi çekmek, arafl-
t›rmaya a¤›rl›k vermek mümkün de¤ildir. 
Toplulu¤umuzun en yeni e¤itim projeleri
aras›nda ise, Vehbi Koç Vakf› bünyesinde
yürüttü¤ümüz “Mesleki ve Teknik E¤itime
Özendirme Program›” yer al›yor. Bu prog-
ram, Türkiye’nin en can al›c› sorunlar›n-
dan biri olan sanayinin ara eleman ihtiya-
c›n›n karfl›lanmas› ve istihdam sorunu ile
ilgili çözüm gelifltirmek amac›yla “Meslek
lisesi memleket meselesi” slogan›yla baflla-
t›ld›. Bu kampanya do¤rultusunda yedi
y›lda toplam 8 bin ö¤renciye burs deste¤i
sa¤lamay› ve sanayi-e¤itim iflbirli¤inin
Türkiye için kal›c› bir fark yaratan örnek-
lerinden birini oluflturmay› amaçl›yoruz.
Proje için ay›rd›¤›m›z kayna¤›n 14 milyon
dolara ulaflmas›n› planl›yoruz.
Meslek lisesi burslar› d›fl›ndaki di¤er burs
programlar›m›z vakf›m›z›n zaten en eski
faaliyetleri aras›nda yer al›yor. Bu prog-
ramlar kapsam›nda da y›lda yaklafl›k 2
milyon dolar burs deste¤i veriyoruz.
Türk E¤itim Vakf› bünyesinde ise sanayi
ve üniversite iflbirli¤ini desteklemek amaç-
l› okul, ö¤renci yurdu ve merkezlerinin
aç›lmas›na öncülük ediyoruz ve maddi
deste¤e ihtiyac› olan baflar›l› ö¤rencilere
burs veriyoruz. TEV’in kuruluflundan bu
yana geçen 40 y›l içinde, yurtiçinde 150
bin 136 ve yurtd›fl›nda 1091 ö¤renciye
burs vererek e¤itim olana¤› sa¤lad›k, ülke-
mizin çeflitli bölgelerinde 14 ‹lkö¤retim
Okulu, 1 Anadolu Lisesi, 1 Güzel Sanatlar
Anadolu Lisesi, 1 Toplum E¤itim Merkezi,
1 Ç›rakl›k E¤itim Merkezi, 2 Ö¤renci Yur-
du yapt›rd›k ve e¤itim konusunda iki arafl-
t›rma gerçeklefltirdik. Ayr›ca, 2001 tari-
hinden itibaren de Kocaeli’nde muhtaç ai-
lelerin üstün yetenekli çocuklar›na paras›z
yat›l› e¤itim veren “Türk E¤itim Vakf›
‹nanç Türkefl Özel Lisesi”ni iflletiyoruz.  
Sa¤l›k alan›ndaki e¤itim projeleri de önem
verdi¤imiz bir di¤er konu. 1992 y›l›nda
Amerikan Hastanesi bünyesinde kurulan,
Vehbi Koç Vakf› çat›s› alt›ndaki Semahat
Arsel Hemflirelik E¤itim ve Araflt›rma Mer-

kezi (SANERC) sayesinde ise bu alanda
bilgi ve becerilerini art›rmak, araflt›rma
yapmak isteyen hemflirelere, mezuniyet
sonras› branfl e¤itimleri düzenledik. Bir di-
¤er proje olan Hemflirelik Fonu ile de bu-
güne kadar 2 binin üzerinde hemflirelik
ö¤rencisine burs vermifl bulunuyoruz. 
Vehbi Koç Vakf› çat›s› alt›nda bulunan,
‹nan ile birlikte kurdu¤umuz AKMED de
uluslararas› bir kültür kurumu olarak An-
talya’da ülkemiz kültür ve sanat›na hizmet
etmektedir.  AKMED’in  kurulufl amac›
öncelikle Antalya ve çevresinin tarihi, ar-
keolojik, etnografik ve kültürel de¤erleri-
nin araflt›r›lmas›, belgelenmesi, korunma-
s›, onar›lmas› ve tüm Akdeniz k›y›lar›nda-
ki iliflkilerinin yorumlanmas›na yönelik
bilimsel çal›flmalara ve araflt›rmalara des-
tek olmakt›r. Süreli yay›nlar›ndan ADAL-
YA, uluslararas› kabul gören akademik
alanda taranmaya hak kazanm›fl bir dergi
olarak ülkemizdeki tek yay›nd›r.  

“Türkiye’nin ilk vakf›” olma özelli¤i-
ne sahip olan Vehbi Koç Vakf›’n›n
e¤itim, kültür ve sa¤l›k alan›nda orta-
ya koydu¤u çal›flmalara iliflkin mis-
yonunu bir de sizin bak›fl aç›n›zdan
görmek isteriz... San›yoruz TEGV’in

kurulufl çal›flmalar›nda da bu bak›fl
aç›s›n›n önemli bir rolü vard›.
Vehbi Koç’un toplumsal alandaki çal›flma-
lara verdi¤i önem, ailesinin hayat felsefesini
de do¤rudan etkilemifltir. Vehbi Koç, bafla-
r›l› ifladaml›¤›n›n yan› s›ra toplumsal sorun-
lar›n çözümlenmesi için her bireye bir gö-
rev düfltü¤ünü savunurdu. Bizler de sosyal
yard›mlarda bulunmaktan her zaman bü-
yük mutluluk duyduk. Sosyal yard›m çal›fl-
malar›n›n sistematik olarak yürütülmesi ve
süreklili¤in sa¤lanmas› amac›yla kurmufl
oldu¤u Vehbi Koç Vakf›’n›n Koç Ailesi’nin
hayat›ndaki yeri çok önemlidir. Amac›m›z
bu vak›f kanal›yla ça¤dafl ve geliflen bir Tür-
kiye için yaflam›n en temel gereksinimleri
olan e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda
toplumun kalk›nmas›na yönelik projeler
gerçeklefltirmektir. Benim bak›fl aç›m da bu
temel yaklafl›m do¤rultusunda olufltu. Bu
projelerden kiflisel olarak ba¤ kurdu¤um ve
destekledi¤im birçok proje oldu. 
TEGV’i kurma fikrinin temelinde ise Tür-
kiye'yi ayd›nl›k yar›nlara tafl›yacak çocuk-
lar›m›z› en iyi flekilde e¤itmek yat›yor. Ül-
kemizde yaflanan tüm olumsuzluklar›n
bafll›ca nedeninin e¤itim eksikli¤i oldu¤u-
na inan›yorum. TEGV de, genel e¤itim ala-
n›nda en büyük sivil toplum hareketini

“Sosyal sorumluluk projelerini ifl yap›fl 
anlay›fl›m›z›n en önemli parças›

haline getirdik”
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bafllatmak, devletin özellikle 7–16 yafl gru-
bunda verdi¤i e¤itime bir destek program›
oluflturmak ve nesillerin daha iyi yetiflme-
lerini sa¤lamak amac›yla kurulmufltur.
Ayr›ca, devletin e¤itim sisteminde kaynak
yetersizli¤i ve yap›sal sorunlar nedeniyle
çeflitli güçlüklerle karfl›laflmas›, TEGV’in
var olufl nedenini oluflturmaktad›r. Bu
do¤rultuda, TEGV devlet taraf›ndan veri-
len temel e¤itime katk›da bulunmaktad›r.

Koç Toplulu¤u’nun e¤itime verdi¤i
de¤erin son halkalar›n› oluflturan Koç
Üniversitesi ve Koç Özel Lisesi’nin si-
zin büyük katk› ve çabalar›n›zla ha-
yata geçti¤i biliniyor. Bugün bu ku-
rumlar›n Türk e¤itim sistemi içindeki
yerini nas›l konumland›r›yorsunuz? 
Koç Özel Lisesi, 1988 y›l›nda kurulmufl ve
çok k›sa bir sürede Türkiye'nin en seçkin
okullar›ndan biri haline gelmifltir. Koç Özel
Lisesi bünyesinde, alanlar›nda uzman Türk
ve yabanc› ö¤retmenler e¤itim veriyor. Lise,
baflar›l› akademik program› ve ö¤rencilerine
ülkelerine yararl› birer dünya vatandafl› ol-
malar› yönünde sundu¤u e¤itim imkânla-
r›yla Türkiye’nin en çok tercih edilen e¤itim
kurumlardan biri olmufltur ve di¤er okulla-
ra örnek teflkil etmektedir. Koç Üniversitesi
ise 1993 y›l›nda yüksek e¤itimdeki kalite
düzeyini art›rmak amac›yla kurulmufltur.
14 y›ld›r faaliyet gösteren Koç Üniversitesi,
dünya standartlar›nda e¤itim kalitesiyle do-
nan›ml›, vizyon sahibi ö¤renciler yetifltiri-
yor.  Güçlü akademik kadrosu ve sundu¤u
e¤itim imkânlar›yla üniversitemiz bugün,
ülkemizin en gözde üniversitelerinden biri
olmufltur. Yurtd›fl›ndan gelen uzmanlar bu
kadar k›sa sürede ulafl›lan bu baflar›ya hay-
ret ediyorlar. Koç Üniversitesi ve di¤er bafla-
r›l› özel üniversitelerin “Tersine Beyin Göçü”
aç›s›ndan da çok önemli bir rol üstlendikle-
rini belirtmek isterim. Koç Üniversitesi gibi
kurumlar olmasayd›, bugün sahip oldu¤u-
muz dünya standartlar›ndaki ö¤retim üyele-
rimizin büyük bir bölümü ülkemize dön-
memifl olacakt›. Bununla gerçekten gurur
duyuyoruz.

Siz 2003 y›l›nda efliniz ile birlikte Su-
na ve ‹nan K›raç Vakf›’n› kurdunuz.
Vehbi Koç Vakf› d›fl›nda bir yap›
olufltururken amac›n›z neydi? Suna
ve ‹nan K›raç Vakf›’n›n faaliyetlerin-
den bahseder misiniz?
Bu model yurtd›fl›nda da s›kça karfl›m›za
ç›kan bir modeldir. Hay›rsever ailelerin bi-
reyleri kendi özel ilgi alanlar›ndaki faali-
yetlerini ayr› kurumlar›n çat›s› alt›nda

birlikte sahip oldu¤u kurum kültürü-
ne iliflkin neler söyleyebilirsiniz?
Koç Holding kurumsal yönetimde en
yüksek standartlara ulaflabilmek için bu
alandaki gerekli ad›mlar› atmaya bafllayan
ilk flirketlerden biri olmufltur. Türkiye’de
henüz kurumsal yönetim ilkeleri gün-
demde de¤ilken bile, Koç Holding bu ala-
n›n önemini fark ederek çal›flmalar›na
bafllam›flt›r. Toplulu¤umuzun ilkeleri, flef-
fafl›k, adillik, sorumluluk ve hesap ve-
rebilirlik prensiplerine dayanmaktad›r.
Topluluk ve çal›flanlar olarak, bu prensip-
lere uyarak en yüksek standartlara eriflme-
yi kendimize ilke edinmifl bulunuyoruz. 

80 y›lda Koç’u bugünlere tafl›yan en
büyük faktör nedir?
Topluluk olarak bugünkü konumumuza;
dünya oyuncusu statüsüne, çal›flkan, güç-
lü, iyi e¤itimli ve kendilerini sürekli gelifl-
tiren, yenileyen çal›flanlar›m›z, bizimle ai-
le gibi bütünleflmifl bayi teflkilat›m›z, ürün
ve hizmetlerimize güvenen Türk halk›  sa-
yesinde ulaflm›fl bulunuyoruz. Toplulu¤u-
muz, bütün faaliyet alanlar›nda çal›flanla-
r›n özverili çal›flmalar›yla büyümeye ve
ilerlemeye devam ediyor. 

sürdürmek ve bu alanlarda daha da yo-
¤unlaflmak isteyebilirler. A¤abeyim Rahmi
Koç da kendi vakf›n›, Rahmi M. Koç Mü-
zecilik ve Kültür Vakf› ad›yla 1993 y›l›nda
kurdu ve özel ilgi alan›na bu kurumla yo-
¤unlaflt›. Ancak bu Vehbi Koç Vakf›’ndaki
sorumluluklar›m›z›n azalmas› anlam›na
asla gelmez. Bu kurumlar kendi aralar›n-
da sürekli iletiflim içerisinde olan, gerekti-
¤inde ortak faaliyetler yapan kurumlard›r
ve hepsinin temelinde memlekete, Türk
halk›na hizmet amac› yer almaktad›r. Su-
na ve ‹nan K›raç Vakf› e¤itim, kültür, sa-
nat ve sa¤l›k alanlar›na odaklanm›flt›r. Bu
ba¤lamda bir yandan maddi imkânlar› k›-
s›tl› ancak yetenekli ve baflar›l› ö¤rencile-
re, özellikle burs imkânlar› k›s›tl› meslek-
lere öncelik tan›yarak, gerek yurtiçinde
gerekse yurtd›fl›nda iyi bir e¤itim alabil-
meleri amac›yla burslar verilirken di¤er
yandan kurdu¤umuz Pera Müzesi, Nöro-
dejenerasyon Araflt›rma Laboratuvar›, ‹s-
tanbul Araflt›rmalar› Enstitüsü taraf›ndan
yap›lan araflt›rma, etkinlikler ve yay›nlarla
da toplumsal ve akademik hayata katk›da
bulunmaktad›r.

Koç Toplulu¤u’nun çal›flanlar›yla

“Vehbi Koç Vakf›, projelerini iki kategoride
yürütmektedir. Birincisi vakf›n kurdu¤u ve yaflatt›¤›
kurumlar arac›l›¤›yla yap›lan çal›flmalar, di¤eri de bu
kurumlar d›fl›ndaki sürekli veya süreli projeler.
Öte yandan VKV olarak bizim s›n›rlar›m›z› çok net
bir flekilde belirleyen üç faaliyet alan›m›z bulunmak-
ta: E¤itim, sa¤l›k ve kültür. 1980’lere kadar ‘proje
destekleyicisi’ olarak çal›flan Vehbi Koç Vakf›,
1980’lerden sonra, Sadberk Han›m Müzesi, Koç Li-
sesi, ard›ndan Koç Üniversitesi ve Amerikan Hasta-
nesi gibi kurumlar›n devreye girmesiyle bu üç alan-

daki çal›flmalar›n›, a¤›rl›kl› olarak kendi kurumlar› arac›l›¤›yla yürütmeye devam
etmifltir.
Projelerin seçiminde temel kriterimiz, ülkenin öncelikli ihtiyac› olan ve baflka
kurumlarca ele al›nmam›fl konular olmas›d›r. Türkiye’de ne yaz›k ki kamu ve
özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak adland›rabilece¤imiz bu alanda
kaynak kullan›m› k›tl›¤› vard›r. Dolay›s›yla bu kayna¤›n do¤ru yerlere aktar›lmas›
büyük önem tafl›maktad›r. O nedenle destek verilecek proje siçiminde en önemli
ölçü, o güne kadar çok fazla e¤ilinmemifl ama önemli oldu¤una inand›¤›m›z
konular aras›nda olmas›d›r. 
Yürütülmekte olan projelere destek verirken de mutlaka gözetti¤imiz bir konu
var. Biz, ‘bu hizmeti yapt›k bitti’ diye bakm›yor, projemize her zaman sahip
ç›k›yoruz. Gözümüz, kula¤›m›z hep o iflin üzerinde oluyor, bir ihtiyaç oldu¤unda
daima destek oluyoruz. Bu, projelerimize farkl› bir bak›fl aç›m›z olmas›ndan
kaynaklan›yor.”

VKV Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m: 
“Projelerimize her zaman sahip ç›k›yoruz”
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V ehbi Koç neden bir vak›f kur-
ma ihtiyac› duydu?   
Bilindi¤i gibi Vehbi Koç, az bulu-

nur bir insand›. Enerjik, yap›c›, paylafl›m-
c›, araflt›rmac› bir kiflili¤e sahipti. Benim
ölçülerime göre hakiki bir dindar ve bü-
yük bir vatanseverdi. Memleketini, içinde
yaflad›¤› toplumu kalk›nd›rmak için ina-
n›lmaz gayret sarf ederdi.
Ankara’da genç bir ifladam› olarak, iflleri-
nin geliflmeye bafllad›¤› y›llardan itibaren
(o zamanki çap›na göre) yard›mlar yap›p,
yaflad›¤› topluma katk›da bulunmaya ça-
l›flm›fl. Atatürk’ün ça¤r›s› üzerine o zaman-
ki Türk Hava Kurumu’na en büyük ba¤›fl-
lardan birini yapt›¤›ndan p›rlanta bir uçak
broflla ödüllendirilmifl. Ankara’da Göz
Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi’ne katk›, de¤iflik

¤›n› sa¤layabilmek için ba¤›flç›n›n özel
fonlar gelifltirmesi gerekiyordu. Vehbi Koç
bu konuyu ifl edindi. O zamanki genel
müdürü Hulki Alisbah ve avukat› Cafer
Tüze beylerle birlikte uzun araflt›rmalar ve
çal›flmalar sonucunda Vehbi Koç Vakf›’n›n
ana sözleflmesini oluflturdu. Devlet kade-
melerinden geçirebilmek için çaba sarf e-
dildi, u¤rafl›ld›. En nihayet Vehbi Koç
Vakf› 1969 y›l›nda “ilk Türk özel vakf›”
olarak gerçeklefltirilebildi. Böylelikle Veh-
bi Koç, bireysel olarak sürdürdü¤ü yar-
d›mlar› kurumsallaflt›r›p profesyonel bir
yönetimle sistematik bir flekilde yürütebil-
meyi baflard›. Sonuçta Vehbi Koç, “Koç
Grubu’nu” bir holding çat›s› alt›nda topla-
makla, Türkiye’nin ilk holdingini ve köklü
yard›mlar›n› kurumsallaflt›rmakla, Türki-
ye’nin ilk özel vakf› Vehbi Koç Vakf›’n› ha-
yata geçirmekle, di¤er flirketlere, büyüyen
gruplara örnek oldu¤u gibi, ailesine, ço-
cuklar›na ve Koç Grubu çal›flanlar›na da
yol göstermifl, örnek olmufltur. 

Vehbi Koç’u kifli olarak farkl› k›lan
insani yönleri hakk›nda neler söy-
lersiniz?
Vehbi Koç’a Allah birçok üstün vasf› ve
flans› bir arada bahfletmifl diye düflünüyo-
rum. En büyük flans› annem Sadberk Koç
gibi bir kad›nla evli olmas›yd›. Onun saye-

hastanelere ve okullara bireysel yard›mlar
vs. derken “yard›m iflleri” büyümeye baflla-
m›fl. Daha sonraki y›llarda gene Ankara’da
“Vehbi Koç Talebe Yurdu” gibi daha esasl›
projeler gündeme gelince, bu sefer yap›lan
bu yard›mlar›n devaml›l›¤›n› nas›l garanti
alt›na alabilece¤ini düflünmeye ve araflt›r-
malara bafllam›fl. Amerika ve Avrupa’daki
özel vak›flar kimler taraf›ndan nas›l kurul-
mufl ve devaml›l›¤› nas›l sa¤lanm›fl, onlar›
esasl› bir flekilde araflt›rm›fl.
O tarihte, Türkiye’de özel vak›flar yoktu.
Özel vak›fç›l›k diye bir fley yoktu. Çal›fl›l-
mas› ve incelenmesi laz›md›. Özel vak›fla-
r›n kurulabilmesi için kanun de¤iflikli¤i la-
z›md›. Kurulacak özel vak›flar›n ba¤›fl ve
projelerini kurumsallaflt›rarak, güvenilir
bir sistem içinde yürütmeleri gerekecekti.
Söz konusu ba¤›fl ve projelerin devaml›l›-

VEHB‹ KOÇ VAKFI BAfiKANI SEMAHAT ARSEL: 

“Baflar›da en büyük pay
çal›flanlar›m›z›n”
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sinde mutlu bir yuva içinde, aile sorunla-
r›na kafa yormadan, vakit ay›rmadan ken-
dini ifllerine verebilmifl. Vehbi Koç h›rsl›,
çok çal›flkan, zeki, prensip sahibi, disiplin-
li, baflkalar›n›n fikir ve görüfllerine de¤er
verip karfl›s›ndakileri can kula¤›yla dinle-
yebilen, kendini yenileyebilen, gezerken
sadece bak›nmay›p görebilen bir insand›.
Türkiye’yi çok sever, çok dolafl›rd›. Politik
ve sosyal sorunlarla yak›ndan ilgilenir,
kendi katk›lar›n› yapmaya çal›fl›r, ülkeyi
yönetenlere s›k s›k raporlarla görüfllerini
veya elefltirilerini bildirirdi. Gösterifli hiç
sevmez, israfa tahammül edemezdi. Onun
için de Vehbi Koç hasis olarak bilinir, fa-
kat o hiç ald›rmaz, prensiplerinden asla fe-
dakârl›k etmezdi.

Koç Toplulu¤u’nun 80 y›ll›k süreçteki
baflar›s›nda “sosyal sorumluluk” an-
lay›fl›n›n pay› nedir?
Koç Toplulu¤u ifl yapt›¤› bütün sektör-
lerde üstün ürün ve hizmet kalitesine
çok ama çok dikkat etmifl, titizlikle ko-
rumaya çal›flm›flt›r. Ayn› zamanda Koç
Ailesi ve Koç çal›flanlar› yüksek de¤er öl-
çüleriyle yaflamak, çal›flmak, üretmek ve
“sosyal sorumluluk” anlay›fl›yla toplu-
mun ihtiyaçlar›na destek olabilecek pro-
jeler, yard›mlar gerçeklefltirmek felsefe-
siyle donat›lm›fllard›r. Vehbi Koç’un flah-
sen uygulad›¤› ve oturttu¤u bu kültüre
bugün “Koç kültürü” denilmektedir. Bü-
tün çal›flanlar›m›z ve ailemiz “Koç kültü-
rü” ile övünür.
‹fl alan›ndaki giriflimlerimizle “sosyal so-

ba¤l›y›z. S›k görüflür ve haberlefliriz.
1926’da Ankara’da evlenip büyümeye bafl-
lam›fl, Anadolulu bir aile olmalar›na ra¤-
men annemiz de babam›z da zamanlar›na
göre ileri görüfllü insanlard›. K›z, erkek
ay›rt etmeden, çocuklar›n›n en iyi flekilde
e¤itilip yetifltirilmelerine, toplumda so-
rumluluk, ifl hayat›nda aktif rol almalar›na
son derece önem verdiler. Kulaklar›m›z
hep onlar›n nasihatleri ve vasiyetleriyle
dolu. 
Suna K›raç, Koç Holding’deki aktif rolün-
den baflka, Vehbi Koç Vakf› ‹cra Komitesi
Baflkanl›¤› göreviyle, vakf›n bilhassa e¤itim
yat›r›mlar›nda önderlik yapt›. Koç Lisesi,
Koç Üniversitesi, 13 ilkö¤retim okulumu-
zun hayata geçirilmesinde büyük eme¤i
vard›r. Sevgi Gönül, Vehbi Koç Vakf›’na
ba¤l› kültür etkinliklerimize destek ver-
mifl, kuruluflundan itibaren Sadberk Ha-
n›m Müzesi’nin gelifltirilip tan›t›lmas›nda
çok baflar›l› olmufltur. Rahmi Koç ise bafl-
ta Amerikan Hastanesi olmak üzere sa¤l›k
hizmetleriyle yak›ndan ilgilenmeye devam
etmektedir. 

Bugünlere gelinmesinde çal›flanlar›n
katk›s›n› nas›l yorumluyorsunuz?
Bence bir kurumun baflar›ya ulaflmas›nda
en önemli faktör yönetimin güvenilirli¤i,
profesyonelli¤i ve kültürüdür. En büyük
pay ise çal›flanlar›nd›r. fiayet Koç Toplulu-
¤u 80’inci kurulufl y›l›n› sayg›nl›k ve fleref-
le kutlayabiliyorsa, bu baflar›da Koç kültü-
rüyle yo¤rulmufl, sorumluluk alm›fl, des-
tek ve emek vermifl bütün çal›flanlar›m›z›n
büyük paylar› vard›r.

rumluluk” alan›ndaki çal›flmalar›m›z dai-
ma paralel yürüdü.

Vak›f çal›flmalar›n›n yan›nda sa¤l›k
alan›nda pek çok faaliyete liderlik et-
tiniz. Önümüzdeki dönemde sa¤l›k
alan›nda yeni projeleriniz var m›?
Uzun y›llardan beri Türkiye’de hemflirelik
mesle¤i e¤itimine gereken deste¤i vererek,
Avrupa Birli¤i standartlar›na ç›karabilmek
için u¤rafl›r›m. Amerikan Hastanesi bün-
yesinde kurulan Vehbi Koç Vakf›, Semahat
Arsel Hemflirelik E¤itim ve Araflt›rma Mer-
kezi (SANERC) sayesinde, bu alanda bilgi
ve becerilerini art›rmak ve araflt›rma yap-
mak isteyen hemflirelere, mezuniyet son-
ras› branfl e¤itimleri düzenliyoruz. Hemfli-
relik Fonu ile de bugüne kadar 2 binin
üzerinde hemflirelik ö¤rencisine burs ver-
mifl bulunuyoruz.
Ayr›ca sa¤l›k alan›ndaki sosyal sorumluluk
faaliyetlerimizin önemli bir k›sm›n› da
Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf›
(TAPAV) kanal›yla gerçeklefltiriyoruz. 
Sa¤l›k alan›ndaki sosyal sorumluluk proje-
lerimiz gelecekte de devam edecek. 

Vak›f çal›flmalar›na a¤›rl›k vermeniz-
de, aile yaflam›n›zdaki iliflkilerin etki-
si oldu mu?
Gerek Vehbi Koç, gerekse annemiz Sad-
berk Koç, ailede birlik ve beraberli¤e bü-
yük önem verirlerdi. Bizleri de bu etkiler-
le yetifltirdikleri için olacak, kardefllerimiz-
le (ilgi sahalar›m›z, kifliliklerimiz birbirin-
den ayr› olmas›na ra¤men) birbirimize çok

“Vehbi Koç’un ilk çal›flma y›llar›ndan bugüne, tüm flirketlerimizde, vak›flar›m›z-
da büyük gayret, emek ve samimiyetle çal›flm›fl, sorumluluk alm›fl, eleman yetifl-
tirmifl, Koç kültürünü yerlefltirmifl, Koç bayra¤›n› elden ele geçirerek bugünlere
ulaflt›rm›fl bütün baflkan, koordinatör, genel müdür, müdür ve çal›flanlar›m›za,
bayilerimize ailemiz ad›na teflekkür ediyor, bizden sonraki nesillerin de bu k›y-
metli emaneti ayn› kültür, felsefe, dinamiklik ve baflar›yla tafl›yarak birçok y›ldö-
nümleri kutlayabilmelerini diliyorum. Zira Vehbi Koç’un en imrendi¤i ve özen-
di¤i fleylerden biri 100 y›l›n› aflm›fl, kurumsallaflm›fl topluluklard›.”

“100 y›l›n› aflm›fl kurum” olmak

“Bence bir kurumun baflar›ya
ulaflmas›nda en önemli faktör yönetimin
güvenilirli¤i, profesyonelli¤i ve kültürüdür. En

büyük pay ise çal›flanlar›nd›r”
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G enç bir mühendisken 28 y›l önce
Koç Toplulu¤u’na kat›lan, CEO
Dr. Bülent Bulgurlu, 80. y›la ilifl-

kin de¤erlendirmelerini paylaflt›.

Koç Toplulu¤u’nda karar mekaniz-
malar›n›n bafl›nda olmak nas›l bir
anlam tafl›yor?  
De¤iflik kademelerde görev ald›ktan sonra
Genel Müdürlük, Turizm Grubu, ‹nflaat
Grubu Baflkanl›¤›, Dayan›kl› Tüketim ve
‹nflaat Grubu Baflkanl›¤› gibi üst düzey gö-
revlerde bulunduktan sonra bu görevi al-
mak benim için büyük bir onur vesilesi ol-
du. 28 y›ld›r yer ald›¤›m Koç Toplulu-
¤u’nda sahip oldu¤um bilgi birikimi ve ifl
tecrübesini bu görevde en iyi flekilde de-
¤erlendirece¤ime inan›yorum.  

Koç Toplulu¤u’nun 80 y›lda ulaflt›¤›
düzey ve yaratt›¤› de¤er bugün ülke
ekonomisi aç›s›ndan ne ifade ediyor?
Koç Toplulu¤u’nun gerçeklefltirdi¤i proje-
ler ve yat›r›mlar Türkiye’nin kalk›nmas›n-

Bugün art›k üretim, sat›fl, pazarlama ve
servis gibi farkl› ifl süreçlerinde müflteri
iliflkileri büyük rol oynuyor. Tüketicinin
isteklerini daha o bile fark›nda de¤ilken al-
g›lamak, hayat› kolaylaflt›racak, yaflam ka-
litesini yükseltecek çözümler sunmak ifli-
nizin bir parças›.  
Böyle oldu¤unda faaliyet gösterdi¤imiz
alanlarda sadece talebi karfl›lamak üzere
bir strateji kurgulam›yor, alan›n›zda fark
yaratarak etkin olmay› tercih ediyorsunuz.
Dünyadaki geliflmeleri takip etmiyor, ta-
kip edilen oluyorsunuz.  

Toplulu¤un 100. y›la iliflkin temel
vizyon ve stratejik hedefleri nelerdir?
Hedefimiz, küresel bir flirket olarak ulusla-
raras› ligdeki baflar›lar›m›z› ço¤altarak, sa-
dece Türk ekonomisine katk› sa¤layan bir
kurulufl olarak de¤il, dünya ekonomisine
art› de¤er kazand›ran bir kurulufl olarak
maksimum düzey ve kalitede mal ve hiz-
met üretmek, yarat›c› olmak, tüketiciyi
memnun etmek, devaml› geliflmeyi sürdü-
rebilmek için gerekli sermayeyi yaratmak
ve Türk ekonomisini güçlendirmek.

Koç’u bugünlere tafl›yan en büyük
faktör nedir?
Vehbi Koç’un vizyonu Koç Toplulu¤u’nun
bugünlere gelmesinde çok büyük bir rol oy-
nam›flt›r.  Savafllardan ç›km›fl yoksul bir ül-
kede, kendine, hayallerine inanarak yola
ç›km›fl, çal›flma arkadafllar›yla Türkiye eko-
nomisine, gelece¤ine flekil verecek projelere
imza atm›flt›r. Bizler onun açt›¤› yolda yürü-
yoruz. Tüm Koç çal›flanlar› olarak onun bi-
ze b›rakt›¤› çal›flma ilkelerine, ifl kültürüne
sahip ç›karak dünya çap›nda baflar›lara im-
za atmaya, devam edece¤iz.

da önemli kilometre tafllar› olarak de¤er-
lendirilebilir. Toplulu¤umuz, dünyan›n
önde gelen flirketleri aras›nda yer alarak
Türkiye ekonomisinin itici gücünü olufl-
turmufltur.  
Ana faaliyet alanlar›m›z olan dayan›kl› tü-
ketim, otomotiv, finans ve enerjideki iddi-
am›z› global düzeyde hayata geçirdi¤imiz
tüm yat›r›m ve projeler, ayn› zamanda ül-
kemizin ça¤dafllaflma sürecinde önemli rol
oynuyor.  
Rakamsal ifade ile, bugün Koç Toplulu¤u
Türkiye’nin GSMH’sinin %13’ünü, ihraca-
t›n %12’sini tek bafl›na gerçeklefltirdi. 

CEO gözüyle, Koç Toplulu¤u’nu bir
dünya flirketi kimli¤ine kavuflturan
baflar›n›n temel unsurlar› nelerdir?
Koç Toplulu¤u, faaliyet gösterdi¤i tüm
alanlarda sektör liderli¤ini hedefleyerek
baflar› ç›tas›n› her geçen gün yükse¤e tafl›-
m›flt›r.  “Koç” ismine duyulan güvenin ül-
ke s›n›rlar›n› aflm›fl olmas›, en üst seviyede
ürün ve hizmet kalitesiyle tesis edilmifltir.

“ Koç Toplulu¤u
baflar› ç›tas›n› hep
yükse¤e tafl›m›flt›r.
Duyulan güvenin

ülke s›n›rlar›n›
aflm›fl olmas›, en üst

seviyede ürün ve hizmet
kalitesiyle tesis

edilmifltir”

KOÇ HOLD‹NG CEO’SU DR. BÜLENT BULGURLU:

Geliflmeleri takip eden de¤il,
takip edilen olmak
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K oç Toplulu¤u’na 1966 y›l›nda Oto-
san A.fi.’deki göreviyle kat›lan Te-
mel Atay, 34 y›l boyunca hep Oto-

motiv Grubu’nda ve yönetim kademelerin-
de görev yapt›. Atay, toplulu¤un 80’inci ku-
rulufl y›ldönümünde görüfllerini paylaflt›.

Uzun y›llard›r Koç Toplulu¤u’nda
hep yönetim kademesinde görev ald›-
n›z. Profesyonel bir yönetici olarak
Türkiye’nin en büyük grubunda görev
almak sizin için ne ifade ediyor?
Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›na karfl› daima
dürüst, adaletli, destekleyici olmakla, en
alt kademeden bafllayan profesyonellerin
hak ettikleri takdirde üst yönetim kade-
melerine ulaflmalar›na imkân tan›yan bir
topluluktur. Geriye do¤ru bak›ld›¤›nda 80
y›ll›k tarihimizde bunun yüzlerce örne¤ini
görmek mümkündür. Bu çal›flma ortam›
toplulu¤umuzda gençlerin ileriye dönük
beklentilerinde, kendilerine ve iflverenleri-
ne karfl› duyduklar› güvende ve de moti-
vasyonlar›nda çok önemli bir etkendir.

1996 y›l›na kadar a¤›rl›kl› olarak Oto-
motiv Grubu’nda yer ald›n›z. Koç Top-
lulu¤u’nun kurdu¤u ortakl›klar, oto-
motiv sektörüne nas›l bir ivme kazan-
d›rd›? Ortakl›klar›n bu denli baflar›l›
olmas›n›n nedenleri sizce neydi?

kurulufllar›na da yol göstermifl, örnek olufl-
turmufltur.

Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na nas›l bir
mesaj iletmek istersiniz?
Çal›flanlar›m›za ifllerinde baflar›l› olma yö-
nünde verilebilecek ö¤ütler ve tavsiyeler
genelde ifl dünyas›ndaki toplant›larda veya
yay›nlarda belirtilenlerden farkl› de¤ildir.
Ancak Koç Toplulu¤u’nda çal›flman›n
önemli bir ayr›cal›¤› toplumun her kesi-
minde, ifl temaslar›nda, resmi iliflkilerde
bizim gibi dürüst, ciddi ve hakkaniyetli bir
toplulu¤un parças› olman›n kazand›rd›¤›
sayg›nl›kt›r. Bütün çal›flanlar›m›z›n ifllerini
her ortamda yürütürken bu sayg›nl›¤›n
gücünü ve de¤erini bilmelerini ve ona gö-
re hareket etmelerini tavsiye ederim.

Faaliyetlerimiz aras›nda a¤›rl›kl› yer tutan
otomotiv iflkolunda uzun y›llar önce tesis
edilmifl yabanc› ortakl›klar›m›z baflar›l›
hedefler yakalam›fllar, gerek iç pazarda
gerekse ihracatta uluslararas› çapta üre-
tim ve sat›fl rakamlar›na ulaflm›fllard›r. Bu
baflar›l› sonuçlar› almam›zda global flir-
ketler olan ortaklar›m›za karfl› dürüst,
uyumlu ve hakkaniyetli tutumumuz rol
oynam›flt›r. Otomotiv konusundaki bafla-
r›m›z sadece toplulu¤umuz s›n›rlar› için-
de kalmay›p bizimle beraber geliflen oto-
motiv yan sanayi sektörüne de büyük
destek vermifl, bu sayede ülkemize di¤er
global üreticiler yat›r›m yapm›fllar ve oto-
motiv sanayii ülke ekonomisinin loko-
motif sektörü haline gelmifl, toplam ihra-
cat›n tek bafl›na beflte birini karfl›lar duru-
ma ulaflm›flt›r.

Vehbi Koç’un ve toplulu¤un 80 y›ll›k
süreçte Türk sanayisindeki rolü sizce
nedir?
Kurucumuz Vehbi Koç’un ve toplulu¤u-
muzun 80 y›ll›k tarihinde ülke ekonomisi-
nin birçok sektöründe öncülük yapmas›
rakamsal sonuçlar›m›z›n yan›nda di¤er bir
önemli katk› olmufltur. Bir aile flirketi ola-
rak kurulmufl olmas›na ra¤men Koç Hol-
ding Bat›l› anlamda kurumsal yönetim il-
kelerinin uygulanmas›nda ülkemizin di¤er

KOÇ HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VEK‹L‹ TEMEL ATAY:

“Koç Toplulu¤u’nda
çal›flman›n ayr›cal›¤›...”

KOÇ HOLD‹NG ESK‹ CEO’SU BÜLEND ÖZAYDINLI:

“Örnek olduk”

S izce Koç Toplulu¤u’nu bir dün-
ya flirketi kimli¤ine kavuflturan
baflar›n›n temel unsurlar› ne-

lerdir?
Koç Toplulu¤u’nun güçlü temellerini
Cumhuriyetimiz ile yafl›t bir süreç içinde

cek yetiflmifl insan gücü idi. O günün ko-
flullar›nda dikkatli bir seçim ile konular›-
n›n en iyilerini Koç Toplulu¤u’na kazan-
d›rd› ve k›sa zamanda Koç Toplulu¤u’nu
ülkemizin lider grubu haline getirdi. Koç
Toplulu¤u’nun bu geliflimi sonralar› di-
¤er birçok flirket ve gruba da örnek oldu,
onlar› da cesaretlendirdi. Vehbi Koç son-
ralar› bu özelli¤ini “En de¤erli varl›¤›m›z
insan kaynaklar›m›zd›r” sözü ile özetledi.
K›saca baflar›n›n temel unsuru gelece¤i
iyi okuyarak, Türkiye’nin gelece¤ine
inanmak ve hedefleri gerçeklefltirmek
için de cesur ama ölçülü ad›mlar atmas›-

atan Vehbi Koç, gelece¤i iyi okuyabilen
bir ifladam› idi. O zamanlar Türkiye eko-
nomisi birçok zorluk ile karfl› karfl›yayd›.
Ancak Vehbi Koç dev bir imparatorlu¤un
varisi Türkiye’nin gelece¤ine inand›. Tek
eksiklik, iddial› hedefleri gerçeklefltire-
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n› bilen profesyonel bir tak›m kurabilme
becerisidir diye düflünüyorum.  

Koç Toplulu¤u’nun 80 y›lda ulaflt›¤›
düzey sizce ülke ekonomisi aç›s›ndan
ne ifade ediyor?
Geçmiflte Türk ekonomisi içinde Koç
Toplulu¤u hep önemli bir yere sahip ol-
mufltur. Bugün için ise çok önemli bir ye-
re sahiptir. Sektörlerinde lider konumda
olan birçok Koç flirketi, katma de¤er,
vergi, ihracat, istihdam, sat›fl ve kâr s›ra-
lamalar›nda hep ön s›ralardad›r. Ne ya-
z›kt›r ki halen ülkemizde sermaye biriki-
mi yetersizdir. ‹stihdam› art›rmak, iflsizli-
¤e çözüm bulmak, borçlar›m›z› çevirebil-
mek için yabanc› sermaye girifline gerek-
sinmemiz vard›r. Koç, yapt›¤› yat›r›mlar-
daki baflar›l› sonuçlar› ile yabanc› serma-
yeyi de cesaretlendirmifl, önceleri kendi
ortakl›klar› ile bafllayan bu iliflkiler son-
ralar› yabanc› flirketlerin di¤er ortakl›klar
ile de Türkiye’mize girmesinin yolunu
açm›flt›r. Bu özelli¤i de küçümsememek
gerekir çünkü güçlü Türk flirketlerinin
oluflumu ilerde dünya flirketleri aras›nda
Türk flirketlerinin de bulunmas›na yol
açabilecektir. Dünün zay›f ekonomileri

çok etkilememifl, kârl›l›¤›m›zdan özveri-
de bulunmak zorunda kalm›flt›k. Ancak
krizlerde beceri, pazar pay›n› yitirmeme
ve pazardan kaybolmama becerisini gös-
terebilmektir görüflündeyim. O tarihte
flirketlerimiz ve arkadafllar›m›z ile Türki-
ye’nin gelece¤ini irdeledi¤imizde Türk
ekonomisinin ciddi bir büyüme potansi-
yeli oldu¤unu ve art›k politikac›lar›n do¤-
ru kararlar alma ve reformlar› gerçeklefl-
tirme d›fl›nda bir seçenekleri olmad›¤›n›
görmüfltük. 2002 y›l›nda iddial› hedefler
ile flirketlerimiz ile bütünleflerek yola ç›k-
t›k ve 2006 sonu itibariyle geldi¤imiz bo-
yut kârl› bir ortamda 34 milyar dolarl›k
ciddi bir büyüklüktür. Bu büyüklük geç-
miflte yakalad›¤›m›z en yüksek büyüklü-
¤ün befl kat›ndan yüksektir. Rakamsal
boyutlar itibariyle Koç Holding art›k bir
dünya flirketi boyutuna gelmifltir ancak
daha bir dünya flirketi de¤ildir. Dünya
flirketi olmak için markan›z ile teknoloji-
niz ile varl›¤›n›z› dünyan›n birçok bölge-
sinde hissettirebilmeniz gerekir. Bu hede-
fi gerçeklefltirme potansiyeli Koç Toplu-
lu¤u flirketlerinin birkaç›nda vard›r ve bu
hedef gerçeklefltirilerek yakalanan bu f›r-
sat hem Koç hem de Türkiye aç›s›ndan iyi
de¤erlendirilmelidir. Koç Toplulu¤u’nda
20 y›l üst düzey yöneticilik yapt›m. Befl
y›l› geçkin bir sürede CEO’luk görevini
yapma onurunu tafl›d›m. Görevde bulun-
du¤um sürelerde önce flirket sonra da
topluluk hedeflerini fazlas› ile gerçekleflti-
rebilme flans›n› yakalayabildik. fiirketleri-
miz ile bir tak›m anlay›fl› içinde çal›flabil-
dik, hedeflerimizde bütünleflebildik ve al-
d›¤›m›z olumlu sonuçlar da en büyük
ödülümüz oldu. Koç Toplulu¤u’nda yö-
neticilik ömrümü tamamlam›fl bir kifli
olarak bundan sonra en haz duyaca¤›m
konu Koç Toplulu¤u flirketlerinin dünya
flirketi olduklar›n› görebilmektir.

80 y›l öncesinden bugüne tafl›nan ba-
flar›da pay sahibi olan Koç Toplulu¤u
mensuplar›na nas›l bir mesaj iletmek
istersiniz?
Daha önceleri de ifade etti¤im gibi Koç
Toplulu¤u’nun bugünkü en de¤erli varl›-
¤› Vehbi Koç’un sözleri ile hayat bulan,
say›lar› 90 bin çal›flana ulaflan insan kay-
na¤›m›zd›r. Tüm çal›flanlar›m›za önerim,
flirketlerinin bugünkü durumu ne olur ise
olsun, flirketlerinin gizli kalm›fl olsa da
gücüne inanmalar›, kendilerine ve flirket-
lerine güvenmeleri ve iddial› hedeflere
hiçbir engele tak›lmadan, dünyadaki ge-
liflmeleri iyi izleyerek gitmeleridir.

olan Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkelerin
flirketleri bu geliflimi gösterebiliyor ise
Avrupa Birli¤i aday ülkesi olan Türkiye
bunu niye baflaramas›n. Yeter ki mikro
bazda kendi flirketlerimize, makro dü-
zeyde de Türkiye’mize gerçekçi gözler ile
bakarak gelece¤ine inanal›m. Türkiyemi-
zin dünya flirketleri aras›na Türk flirketle-
rini sokma iddias› olmal›d›r ve Koç Top-
lulu¤u’nun da bu hedefi gerçeklefltirmek-
te, geldi¤i boyutlar itibariyle sorumluluk
duygusu ile bu ülkeye borcu vard›r. Koç
Toplu¤u flirketleri di¤er konularda oldu-
¤u gibi bu konuda da öncü olma misyo-
nunu yerine getirmelidir inanc›nday›m.  

Türkiye’nin en büyük grubunun CE-
O’su olarak görev yapt›n›z, bu döne-
mi bir profesyonel olarak nas›l de¤er-
lendirirsiniz?
Göreve geldi¤im 2002 y›l› bafl›, hemen
2001 ekonomik krizinin sonras›na rastla-
yan flans›z bir dönemdi. Otomotiv sektö-
rü gibi sektörlerde iç sat›fllar oldukça
düflmüfl ancak konsolide ciromuz 6 mil-
yar dolar dolaylar›nda idi. ‹yi bir y›l olan
2000 y›l›nda da ciromuz ayn› düzeylerde
idi. Yani ciro baz›nda ekonomik kriz bizi

“Koç Toplulu¤u’nun bugünkü en de¤erli
varl›¤› Vehbi Koç’un sözleri ile hayat bulan, say›lar›

90 bin çal›flana ulaflan insan kayna¤ım›zd›r.”
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B eko Ticaret A.fi.’de sat›fl eleman›
olarak Koç Toplulu¤u’na kat›lan ve
37 y›l sonra en üst düzey yönetim

kademesinde iken emekli olan Dayanıklı
Tüketim Grubu eski Baflkan› Cengiz Sola-
ko¤lu, 80 y›ll›k süreci de¤erlendirirken
yetkili sat›c›l›k sisteminin önemine de dik-
kat çekti. 

Hemen her aflamada görev yapan bir
profesyonel olarak Koç Toplulu¤u’nu
nas›l de¤erlendirirsiniz?
Neredeyse Cumhuriyetimizle yafl›t olan
Koç Toplulu¤u, Türk özel sektörünün ön-
cü ve örnek kuruluflu olma özelli¤ini ku-
ruldu¤u günden beri büyük bir baflar› ile
sürdürmektedir. Kurucusunun ülke ç›kar-
lar›n› ön planda tutan anlay›fl›, yüksek ah-
laki de¤erleri toplulu¤umuzun anayasas›n-
da de¤iflmez ve de¤ifltirilemez madde ola-
rak yerini alm›flt›r. Bu nedenle, biz çal›flan-
lar tüm faaliyetlerimizde flirketlerimiz ka-
dar ülke ekonomisine de hizmet etmenin
getirdi¤i gönül rahatl›¤› ve huzurunu duy-
duk ve böyle bir kurumda çal›flman›n
onurunu tafl›d›k. Hiç kuflku yok ki bayra-
¤› devretti¤imiz arkadafllar›m›z ayn› anla-
y›fl›n temsilcileri olarak Cumhuriyetimizin
bu çok önemli kurumunu  baflar›dan bafla-
r›ya tafl›yacak ve bu nesiller boyu hep de-
vam edecektir.

Arçelik yetkili sat›c›l›k sisteminin
güçlendirilmesi çal›flmalar›na önder-
lik ettiniz. Yetkili sat›c› a¤›n›n toplu-
lu¤a katk›lar› sizce nelerdir?
Kurucumuz Vehbi Koç’un Türk özel sek-
törünün ilk sanayi  kuruluflu olan General
Elektrik Ampul Fabrikas›’n› kurmas›yla, o
dönemde Anadolu’nun muhtelif flehirle-
rinde bayilikler tesis ettirmesiyle bafllayan
örgütlenme y›llar içinde devam etmifl, Ar-
çelik Fabrikas› ile birlikte Türkiye’de ilk
kez münhas›r yetkili sat›c›l›k sistemi ku-
rulmufltur. 1967 y›l›nda ifl hayat›na at›ld›-
¤›m Beko Ticaret bu örgütlenmenin öncü-
lü¤ünü yapan bir Koç flirketiydi. Anado-

KOÇ HOLD‹NG DAYANIKLI TÜKET‹M GRUBU ESK‹ BAfiKANI SOLAKO⁄LU: 

“Yetkili sat›c›lar›m›z en güçlü
silahlar›m›zdand›r”

lu’nun o dönemdeki 67 vilayet ve 600 kü-
sur kazas›n› dolaflarak tesis edilen yetkili
sat›c›larla bafllayan,  iliflkim bugün dostluk
anlam›nda devam ediyor. Yörelerinin en
itibarl› tüccarlar›ndan özenle seçilen yetki-
li sat›c›lar›m›z bana göre Arçelik’in bugün-
lere gelmesinde önemli bir rol oynam›flt›r. 
Bugün otomotiv flirketlerimiz dahil say›lar›
10 bini geçen Koç yetkili sat›c›lar› bizim re-
kabet karfl›s›nda en güçlü silahlar›m›zdan
biridir. Kurucumuz Vehbi Koç’un hemen
her yetkili sat›c›lar toplant›s›na kat›lmas› ve
onlar›, dinlemesi, zaman zaman ma¤azala-
r›nda ziyareti bizlere ilham vermifl ve bu
sistemin güçlendirilmesi çal›flmalar›nda
bizlerde itici bir rol oynam›flt›r.   Bugün Sa-
y›n Mustafa Koç’un “Anadolu Buluflmalar›”
ad› alt›nda Anadolu’da yapt›¤› toplant›lar›
büyük bir sevinçle izliyorum. 

Siz E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n da
kurucular› aras›ndas›n›z. Toplulu¤un
sosyal sorumluluk anlay›fl›na iliflkin
neler söylemek istersiniz?   
“Ülkem varsa ben de var›m” diyen ve bu-
nu Koç Toplulu¤u’nun anayasas›n›n de¤ifl-
mez maddesi haline getiren Vehbi Koç’un
1950’li y›llardan itibaren ülkenin önemli
sorunlar›na karfl› büyük bir duyarl›-
l›kla bafllatt›¤› sosyal sorumluluk
anlay›fl›, Koç Toplulu¤u’nun sos-
yal sorumluluk anlay›fl›n›n teme-
lini oluflturmufltur. ‹lk olarak
Ankara Vehbi Koç Talebe Yurdu
ile bafllayan bu hay›r iflleri daha
sonra kurulan Vehbi Koç Vakf› ile
kurumsallaflt›r›lm›flt›r. Sadece Koç
Toplulu¤u’nun e¤itim, sa¤l›k ve kül-
tür alanlar›nda sürdürdü¤ü bu faali-
yetlerle yetinmeyen Koç Ailesi,
ülkenin çeflitli sorunlar›n›n
çözümü için çeflitli alan-
larda sivil toplum hare-
ketini bafllatan çal›fl-
malarda önder ve ör-
nek olmufllard›r.
Bugün baflkanl›¤›-

n› yürüttü¤üm Türkiye E¤itim Gönüllüle-
ri Vakf›, e¤itim alan›ndaki en etkin ve say-
g›n sivil toplum örgütlerinden biridir. Ka-
t›l›mc› demokrasi anlay›fl›n›n geliflmesinde
ve birikmifl ülke sorunlar›n›n çözümünde
büyük önemi olan sivil toplum hareketi-
nin de öncüsü olan bir toplulu¤un mensu-
bu ve çal›flan› olman›n hepimiz için büyük
bir onur oldu¤una yürekten inan›yorum.

Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na nas›l bir
mesaj iletmek istersiniz?
Genç kardefllerime 37 y›l ve 8 ayl›k bir ça-
l›flma hayatndan sonra emekli olmufl bir
Koç mensubu olarak flunlar› söylemek is-
terim: Ülkemizin en önemli ve de¤erli ku-
rumunda çal›flt›¤›n›z› unutmay›n. ‹nsana
de¤er veren ve onlar› çal›flmalar› ve yete-
nekleriyle de¤erlendiren köklü bir kurum-
da çal›fl›yor olman›n güveni içinde olun.
Yasalara sayg›l› ve etik ifl yapma anlay›fl› ge-
liflmifl bir toplulukta çal›flman›n size getir-
di¤i itibar› unutmay›n ve çal›flmalar›n›zda
bu de¤erler içinde davran›n. Tüm iliflkileri-
nizde dürüstlü¤ü, içtenli¤i, sayg›y› ve sev-
giyi rehber edinin. ‹flteki baflar›lar›n›z› yal-
n›z kendinize mal etmeyin, mutlaka payla-
fl›n. ‹fl ve aile hayat›n›zdaki huzurun birbi-
rini etkileyen ve bireye yaflam sevinci ve-
ren, baflar›y› tetikleyen en önemli unsurlar
oldu¤unun bilinciyle her türlü hareketleri-
nizi kontrol alt›nda tutun. Kurucumuz
Vehbi Koç’un kitaplar›n› mutlaka okuya-
rak toplulu¤un nas›l kuruldu¤unu, baflar›-
ya yön veren prensip ve de¤erlerin neler ol-
du¤unu iyi ö¤renin. Tüm Koç çal›flanlar›na
sa¤l›kl›, huzurlu ve baflar›l› çal›flmalar dili-
yor, sevgilerimi sunuyorum. 
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K oç Toplulu¤u’nda uzun y›llar gö-
rev yapan Denetim ve Mali Grup
eski Baflkan› Alpay Ba¤r›aç›k,

80’inci y›lda toplulu¤un geliflimini, yöne-
tim anlay›fl›n› ve kurumsal sosyal sorum-
luluk çal›flmalar›n› de¤erlendirdi:
“80 y›ll›k geçmifle sahip olan Koç Toplulu-
¤u, Cumhuriyetimizle yafl›t bir süreyi id-
rak etmifltir. Türk ekonomisinde bu dö-
nemde önemli geliflmeler olmufl, Koç Gru-
bu da bu sürede büyük aflamalar kaydet-
mifltir.
Türk müteflebbisinin pek nadir oldu¤u
bafllang›çta, Koç özel teflebbüsün en önde
gelen temsilcisidir. Ticaret ile bafllayan bu
geliflme sanayi ve hizmet sektörü ile de-
vam etmifltir. Koç’un sanayii, bafllang›çta

katk›lar› olan Hulki Alisbah, Bernar Na-
hum ve ‹sak De Eskenazis’i rahmetle yâd
etmek laz›md›r. Say›n Rahmi Koç’un Ge-
nel Koordinatör ve sonra da ‹dare Meclisi
Baflkan› olmas› ile bafllayan ikinci nesil de,
bu geliflmeyi devam ettirmifltir. Mümkün
oldu¤u nispette profesyonelleflme sa¤lan-
maya çal›fl›lm›fl ve Bat›l› bir sistem kurul-
mufltur. Say›n Rahmi M. Koç’un önderli-
¤inde, halen üçüncü nesil de bunu baflar›
ile devam ettirmektedir. 
Kaynak yaratmakta, Say›n Vehbi Koç’un
flirket kazançlar›n›n flirkette b›rak›lmas›,
flirketlerin yeni kurulufllara ortak olmas›
suretiyle geliflmeler finanse edilmifltir. Ol-
dukça girift bir bünyeye ra¤men, ailenin
flahsi serveti üstünde bir geliflme gerçek-
lefltirilmifltir. Bugün yat›r›m ve kaynakla-
r›n Koç Holding’de toplanmas› stratejisi
takip edilmektedir.
Koç’un en büyük “asset”i ismidir. Nitekim
son yat›r›mlardaki, önemli bir seviyeye
ulaflan kredi imkânlar› da bunu göster-
mektedir.
Dürüst bir ticaret ahlak›, kanunlara ba¤l›-
l›k, gayrimeflru hiçbir iflin içinde olma-
mak, hesap ve kitaba dayanan, maceradan
uzak ancak f›rsatlar› de¤erlendirme inisi-
yatifi ve müesseseye afl›r› ba¤l›l›k Koç kül-
türünün esas›d›r. ‹nflallah hep bu böyle de
devam edecektir. Koç art›k dünyada da iyi
tan›nan, ismi güven ve sayg› ile an›lan bir
noktadad›r. 
Koç Toplulu¤u sosyal hayatta da öncülük
etmifltir. Sosyal münasebetlerde Koç’un
her türlü organizasyonu daha bir Avrupai
ve daha bir seviyelidir. Koç Lisesi, Koç
Üniversitesi, Amerikan Hastanesi de bu
bapta kendisini takip edenlere örnek ol-
mufltur. ‹lkö¤retim seferberli¤inde önemli
yat›r›mlar yap›lm›fl ve bunlar›n devam›na
da gerekli ilgi gösterilmifltir. Son mesleki
e¤itimdeki faaliyet ile Türkiye’nin önemli
bir problemine el at›lm›flt›r. 
Müzecilikte Sadberk Han›m ve Rahmi M.
Koç Müzeleri, Suna Han›m’›n müzeleri bu
yöndeki geliflmelerde etken olmufltur.
E¤itim ve kültür her fleyden önemlidir. Bu
konudaki gayretlere devam edilmelidir.
30 y›l çal›flma imkân ve f›rsat›n› buldu-
¤um müessesemizin bugünkü mensup-
lar›na flunlar› söylemek isterim: fiahsi
düflüncem, Koç’a hizmet memlekete hiz-
mettir. Bu müessese çal›flan›na gurur ve-
ren bir topluluktur. En k›ymetli refe-
ranst›r. Toplulu¤umuzun daha büyük
baflar›larla devam›n›, en samimi hisle-
rimle temenni ederim.
Sayg› ve sevgilerimle.”

küçük ölçekli atölyeler fleklinde iken, son-
ra fabrikalara dönüflmüfl ve halen dünya
ölçeklerini yakalamaya çal›flan büyük te-
sislere kavuflmufltur. 
Toplulu¤umuz beyaz ve kahverengi ma-
mul imalat›nda, otomotiv sanayiinde, dö-
küm ve ›s›tma sanayiinde hep ilkleri ger-
çeklefltirmifltir. LPG, Türkiye’ye Koç ile
gelmifltir. Koç her evde kullan›lan mamul-
leri ile ad›n› her an duyuran bir geliflme
göstermifltir.
Say›n Vehbi Koç’un ufak bakkal dükkâ-
n›ndan flirketleflmeye geçilmifl ve 1963 y›-
l›nda Türkiye’de kurulan ilk holding ile de
organizasyonda önemli bir ad›m at›lm›flt›r.
Vehbi Koç’un bafl›nda bulundu¤u birinci
nesil, bu arada, temelin inflas›nda büyük

KOÇ HOLD‹NG DENET‹M VE MAL‹ GRUP ESK‹ BAfiKANI ALPAY BA⁄RIAÇIK:

“Çal›flan›na gurur veren 
bir topluluktur”
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K oç Holding D›fl Ticaret Grubu eski
Baflkan› Tunç Ulu¤, halen Koç-
Yönder Baflkanl›¤›’n› sürdürüyor.

80’inci y›lda, toplulu¤a iliflkin düflüncele-
rini ve Koç- Yönder’in konumu ve ifllevini
Ulu¤’a sorduk. 

Koç Toplulu¤u’nda çok uzun süre gö-
rev yapan bir yönetici olarak, 80 y›l-
l›k süreçte, toplulu¤un ülke ekonomi-
sine katk›lar›n› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz?
34.5 milyar dolar cirosu, 12.6 milyar d›fl
sat›fllar›, 90 bin çal›flan›, 14 bin bayi teflki-
lat› ile Koç Holding 2006 y›l› Fortune der-
gisinin global 200 listesinde 199. s›raya
eriflmifl büyük bir kurulufltur.
Koç Grubu’nun büyüklü¤ünü daha iyi an-
lamak için 1926’dan bugünlere gelinceye
kadar, ülkenin geçirdi¤i say›s›z politik ve
ekonomik krizlere ra¤men, grubun de-
vaml› bir flekilde büyümüfl olmas› önemli
bir husustur.
fiüphesiz ki Say›n Vehbi Koç’un, her geçen
gün daha da iyi anlafl›lan üstün ifl dehas›,

Yönder mensuplar›na sa¤l›k, sigorta,
emeklilik konular›nda yard›mc› olmakta-
y›z. Üyelerimizin bilgi ve tecrübelerini KO-
B‹’lerin istifadelerine sunarak KOB‹’lere da-
n›flmanl›k ve e¤itim hizmetleri veriyoruz.
Kurumsallaflmay› yaymak ve çal›flmalar›-
m›z› duyurmak üzere yaz›l› ve görsel med-
ya ile temas kuruyor, Sanayi ve Ticaret
Odalar›nda konferanslar veriyor, üniversi-
teler ile e¤itim çal›flmalar› yap›yoruz. Neti-
ce itibar› ile Türkiye’nin en güzide kurulufl-
lar›ndan aram›za kat›lan üyelerimizin yeni
yaflamlar›na renk katmaya, bilgi ve tecrü-
belerini kullanmaya arac› oluyor, eski ile
yeni aras›nda köprü vazifesi görüyoruz.

Toplulu¤un kurumsallaflma sürecinin
vard›¤› noktay› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz?
Koç Toplulu¤u gibi büyük bir grubun ile-
riye dönük yaflam›n› baflar›l› bir flekilde
sürdürebilmesi için kurumsallaflman›n
vazgeçilmez bir yaflam biçimi oldu¤unu
Say›n Vehbi Koç çok erken bir zamanda
görmüfl ve ilk ad›mlar› atm›flt›r. Koç Hol-
ding’in kuruluflu ile kurumsallaflma çal›fl-
malar› yeniden ivme kazanm›fl ve büyüyen
toplulu¤un iyi bir flekilde yönetilmesi için
yeni ad›mlar at›lm›flt›r. 70’li y›llarda uzun
vadeli plan ve ona dönük teflkilatlanma,
toplulu¤un yeni vizyonlara sahip olmas›n›
ve gerekli yap›laflmay› beraberinde getir-
mifltir. 1990’l› y›llarda de¤iflen dünya kon-
jonktürü, Türkiye’nin d›fla aç›lmas›, Koç
Toplulu¤u’nun yeniden yap›lanmas›na ve
kurumsallaflmas›na sebep olmufltur.
2000’li y›llara girdi¤imizde h›zla büyüyen
Koç Grubu dünya flirketi olma yolundaki
çal›flmalar›na paralel olarak yeniden vizyo-
nunu tespit ederek art›k bir dünya flirketi
düflüncesinde yoluna devam etmektedir.
Türkiye’nin en ileri derecede kurumsal-
laflm›fl grubu, Koç Toplulu¤u’dur. Aile
meclisi ve aile anayasas›n› meydana geti-
rerek aile iliflkilerinde kurumsallaflt›¤› gi-
bi flirketlerinin de kurumsallaflmas›n› ta-
mamlam›flt›r.

80 y›l öncesinden bugüne tafl›nan ba-
flar›da pay sahibi olan topluluk üyele-
rine nas›l bir mesaj iletmek istersiniz?
Koç Toplulu¤u’nda çal›flan herkesin Koç
Grubu baflar›s› ile gurur duymas›n›, Koç
kültürünün bir parças› oldu¤unu her za-
man hat›rlamas›n›, farkl› ve de¤erli in-
sanlar olduklar›n› bilmelerini, bugünün
çal›flanlar›n›n yar›n›n bir Koç-Yönder üye-
si olarak birli¤in ve beraberli¤in kuvvetini
hissetmelerini temenni ediyorum.

dünya görüflü, ülke sevgisi ve kurumsal-
laflmaya verdi¤i önem toplulu¤un bugün-
lere gelmesi için gerekli altyap›y› haz›rla-
m›flt›r. Kuvvetli bir altyap›ya sahip, Koç
kültürü ile donanm›fl bu topluluk, kuru-
cusunun vefat›ndan sonra, Say›n Rahmi
M. Koç ve Mustafa V. Koç’un önderli¤in-
de, güzide bir profesyonel kadro ile, de¤i-
flen dünya flartlar›na ayak uydurarak gru-
bu bugünkü iftihar etti¤imiz konumuna
getirmifllerdir.

Halen Koç-Yönder’in, bir anlamda
benzeri olmayan bir kurumun baflka-
n›s›n›z.  Koç-Yönder’in topluluk için-
deki konumu ve ifllevi konusunda bil-
gi verir misiniz?
Koç-Yönder’in tüzü¤ü çerçevesinde, üye-
ler aras›nda iflbirli¤ini gelifltirmek üzere;
geziler, sanat etkinliklerine kat›lma, konfe-
ranslar, yemekli toplant›lar düzenlemek,
belli konularda üyelerine e¤itim program-
lar› haz›rlama gibi çal›flmalar yapmakta,
Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› ile iflbirli¤i
yaparak yeni üyelerimize eriflmekte, Koç

KOÇ HOLD‹NG DIfi T‹CARET GRUBU ESK‹ BAfiKANI TUNÇ ULU⁄:

“En ileri derecede
kurumsallaflm›fl grup”
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M eslek yaflam›n›n tümünü Koç
Toplulu¤u’nda geçiren ve halen
Ford Otosan Yönetim Kurulu

Üyesi olan Ali ‹hsan ‹lkbahar, Ford Oto-
san’›n Türkiye ekonomisindeki yerini
özetlerken, Kocaeli depremi sonras› çal›fl-
malar›n› da aktard›.   

Sizce, bir profesyonel için Koç Toplu-
lu¤u’nda çal›flmak nas›l bir anlam ta-
fl›yor? 
Koç Toplulu¤u’nda fiili olarak 35 sene ça-
l›flt›m (askerlik hariç meslek hayat›m›n tü-
mü). Buna ilaveten Ford Otosan Yönetim
Kurulu Üyesi olarak da yedi buçuk sene-
den beri çal›flmaya devam ediyorum. Koç
Toplulu¤u öyle bir topluluktur ki içinde
çal›flanlar firmalar›n› kendi öz varl›¤› ola-
rak benimserler. Daha do¤rusu Koç Hol-
ding’in yönetim tarz› ve Koç Ailesi bu or-
tam›, bu havay› yaratm›flt›r. Elbette ki Tür-
kiye’nin en büyük özel kuruluflunda çal›fl-
mak, büyük iflleri baflarabilmeniz için
önemli bir avantaj sa¤lar. Zira grubun sa-
hip oldu¤u etik de¤erler ve size sundu¤u
sinerji sayesinde ifllerinizi daha da baflar›l›
olarak yapabiliyorsunuz. Her fleyden önce

milyar dolar ihracat (186 bin araç, gelecek
sene 3.5 milyar dolar olacak), 9 bin çal›fla-
n›yla, Tüprafl özellefltirilmeden önceki
özel sektörde birinci en büyük firma (Tüp-
rafl’tan sonra ikinci en büyük firma) olarak
Türk otomotiv sanayiinin lokomotifli¤ini
yapmaktad›r.

Koç Toplulu¤u’nun sosyal ve kültürel
yaflama desteklerine iliflkin neler söy-
leyebilirsiniz? 
Deprem s›ras›nda tesis inflaat›m›z yüzde
80 bitmifl, makine montaj›na bafllanm›flt›.
Depremde her ifli b›rak›p 15 gün cevre-
mizdeki kurtarma faaliyetlerine kat›lm›fl-
t›k. Ford ve Ford Otosan olarak ilk çad›r
kenti biz kurmufltuk. Akabinde 110 daire-
lik apartmandan oluflan bir site kurup ev-
lerini kaybeden hemflehrilerimizin hizme-
tine sunduk. Ayr›ca bir Anadolu lisesi, bir
meslek yüksekokulu ve T›p Fakültesi’ne
modern bir tan› merkezi infla ettik. fiimdi
de yeni bir ilkö¤retim okulu infla etmekte-
y›z. En önemlisi, depremden sonra iflyerle-
ri y›k›ld›¤›ndan ve Gölcük askeri tersane
de tafl›nd›¤›ndan, büyük bir iflsizlik soru-
nu ç›kacakt›. Ford Otosan inflaat›nda 3 bin
kifliye yak›n bir istihdam sa¤lam›flt›k. fiim-
di tüm Ford Otosan’da 9 bin kifli çal›fl›r-
ken sadece Kocaeli tesisinde 7500 kifli ça-
l›fl›yor. Yan sanayii de dikkate ald›¤›n›zda
45-50 bin kifliye ifl sa¤lan›yor anlam›na ge-
lir. Ford Otosan, sadece bir üretim-pazar-
lama merkezi de¤il, Türkiye’nin kendi
motoru dahil tüm arac› dizayn edip  gelifl-
tirmesini yapabilen en güçlü kuruluflu
olup bu sahada da liderlik yapmaktad›r.
Rahmetli Vehbi Koç’un hayat› boyunca ha-
yal ertti¤i bu resmi görmesini çok arzu
ederdim.

Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na nas›l bir
mesaj iletmek istersiniz? 
Türkiye gibi Koç Toplulu¤u da yeni bir
lige s›çraman›n efli¤inde bulunmaktad›r.
Bu aflamada ekonomi-sanayi uça¤›m›z›n
havalanmas› için ilave bir enerjiye ihtiya-
c› vard›r. Nas›l ki Türkiye Cumhuriye-
ti’ni kurup  bize emanet edenler kendile-
rini feda edercesine çal›flt›larsa, bizim de
global bir oyuncu olmak için, kendimizi
gelecek nesillerin u¤runa adeta feda ede-
rek çal›flmam›z gerekmektedir. Ülkemizi
dünyan›n ilk 10 büyük ekonomisi içine
sokmak zorunday›z. Önce kalbimize (ya-
ni beynimize) büyük hedefler vermeliyiz.
Bu iflin yüzde 50’si demektir. Gerisini de
izah etti¤im flekilde çal›flarak baflaraca¤›-
m›z muhakkakt›r.

kendinizi global ortamda baflar›l› olmaya
zorlamak zorunda kal›yorsunuz. 

Çal›flma yaflam›n›z boyunca otomotiv
sektörünün içindeydiniz. 80 y›ll›k sü-
reçte Koç Toplulu¤u Otomotiv Grubu’-
nun, özellikle Ford Otosan’›n Türkiye
ekonomisine katk›lar› hangi düzeyde
olmufltur?
Ford ifli, Vehbi Koç’un ilk teflebbüslerinden
biri olmas› nedeniyle, Koç Holding’de çok
özel bir yeri vard›r. Türkiye’nin ilk otomo-
tiv üreticilerinden Otosan, Anadol ile Tür-
kiye’de bir otomobil üretilebilece¤ini, ye-
terli bir pazar potansiyelinin oldu¤unu or-
taya ç›karm›fl ve bu sektörün geliflmesini
sa¤layacak yan sanayinin  kurulmas›na
önayak olmufltur. Ford Otosan’›n 2000 y›-
l›nda hizmete ald›¤› Kocaeli projesi ise,
kendi sahas›nda Ford dünyas›ndaki en mo-
dern, en  kaliteli tesisi olurken, Türk oto-
motiv sanayiinin ihracatç› olmas›nda akse-
leratör rolü oynam›fl, önderlik etmifltir. 
Ford Otosan, geçen sene yüzde 17’lik pa-
zar pay› (kendisinden sonra gelen ikinci
firmaya göre yüzde 50 daha fazla), 5.6
milyar YTL ciro, 547 milyon YTL kâr, 2.6

FORD OTOSAN YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ AL‹ ‹HSAN ‹LKBAHAR:

“Önce kalbimize büyük
hedefler vermeliyiz”

Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali ‹hsan ‹lkbahar (soldan ikinci),  Mark Schulz, Erdo¤an Gönül ve
Ahmet Binbir’le birlikte, Ford Otosan Fabrikas›’nda. 
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K oç Toplulu¤u’nun seksen y›ll›k sü-
recinin yar›s›na tan›kl›k eden Can
K›raç, yeni nesil için de¤erlendir-

melerini kaleme ald›: 
“Geliflmesine 41 y›l katk›da bulundu¤um
KOÇ TOPLULU⁄U’nun 80. y›l›na kavufl-
mufl olmak, bana, gurur veriyor! Biliyoruz
ki, giderek küçülen bir dünyada yafl›yor,  s›-
n›rlar›n kalkaca¤› bir ça¤›n efli¤ine gelmifl
bulunuyoruz. ‹letiflim alan›nda sa¤lanan ge-
liflmeler, uluslar, toplumlar, kurumlar ve
bireyler aras›ndaki iliflkileri büyük bir h›zla
birbirine yaklaflt›rmaktad›r. 
Kapal› devre ekonomi ve yerel demokrasi
modelleri bütünüyle tasviye edilmektedir.
Biz de, programl› bir düzenle, d›fla aç›larak,
geliflmifl olan ekonomilerle ve demokrasiyi
özümsemifl ülkelerle iliflkiler kurarak ken-
dimizi yenilemeye yöneliyoruz. Siyaset ha-
yat›m›zda oldu¤u gibi, ekonomik sistemde

K oç Toplulu¤u’nun 80 y›l›n›n 38 y›-
l›na bizzat çal›flarak tan›kl›k eden
U¤ur Ekflio¤lu, de¤erlendirmesinin

bafllang›c›nda, bu süreyi k›sa notlarla
anlatabilmenin mümkün olmayaca¤›n›
vurgulad›: “Muhakkak ki kurucumuz mer-
hum Vehbi Koç, bir bakkal dükkân› ile ifle
bafllad›¤› zaman, bu mütevaz› kuruluflunun
bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 22’sini
kontrol edece¤ini akl›ndan bile geçirme-
mifltir. Zaman içerisinde gruba kazand›rd›-
¤› Say›n Bernar Nahum, Say›n Hulki Alis-
bah ve di¤er de¤erli yöneticilerle f›rsatlar›

zaman›nda de¤erlendirerek, rakiplerinin it-
halata devam ettikleri bir dönemde kurdu-
¤u ortakl›klarla sanayi hamlesini bafllat›p,
gene zaman›nda yerli üretime geçerek Türk
ifl aleminin lider kuruluflu olma yolunda
önemli ad›mlar atm›flt›r. 
1958 y›l›nda içinde benim de bulundu¤um
ilk “Eleman Yetifltirme Program›” ile ikinci
jenerasyon için haz›rl›k hamlesini düflün-
müfltür.
1960 bafl›ndan itibaren organizasyonda
profesyonelleflmenin a¤›rl›k kazand›¤›, ilk
holdingleflme ve Vehbi Koç Vakf›’n›n ku-
rulmas› ile grubun müesseseleflmesi yeni ve
isabetli yat›r›mlarla büyümenin pik nokta-
s›na ulaflt›¤›, yurtiçi ve yurtd›fl›nda g›pta ile
izlenen bir dönem yaflanm›flt›r. Bu noktaya
gelinceye kadar patronlar ve profesyoneller
omuz omuza çal›flm›fllar, iliflkilerde fleffaf,
fikir ve düflüncelere sayg›l› ve giriflimci bir

deri konumundayd›. 
Vehbi Koç, Avrupa ile bütünleflmenin, Tür-
kiye için vazgeçilmez  bir hedef olmas› ge-
rekti¤ini belirtirken, bunun, siyasette de-
mokrasiye, ekonomide de serbest pazar ve
rekabet kurallar›na yönelmekle mümkün
olaca¤›n› biliyordu. Bunun için de, her ze-
minde Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤inin ka-
t›l›mc› demokraside oldu¤unu ›srarla sa-
vunmufltu. Bugün; demokrasi, insan hakla-
r›, temiz toplum, fleffaf yönetim özlemini
dile getiren ifl çevrelerinin, Vehbi Koç gibi
liderlere ihtiyaç duydu¤unu biliyor ve bu
bofllu¤un doldurulmas›n› bekliyoruz. 
Koç Toplulu¤u’nun genç mensuplar›! ‹leri-
ci, yenilikçi ve de¤iflimci olman›n erdemi ile
yaflam› de¤ifltirmek zaman› art›k sizlerin el-
lerindedir. Yolunuz aç›k olsun.” 

de yeniden yap›lan›yoruz.
Bu aflamada, Koç Toplulu¤u,  fleffaflaflarak,
genç ve yetenekli kadrolar› ile ticaret haya-
t›n›n ve s›nai faaliyetlerin yeniden düzen-
lenmesine ve Türk özel sektöründe kurum-
laflma hedefinin gerçekleflmesine öncülük
yapmaya devam etmektedir.
Bu hedefe ulafl›ld›¤› zaman, 20. asr›n Türk
ifl dünyas›na damgas›n› vurmufl olan Vehbi
Koç emeline kavuflmufl olacakt›r. 
Son 11 y›l›, O’nu, anarak ve yan›m›zda his-
sederek  yaflad›k. Bu duygu, O’nun, ilkele-
rini ve hayat felsefesini benimsetmek için,
yaflam› boyunca, bizlere, ne derece yo¤un
emek verdi¤inin  çarp›c› bir kan›t› oldu.
Vehbi Koç, 1960 dönemini izleyen y›llar-
da, toplumsal uzlaflmay› savunan, taraflar
aras›nda diyalo¤un önemini kavrayan,
bütün baflar›lar›n el ele vererek kazan›l-
d›¤›na inanan, ifl dünyam›z›n en etkili li-

KOÇ HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU ESK‹ BAfiKAN VEK‹L‹ CAN KIRAÇ:

“Baflar› el ele kazan›l›r”

KOÇ HOLD‹NG ‹CRA KOM‹TES‹ ESK‹ BAfiKAN VEK‹L‹ U⁄UR EKfi‹O⁄LU

“Omuz omuza çal›flt›k”
ruhla bütünleflmifllerdir. 
1970 ve 1980’li senelerde ülke ekonomi-
sinde yaflanan sorunlarla çok de¤erli y›llar
kaybedilmifltir. Kurucumuzun vefat›n› mü-
teakip yaflanan baz› olumsuzluklardan son-
ra Rahmi Koç Bey ve takiben Say›n Mustafa
Koç ve yeniden yap›lanan profesyonel kad-
rolar at›l›m bafllatm›fllar, baflta Tüprafl ve
Yap› Kredi Bankas› al›mlar› ve baflar›l› stra-
tejik kararlarla, Koç Toplulu¤u’nun kamuo-
yu nezdindeki sayg›nl›¤›n› üst düzeye tafl›-
m›fllard›r.  
Bu baflar›l› gidiflin devam› için, aile birlik
ve beraberli¤inin sürdürülmesi, grubu
bugünlere tafl›yan çal›flanlar ve bayileri-
mizle bire bir iliflkiler sürdürülmesi, pro-
fesyonellere görevlerin kendi sorumlu-
luklar›nda oldu¤unun hissettirilmesi gibi
hususlara verilen önemin sürdürülmesi
gerekti¤ine inan›yorum.”



ugün 80. y›l›n› kutlayan Koç Toplulu¤u’nun kuruluflu asl›nda neredeyse Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurulufluyla eflzamanl›. Cumhuriyet’in kuruluflunun ard›ndan, yine Ankara’da,
üç y›l gibi k›sa bir süre sonra kuruluyor Koçzade Ahmed Vehbi Firmas›.  
Kurulufl y›llar›n›n ard›ndan Türkiye büyürken Koç Toplulu¤u da onunla birlikte büyüyor.
Tüm paralelli¤e karfl›n, aralar›nda çok önemli bir fark do¤uyor zaman içinde: Yönetim bi-

çimi. Topluluk, ça¤›n gereklerini yerine getiren, ço¤u zaman da ça¤›n›n önünde bir yönetim anlay›fl›y-
la ama ilkelerinden taviz vermeden ilerlerken, Türkiye Cumhuriyeti yönetsel anlamda pek çok de¤iflik
aflamadan geçiyor. Türkiye, Ulu Önder Atatürk döneminin ard›ndan, zaman içinde siyasi yelpazede de-
¤iflik noktalarda yer alan pek çok iktidar, pek çok parti, pek çok lider, pek çok seçim ve hatta muht›-
ralar, darbeler görüyor. Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç da ilk dönemlerinde siyasetin içinde
yer al›yor. 1920’lerin sonunda Ankara Belediye Meclisi ve CHP il yönetim kurulu üyeliklerine seçiliyor.
Ancak siyaseti de¤il ticareti seçti¤i andan itibaren siyasilerle iliflkisini bir baflka boyuta tafl›d›. Hangi par-
ti iktidara gelirse gelsin her zaman mesafeli oldu ama ülkenin siyasi ya da ekonomik durumuna iliflkin
görüfllerini ço¤unlukla yaz›lı, kimi zaman da sözlü dile getirmeye hep devam etti.

“Koç Toplulu¤u Hedef ve ‹lkeleri”nde yer alan bu sözler,
toplulu¤un ilk günden bu yana siyaset dünyas› ile

iliflkisinin özeti niteli¤inde

24

ülkeyi yönetenler

B

“DEMOKRAS‹ VARSA 
HEP‹M‹Z VARIZ”
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S üleyman Demirel ile Vehbi Koç’un
iliflkisi, Demirel’in cumhurbaflkan›
olmas›ndan çok öncesine, DS‹ Ge-

nel Müdürü oldu¤u döneme dayan›yor;
siyasete girdi¤inde, baflbakan oldu¤unda,
yasakl› döneminde, cumhurbaflkanl›¤› s›-
ras›nda hep sürüyor. ‹flte bu uzun süre-
cin de¤erlendirmesi... 

Türkiye’nin ekonomik, ticari ve sos-
yal dönüflümüne tan›kl›k eden ve ül-
kemizin son 50 y›ll›k tarihinde izi
bulunan biri olarak, Vehbi Koç ad›
sizin için ne ifade ediyor?
Vehbi Koç ad› çok fley ifade eder. Evvela
tek bafl›na kendisi bir kurumdur. Cum-
huriyet kurumudur. Cumhuriyet’ten bile
yafll›d›r, faaliyetleri itibariyle. TBMM’nin
kurulmas› ile birlikte sahneye ç›km›flt›r.
Cumhuriyet’in bütün de¤erlerini çok iyi

hazmetmifl ve onlara sadakatle hizmet et-
mifltir. “Ülkem varsa ben var›m” diyen
bir ifladam›d›r. Buradan, gayretlerinin
hedefi ülkesine ve halk›na hizmettir anla-
m› ç›kar. Çok itibar sahibidir. 
Bu itibar›n› da her kesimden alm›flt›r.
Hay›rseverdi, çok dostu vard›. fiafl›lacak
derecede dost edinmifltir. Vehbi Koç ad›
geçti¤i zaman onu sayg›yla hat›rlamaya-
cak kimse yoktur. fiahsen benim müna-
sebetlerim 50 seneye yak›nd›r. Bu mü-
nasebetlerim, DS‹ Genel Müdürlü¤ü’m-
den bafllad›, siyasete girdi¤im zamanlar-
da devam etti. Baflbakanken, cumhur-
baflkan›yken ve yasakl› iken hep devam
etmifltir. Hep dostane ve samimi olmufl-
tur. Türkiye’ye getirdikleri hizmetlerin
birço¤unda benim deste¤im olmufltur.
Otomobil fabrikalar›ndan tutun birçok
fabrikas›n›n temelini ben att›m. S›k›flt›-

¤›, darald›¤› yerde s›k›nt›lar›n› ben afl-
t›m. Esasen bizim ülkeye hizmet için te-
flebbüs gücü olan, projesi olan insanlar›
arad›¤›m›z yerde rahmetli Vehbi Koç ör-
nek kifliydi.

Vehbi Koç’un Türk sanayiinin geli-
flim sürecinde üstlendi¤i rolü nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Vehbi Koç sanayinin bafl liderlerinden-
dir. Sanayi, baflka ülkelerde bir ticari
olayd›r ama Türkiye’de ayn› zamanda
sosyal bir yan› da vard›r. Tel dolab›n ye-
rine buzdolab›n› rahmetli Vehbi Bey ak›l
etmifltir. At arabas› yerine, “herkesin bir
otomobili olsun” diyen de odur. At ara-
bas›n›n yap›ld›¤› yer Bursa’d›r. Bursa’da
otomobil fabrikas›n›n aç›l›fl›n› yaparken,
1971 y›l›n›n fiubat ay›nda, bunlar› ken-
disine söyledim. Türkiye’nin otomobil
yapabilece¤ine ilk inanan kiflidir. Türki-
ye, dünyaya otomobil satan ülke haline
gelmifltir. Türkiye, dünyaya elektronik
cihaz satan hale gelmifltir ki yine tefleb-
büsü onundur. Arçelik markas›, ‹ngilte-
re, Almanya gibi sanayi devi ülkelerin
baflköflesinde duruyor. ‹ngiltere’de kul-
lan›lan so¤utucular›n yüzde 15’i Arçelik
mamulüdür. Sadece kendi ülkesinde de-
¤il, baflka ülkelerde de toplum refah›na
hizmet eden güzel projeler ortaya ç›kar-
m›flt›r. Vehbi Bey’in en büyük özelli¤i,
giriflimcidir ama maceraperest de¤ildir.
Sa¤lam düflüncelidir.

Koç Toplulu¤u flirketlerinin Türkiye
ekonomisinde bugün itibar›yla sa-
hip oldu¤u yeri “küresel oyuncu”
kimli¤ini ve vizyonunu nas›l yorum-
luyorsunuz?
Koç Holding, Türkiye’nin gurur kayna¤›
bir müessesesidir. Türk Hazinesi’ne
önemli flekilde vergi veren bir müessese-
dir. Profesyonel yöneticilerle çal›flan ilk
flirkettir. Bir aile flirketi olmaktan ç›km›fl
bir dünya devi haline gelmifltir. Say›n
Vehbi Koç daha sa¤l›¤›nda, kendisinden
sonra bu büyük kuruluflun sa¤lam bir fle-
kilde yoluna devam etmesinin tedbirleri-
ni alm›flt›r. Bu büyük baflar›n›n nedeni,
teferruata çok merakl›d›rlar. Bir ifl kur-
muflsa o iflin ayr›nt›s›n› bilir. Kendisi Koç
Holding’in yeni yönetimini Rahmi Koç’a
b›rakt›¤› zaman dedik ki, “Sen rahat dur-
mazs›n, ifllere kar›fl›rs›n” dedik. “Yok, ka-
r›flmayaca¤›m” dedi. Bu sefer kendisine,
“Otomobil kullanmas›n› bilen birisi flofö-
rün yan›na oturdu¤unda frene bas›lacak
yerde o da bas›yor, gaza bas›lacak yerde

9. CUMHURBAfiKANI SÜLEYMAN DEM‹REL:

“Türkiye’nin gurur kayna¤›
bir müessese”
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o da bas›yor. Sen yine gaza, frene basar-
s›n” dedim, böyle flakalaflt›k. 

Vehbi Koç’un ve Koç Toplulu¤u’nun
sosyal sorumluluk kapsam›ndaki ça-
l›flmalar› ve özellikle e¤itim, kültür
ve sanata sa¤lad›¤› destekler hakk›n-
da neler ifade etmek istersiniz? 
Zenginli¤in, servetin dostu yoktur. ‹nsan-
lar servet sahipleriyle pek dost de¤iller-
dir. ‹tibar›nda servetin de k›skançl›k ya-
ratt›¤› bir vakad›r. ‹nsano¤lu böyle yara-
t›lm›flt›r. Bilhassa zenginli¤i henüz çok iyi
bilmeyen toplumlarda, zengin, haset ve
düflmanl›¤›n hedefidir. Ülkenin zenginli-
¤i de ancak insanlar›n zenginli¤i ile
mümkün. Herkesin zengin olmas› müm-
kün de¤il. Biraz ticari beceri meselesidir
bu. Ortam›n verdi¤i flartlar da önemlidir.
Böyle olunca, kifli, servetten dolay› üstü-
ne haset çekmemesi için hay›rsever olma-
s› laz›m. Hay›rseverlik herkese da¤›tarak
mümkün de¤ildir. Öyle noktalara teflvik
edeceksiniz ki herkes yararlans›n. Bunla-
r›n bafl›nda e¤itim ve sa¤l›k gelir. E¤itim
kurumlar› kurarsan›z, herkesin cebine
para koymaktan çok, herkesin çocu¤una
okuma imkân› sa¤lars›n›z. Koç’un kurdu-
¤u e¤itim müesseseleri son derece baflar›-
l›d›r. Koç Üniversitesi’nin kurulufluna
ben birinci derecede flahidim. Fikir ken-
disinindir, teflvik benimdir. Asl›nda Say›n
Vehbi Koç’un itibar›, güvenilirli¤i yan›n-
da bir de ne yaparsa iyi yapar fleklinde bir
ünü var. Yani, Koç markas›n› gördü¤ü-
nüz zaman mutlaka iyidir. Her fleyi iyi
yapt›¤› gibi e¤itim ve üniversiteleri de iyi
yapt›. Sa¤l›k tesislerinin kurulmas›na yar-
d›mc› oldu. E¤itimde ilk ad›m› yurt yapa-
rak bafllam›flt›r. Çünkü 1960’l› y›llarda en
büyük mesele yurttu. Herkese örnek
oluflturdu. Sonra baflkalar› da yapm›flt›r.
Yani bir önderdir. Yaln›zca sanayide de-
¤il, e¤itimde kurdu¤u kurumlarla önder-
di… Bak›n kimin akl›na gelir, cenazeye
gönderece¤iniz çiçe¤in paras›n› e¤itim
derne¤ine yat›rmak. Bu kimin akl›na gel-
di, Vehbi Bey’in akl›na gelmifltir. Oradan
ne ç›km›flt›r biliyor musunuz, milyarlarca
TL ç›km›flt›r, on binlerce insan okumufl-
tur. Çürüyüp giden çiçekten ortaya ç›kar-
m›flt›r. Bunlar› düflünmek önemli bir ha-
dise. Bunlar› düflünürsünüz de bunlar›
yapal›m dedi¤iniz zaman arkan›zda insan
bulamazs›n›z. Bunun için de muteber ol-
man›z laz›m. Say›n Vehbi Koç’un itibarl›
olmas›ndan Türkiye yararlanm›flt›r. Veh-
bi Koç, sadece maddi bak›mdan de¤il, in-
sani vas›flar bak›m›ndan zengindir. 

“12 Eylül sonras›nda Vehbi Bey ziyaretime gelmiflti. ‘Kenan Evren beni ça¤›rm›fl ziyaretine gidiyo-
rum, bir mesaj›n var m›?’ dedi. ‘Var’ dedim. Hamzaköy’e gitmifltik, gelmifltik, bu olay da bir buçuk
ay sonra idi. Kendisine dedim ki, ‘Kenan Pafla’ya söyle, bu iflin içinden çabuk ç›ks›n. Asker ne ka-
dar çabuk ç›karsa Türkiye o kadar az zarar görür’ dedim. Ordu, Türk milletinin yegâne varl›¤›d›r.
Türkiye fevkalade s›k›nt›l› ve ekonomik meselelerle karfl› karfl›ya kalm›flt› o dönem. Bir kafl›k ya¤,
bir topak fleker ve benzine ihtiyaç vard›, yaln›z kan iflini askerlerin düzeltmesi gerekiyordu. Ekono-
mik meseleleri düzeltmek için ald›¤›m›z tedbirler tutmufltur. Bunun devam› gerekiyordu. Devam›n-
da Turgut Özal’›n bilgisi vard›r. Vehbi Koç’a, ‘Turgut Özal’dan yararlanmaya devam etsinler, o
zaman ekonomik meseleler düzlü¤e tamamen ç›kar’ dedim.”

Kenan Pafla’ya mesaj

K oç Toplulu¤u’nun 80. y›l›nda yöneticilerini ve tüm çal›flanlar›n› candan kutlu-
yorum. Kurucunuz rahmetli Vehbi Koç’u sayg›yla, hayranl›kla an›yorum.
Onun ticari dehas›, tükenmez enerjisi ve eksilmez yenilik aray›fl›yla, s›f›rdan

bafllay›p her y›l halka daha büyük hizmetler vererek büyüyen, Kurucusunu kaybettik-
ten sonra da  çocuklar›n›n ve arkadafl-
lar›n›n çabalar›yla yoluna devam eden
topluluk, Cumhuriyetimizle neredeyse
yafl›ttır ve Türkiye’nin dünyada kazan-
d›¤› sayg›nl›¤a hat›r› say›l›r bir katk›
yapm›flt›r. 
Ülkemizdeki öteki özel kesim kurulufl-
lar›na da örnek olan ve yaln›z Türkiye-
de de¤il, tüm dünyada yaflayan insan-
lar›n yaflam düzeylerini yükselten ça-
l›flmalar›n›z›n artan baflar›larla devam›-
n› diliyorum. Topluluk üyelerini sevgi
ve sayg› ile selaml›yorum.

PROF. DR. ERDAL ‹NÖNÜ:

“Hayranl›kla an›yorum”
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C umhuriyet tarihimizin en köklü
kurulufllar›ndan olan Koç Toplu-
lu¤u, sanayi ve ticaret hayat›m›z›n

geliflmesine, ülkemizin ekonomik refah
düzeyinin artmas›na de¤erli katk›larda
bulunmufltur.
Aziz milletimiz, yokluk ve imkâns›zl›klar
içinde verdi¤i Kurtulufl Savafl›’n› zaferle
sonuçland›rm›fl, adeta küllerinden yeni-
den do¤mufltur. 
Kurtulufl Savafl›’m›z›n ard›ndan ise, en az
onun kadar önemli olan ekonomik kurtu-
lufl savafl›m›z bafllat›lm›flt›r.
Cumhuriyetimizin bu ilk kalk›nma ham-
lesi, yanm›fl, y›k›lm›fl bir ülkenin yeniden
hayat bulmas› ve dünya sahnesindeki var-
l›¤›n› yeniden hissettirmesidir. Ülkenin
dört bir yan›nda fabrikalar aç›lm›fl, yollar
yap›lm›fl, o güne kadar olmayan sektörle-
re destek verilmifl, k›sacas› ekonominin
her alan›nda aya¤a kalkmas›n› mümkün
k›lacak altyap› haz›rlanm›flt›r.
Bu tarihi mücadelenin bafl›ndan itibaren
içinde yer alan Koç Toplulu¤u, hiç kufl-
kusuz bu serüvenin aktörlerinden biri ve
en yak›n gözlemcisi olmufltur. Türkiye
ekonomisinin yeniden canlanmas›nda,
sanayinin kurulmas›nda, özel sektörün
geliflmesinde, istihdam›n artmas›nda, re-
kabetin oluflmas›nda, Türkiye’nin dünya
ölçe¤inde bir oyuncu haline gelmesinde,
giriflimci ve uzak görüfllü kiflili¤i ile mer-
hum Vehbi Koç’un katk›s› mevcuttur.
Türkiye, yak›n tarihinde yaflad›¤› ekono-
mik krizlerin ard›ndan son y›llarda yeni-
den bir toparlanma sürecine girmifl, hatta
toparlanma sürecinin ötesinde Türkiye
ekonomisi bir at›l›m dönemini bafllatm›fl-
t›r. Bugün ülkemiz, Kurtulufl Savafl›’m›z›n
ard›ndan bafllayan ekonomik kalk›nma
savafl›m›z›n temelindeki felsefeyle hareket
ederek, bölgesinde ve dünyada istikrar
unsuru olma yolunda emin ad›mlarla iler-
lemektedir. Nitekim Türkiye’nin son dört
buçuk y›ld›r elde etti¤i ekonomik baflar›-
lara bak›ld›¤›nda, kaydedilen seviyelerin

tarihi seviyeler oldu¤u, baz›lar›n›n Cum-
huriyet tarihimizin en iyi seviyeleri oldu-
¤u görülecektir.
Son dönemde bafllatt›¤›m›z bu ekonomik
at›l›m süreci, kuflkusuz Türkiye’nin daha
aç›k, istikrarl›, güvenli, özgür ve demok-
ratik bir ülke olma süreciyle paralel ilerle-
mifltir. Özel sektörümüz, ekonomik bü-
yümedeki katk›s› kadar, demokratiklefl-
me ve istikrar›n muhafazas›nda da etkin
bir rol oynam›flt›r. Bu boyutuyla Türki-
ye’nin sadece ekonomik baflar›s› de¤il, si-
yasi, diplomatik, sosyal ve demokratik

baflar›s› da özel sektörümüzün destekle-
riyle gerçekleflmifltir.
Kuflkusuz Türkiye’nin kat edece¤i daha
uzun bir mesafe bulunmaktad›r. Ülke-
miz, on y›llar boyunca kaybetti¤i vakti
yeniden kazanmak, potansiyellerini aza-
mi derecede aç›¤a ç›karmak, mevcut so-
runlar›n› da bir an önce çözüm yoluna
koymak zorundad›r. Bu noktada hedefler
belirlenmifl, gerekli altyap› haz›rlanm›fl,
Türkiye önüne bir vizyon koymufltur.
Geçmiflte oldu¤u gibi önümüzdeki süreçte
de Türkiye özel sektörle baflaracakt›r. ‹na-
n›yorum ki, bütün özel sektörümüzle bir-
likte Koç Toplulu¤u da her zaman oldu¤u
gibi birbirini besleyen ekonomik kalk›nma
ile demokratik geliflme sürecimizde önem-
li roller oynamaya devam edecektir.
Bu duygularla, Koç Toplulu¤u’nun 80.
kurulufl y›ldönümünü bir kez daha kutlu-
yorum. Baflta merhum Vehbi Koç olmak
üzere, toplulu¤a eme¤i geçen herkesi say-
g›yla an›yorum. Koç Toplulu¤u’nun her
kademedeki tüm yetkililerine, tüm çal›-
flanlar›na baflar› dileklerimi iletiyor, yolu-
nuzun aç›k olmas›n› diliyorum.

BAfiBAKAN RECEP TAYY‹P ERDO⁄AN’DAN 80. YIL MESAJI:

“Eme¤i geçen herkesi
sayg›yla an›yorum”
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urtiçinde pek çok ilki gerçeklefltirmenin ard›ndan global oyunculu¤a geç-
me hedefi do¤rultusunda bugün otomotiv, dayan›kl› tüketim, g›da ve pe-
rakende, enerji ve finans ana iflkollar›nda faaliyet gösteren Koç Toplulu¤u
flirketleri bulunduklar› sektörde lider ya da güçlü kat›l›mc› rolündedir.
Koç Toplulu¤u bugün çal›flan say›s›, bayi ve flube a¤›, perakende zinciri,

acente ve sat›fl sonras› servis noktas› ile Türkiye’nin en büyük ve yayg›n hizmet a¤›na
sahiptir. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapmakta, 30 ülkede ise yerleflik olarak faali-
yet göstermektedir. Sürekli ve de¤iflmeyen hedefi tüm paydafllar› için artan oranda kat-
ma de¤er yaratmak olan Koç Holding, tüm faaliyetlerini uluslararas› standartlarda ku-
rumsal yönetiflim, müflteri memnuniyeti ve toplumsal sorumluluk anlay›fl› ve çevreyi
koruma prensipleri ile yürütmektedir ve etik de¤erlerin örnek bir uygulay›c›s›d›r. 
Öte yandan Ankara’da 1926 y›l›nda bafllayan Koç Toplulu¤u öyküsünün tüm ara bafl-
l›klar›, ülkenin ekonomi tarihine geçmifltir. Toplulu¤un kurucusu Vehbi Koç, bugün
tart›flmas›z duayen kabul edilmektedir. “Koçzade Ahmed Vehbi Firmas›”n›n Ankara Ti-
caret Odas›’na kayd›ndan bir y›l sonra bu kurumun Baflkan› olmufltur. Bugün Türk sa-
nayicilerinin en önemli gönüllü kuruluflu olarak kabul edilen TÜS‹AD’›n kurucular›
aras›ndad›r ve ilk Yüksek ‹stiflare Konseyi Baflkan›’d›r. 
Vehbi Koç, uzun ifl yaflam› boyunca tüm çevrelerden oldu¤u gibi ifl dünyas›ndan da
pek çok dost edinmifltir. 

‹fl dünyas›nın temsilcileri, kuruluflunun 80. y›l›nda
pek çok alanda öncü olan Koç Toplulu¤u’na iliflkin

görüfllerini ve Vehbi Koç ile an›lar›n› paylaflt› 

Y

RREEKKAABBEETT  VVEE
DDOOSSTTLLUUKK

BB‹‹RRLL‹‹KKTTEE  KKEEYY‹‹FFLL‹‹

Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ Güler Sabanc›M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
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sanayisiz bir ülkenin gelece¤inin tehlikede
oldu¤unu vurgulam›flt›r. ‹flte bu hedef
do¤rultusunda hareket eden, Türk sanayi-
ne yön veren ve ülkemizde milli sanayinin
geliflmesine öncülük ederek, ad›n› dünya-
ca tan›nan bir marka haline getirmifl olan
Koç Ailesi’ni, baflta hep rahmetle and›¤›-
m›z Say›n Vehbi Koç olmak üzere kutla-
mak istiyorum. Koç Toplulu¤u neredeyse
bir as›rl›k istikrarl› bir baflar› sürecinde,
modern bir Türkiye hedefi do¤rultusunda,
ülkemizin kalk›nmas› için emek vermifl ve
bugün hepimizin gurur duydu¤u bu dün-
ya flirketini ortaya ç›karm›flt›r. Bugün Koç
Grubu, 100’den fazla flirketi, 20 milyar do-
lara ulaflan cirosu, 5 milyar dolara yakla-
flan ihracat› ve 60 bini geçen çal›flan› ile ül-
kemizin gözbebe¤i bir kurulufltur. Türki-
ye’de ilk otomobili, ilk buzdolab›n› üret-
meye soyunan ileri görüfllülük ve dünya
devleri ile Türkiye’de ortak yat›r›mlar...  

Koç Toplulu¤u’nun geliflim sürecinde
oluflturdu¤u ekonomik ve ticari yap›,
sanayimizin Avrupa ve dünya ile en-
tegrasyonu ölçe¤inde ne tür etkiler
yaratm›flt›r?
Ülkelere rekabet gücünü flirketler sa¤lar.
Özellikle Gümrük Birli¤i sürecinden son-
ra flirketlerimizin Avrupal› rakipleri ile ba-
fla bafl rekabet edebilmesi daha kritik bir
önem arz etmektedir. Koç Toplulu¤u flir-
ketleri bu süreçte AB’deki rakipleri ile re-
kabette baflar›l› olmufltur. Yeni teknoloji-
ler alm›fl, d›fl rekabetle baflar›yla mücade-
le etmifl, aç›lm›fl ve bu sayede AB pazarla-
r›nda da önemli paylar edinmifltir. Türki-
ye’nin Gümrük Birli¤i sürecinden elde et-
ti¤i faydalarda bu flirketlerin büyük pay›
olmufltur. Koç Toplulu¤u flirketlerinin AB
pazarlar›ndan daha fazla pay almas›n›n
yan› s›ra, yurtd›fl›nda yapt›¤› yat›r›mlar› ve
flirket sat›n alma faaliyetlerini de memnu-
niyetle izliyoruz. Bu tür faaliyetler sadece
Türk markalar›n›n yurtd›fl›nda tan›t›m›na
katk› sa¤lamakla kalmamakta, Türki-
ye’nin bu ülkelerle olan iliflkilerinin de

TOBB BAfiKANI M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU

“Ülkelere rekabet gücünü
flirketler sa¤lar”

T ürk ifl dünyas›, tarih kay›tlar›-
na Vehbi Koç ad› için nas›l bir
not düflüyor? 

Koç Toplulu¤u’nun Türkiye için ifade et-
ti¤i de¤eri ve yapt›¤› çal›flmalar›n etkileri-
ni ve de¤erini her ortamda dile getirdim.
Türkiye’de modern anlamda giriflimcilik
tarihi Vehbi Koç ile bafllar. Vehbi Koç’un
bu ülke üzerinde hem aile olarak hem de
birey olarak çok ciddi emekleri vard›r.
Türkiye’de güçlü ve yenilikçi iflletmelerin
kurulmas›nda ve say›lar›n›n artmas›nda
öncü rolü vard›r.  

Ekonominin temel dinamikleri olan
sanayi ve ticaretin geliflimi çerçeve-
sinde, Vehbi Koç’un üstlendi¤i rolü
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Toplulu¤un kurucusu ve duayeni mer-
hum Vehbi Koç gerek ATO gerekse TOBB
baflkanl›¤› döneminde önemli toplumsal
çal›flmalara imza att›. Türk ekonomik
dünyas›n›n geliflimi aç›s›ndan onun yap-
t›klar›n› unutmak mümkün de¤ildir.
Onun bu de¤erli çal›flmalar› her Türk

müteflebbisi gibi benim için de en önem-
li örnektir; buna sahip olmaktan da bü-
yük gurur duyuyorum. 

Vehbi Koç, ifl dünyas›n›n gelecek viz-
yonuna ne tür katk›lar sa¤lam›flt›r?
20. yüzy›l›n bafllar›nda ve özellikle de Kur-
tulufl Savafl› döneminde, dünya arenas›nda
ayakta kalabilmek için sanayileflmenin ne
kadar hayati oldu¤unu gördük. Mustafa
Kemal Atatürk de "Savafl meydanlar›nda
kazan›lan zaferler, ekonomik zaferlerle
taçland›r›lmad›kça kal›c› olmaz" diyerek,

“Koç Toplulu¤u neredeyse bir as›rl›k baflar›
sürecinde, modern bir Türkiye hedefi

do¤rultusunda, ülkemizin kalk›nmas› için emek
vermifl ve hepimizin gurur duydu¤u bu dünya

flirketini ortaya ç›karm›flt›r”
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güçlenmesine imkân vermektedir. Türk
özel sektörünün mevcut uluslararas› ba¤-
lar›, yat›r›mlar›, anlaflmalar›; baflta Güm-
rük Birli¤i, AB ve küresel iliflkiler aç›s›n-
dan önemli avantajlar getirmifltir.

Vehbi Koç ve Koç Toplulu¤u’nun, ku-
rumsal sosyal sorumluluk anlay›fl› ile
ülkemizin sosyal ve kültürel hayat›na
sa¤lad›¤› desteklere iliflkin neler söy-

K oç Toplulu¤u’nun kurucusu Veh-
bi Koç, ifl hayat›nda çok önemli
baflar›lara imza atm›fl, yenilikçi

bir liderdi. Türkiye’nin en büyük yat›r›m-
c› güçlerinden biri olarak, Türk ekonomi-
sinde sürekli katma de¤er yaratmay› ken-
disine görev edinerek hayat›n› sürdürdü. 
Vehbi Koç ileri görüfllülü¤üyle, 1971 y›-
l›nda ülkemizin önde gelen 11 ifladam› ile

lemek istersiniz?
Baflta rahmetli Vehbi Koç olmak üzere
Koç Ailesi sadece önde gelen birer sanayi-
ci olmakla da yetinmemifl, bu ülkenin ör-
nek birer vatandafllar› olarak ve büyük bir
sorumluluk bilinciyle hareket ederek, çe-
flitli e¤itim, sa¤l›k ve kültür gibi sosyal
alanlarda da faaliyetlerde bulunmufltur.
Koç Toplulu¤u flirketlerinin, sanki ifl ha-
yat›na yeni bafllayan bir müteflebbis gibi,

birlikte TÜS‹AD’›n  kurulmas›na öncülük
etti¤inde, refah düzeyi yüksek, siyasi ve
demokratik standartlar›n en üst düzeyde
uyguland›¤›, ekonomisi sa¤lam, dünya-
n›n geliflmifl ülkeleri ile ayn› kulvarda bir
Türkiye hayali ile yola ç›km›flt›.
Vehbi Koç, piyasa ekonomisine, demok-
rasiye ve Avrupa ile bütünleflmeye yürek-
ten inanan bir kifliydi ve ayn› zamanda

flevkle ve coflkuyla yeni yat›r›mlara devam
ettiklerini gördükçe, bu ülkenin gelece¤i-
ne daha bir umutla bak›yor ve herkesin de
ayn› azimle çal›flmam›z gerekti¤ini görü-
yoruz. Koç Üniversitesi, lisesi, vakf› vb.
e¤itim ve sa¤l›k yat›r›mlar›, Koç müzeleri;
Bunu baflaran topluluklar, her zaman tari-
hin kay›tlar›na büyük medeniyetler olarak
geçmifllerdir. Biz Türkler de bu yüzden ta-
rihin önemli medeniyetlerindeniz. 

tüm bunlar›n ancak kat›l›mc› bir demok-
rasiyle sa¤lanabilece¤ini çok önceden
görmüfltü.
TÜS‹AD’›n ilk Yüksek ‹stiflare Konseyi
Baflkan› olan Vehbi Koç, TÜS‹AD'daki
görevini “çok çetin ifl” diye nitelemiflti.
Ancak Vehbi Koç, bu çetin ifli dokuz y›l
sürdürerek, bu dönemde Ortak Pazar’›n
gelifliminin izlenmesi ve do¤ru ekonomik
politikalar›n uygulanmas› için önemli ça-
balar sarf etti.
Modern, kat›l›mc› sivil toplum ve düflün-
ce kurulufllar› anlay›fl›na daha o günlerde
sahip olan Vehbi Koç, Türkiye’de özel gi-
riflime kuflkuyla bak›lan bir dönemde or-
taya koydu¤u vizyon ile kuruluflunda yer
ald›¤› TÜS‹AD’›n, bugün ifl dünyas›n›n
gönüllü örgütlerinin öncüsü olmas›na li-
derlik etmifltir. 
Vehbi Koç, böylesine bir dönemde ülke-
nin gelece¤ini flekillendirecek gücün
Türk özel sektörü oldu¤unu yüksek sesle
ifade etmeseydi, bugün bulundu¤umuz
yerden çok uzak bir noktada olurduk. 
Koç Toplulu¤u, bugün de Vehbi Koç’un
çizdi¤i yoldan devam ederek, sosyal so-
rumluluk bilincinin en güzel örneklerini
gösteriyor. 
Koç Toplulu¤u’nun üyeleri TÜS‹AD’da
aktif olarak yer almay› sürdürüyor ve
“Devletim ve ülkem var oldukça ben de
var›m” sözlerinin gere¤ini baflar›yla yerine
getiriyor.
Biz de TÜS‹AD olarak, kurucular›m›z›n
çizdi¤i vizyonun ›fl›¤›nda, gerek de-
mokratikleflme, hukukun üstünlü¤ü,
insan haklar› ve liberalizm boyutunda,
gerekse rekabetçi piyasa ekonomisi
altyap›s› ile Avrupa Birli¤i’ne üyelik
perspektifi do¤rultusunda çal›flmalar›-
m›z› sürdürece¤iz. Bu vesileyle, Vehbi
Koç’u büyük bir kararl›l›k ve ileri gö-
rüfllülükle, Türkiye’de sosyal sorumlu-
luk bilincinin oluflturulmas›na yapt›¤›
katk›lar›ndan dolay› bir kez daha rah-
met ve flükranla an›yoruz.

TÜS‹AD YÖNET‹M KURULU BAfiKANI ARZUHAN DO⁄AN YALÇINDA⁄:

“‹fl dünyas›n›n gönüllü
öncüsüydü”
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m›nda da çok mant›kl› ve ölçülü, olduk-
ça müstesna bir liderdi. O kadar iradeli
ve ölçülüydü ki ‘Günde befl tane sigara
içece¤im’ deyip gerçekten de bundan ne
az›n› ne de fazlas›n› içerdi. Bunun d›fl›n-
da insan iliflkilerine çok fazla önem ve-
rirdi. Ayr›ca çok esprili bir insand›.”

“Bir benzeri daha yok”
“Dokuzuncu Cumhurbaflkan› Say›n Sü-
leyman Demirel bir konuflmas›nda
‘Memlekette 30 tane Koç Holding olsa,
ülkemizin flans› de¤iflir’ ifadesinde bulun-
mufltu. Ben de ayn› fikirdeyim; öyle bir
durumda Türkiye’nin dünyadaki yerinin
bambaflka olaca¤›n› düflünüyorum.”

“Vehbi Koç beni birçok 
konuda etkiledi”
“Benim zaman›mda liderlik anlay›fl›, bu-
günkünden biraz daha farkl›yd›. Milli
mücadele dönemlerinde bu anlay›fl daha
kuvvetliydi, giderek liderlik kavram› es-
nedi. Vehbi Koç bu aç›dan bakt›¤›m›zda
efli bulunmaz bir liderdi ve beni birçok
konuda etkiledi. Toplum duyarl›l›¤› ben-
de zaten fazlas›yla var olan bir duyguydu.
Çünkü Türkiye’de her gün bir vatandafl›n

BORUSAN HOLD‹NG KURUCU BAfiKANI ASIM KOCABIYIK’IN GÖZÜNDEN

“Bir lider ve bir arkadafl”
olarak Vehbi Koç

T ürkiye’nin en önemli ifladamla-
r›ndan Borusan Holding Kurucu
Baflkan› As›m Kocab›y›k, Koç

Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’un
ifl dünyas› içinde s›k gördü¤ü isimlerden
biri oldu. 80. kurulufl y›l› dolayısıyla bi-
raraya geldi¤imiz As›m Kocab›y›k, kendi
cümleleriyle, “bir lider ve bir arkadafl”
olarak Vehbi Koç’u anlatt›.

‹lk temas...
“Vehbi Bey ile 1970’lerin bafl›nda yapt›-
¤›m›z ifl toplant›lar›yla bir araya geliyor-
duk. Daha sonra bu iliflkimiz dostlu¤a
dönüfltü. Ankaral› arkadafllar›mla birlikte

ayda bir defa evde toplan›rd›k ve bu grup
içerisinde zamanla Vehbi Bey de yer al-
maya bafllad›. Bu vesileyle ifl d›fl›ndaki
iliflkimiz gittikçe güçlendi ve aram›zda
bir dostluk ba¤› olufltu. Zamanla dostlu-
¤umuz öylesine güçlü bir hâl ald› ki Veh-
bi Bey, ülkemizin önde gelen bir ifladam›
olarak bütün s›rlar›n› benimle paylaflma-
ya bafllad›. Hâlâ kimseye anlatmad›¤›m,
memleket meseleleriyle ilgili konuflmala-
r›m›z olmufltur.”

“Ölçülü ve irade sahibi bir lider”
“Vehbi Bey sosyal sorumlulu¤unun bi-
lincinde, yaln›z iflinde de¤il sivil yafla-

Asım Kocabıyık (ortada) ve Vehbi Koç, 1993 yılında Borusan Holding'in otomobil satıfllarını gerçeklefltirece¤i Avcılar tesisinin açılıfl töreninde... Dönemin BMW Yönetim
Kurulu Baflkanı Eberhard von Kuenheim'ın (en sa¤da) da katıldı¤ı törende tercümanlık görevini Asım Bey'in gelini Zeynep Kocabıyık yap›yor.
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görevini yapmamas›n›n getirdi¤i eksikleri
görüyoruz. Memleketimizin buna lay›k
olmad›¤›n›, e¤itim seviyemizin ve kalk›n-
mam›z›n yükselmesi gerekti¤ini düflün-
düm ve hâlâ düflünüyorum. Vehbi Koç ile
birlikte oldu¤umuz anlarda üzerinde has-
sasiyetle durdu¤umuz konular›n bafl›nda
memleket meseleleri, ülkenin kalk›nmas›
için yap›lmas› gerekenler gibi konular ge-
lirdi. Mesela bir görüflmemizde kendisine
Afyon ile ilgili bir projemden bahsettim.
Do¤up büyüdü¤üm bu kente bir katk›da
bulunma arzusu içindeydim. Vehbi Koç
bu konudaki düflüncelerimi büyük bir
heyecan ve mutlulukla dinledi ve günün
birinde Afyon’da bir yat›r›mda bulun-
mam durumunda kendisinin de katk›da
bulunmak istedi¤ini ifade etti. Ancak bu
projemizi maalesef gerçeklefltiremedik.
Bundan sonras› için çok büyük yat›r›m is-
teyen projeler planl›yorum.” 

“Cömertli¤i ile çevresindekileri
flafl›rt›rd›”
1944’te ifl dünyas›na at›ld›m ve çal›flmaya
bafllad›¤›mdan beri ifl dünyas›n› bir yana
b›rakal›m, dünya çok de¤iflti. O zamanlar
ülke nüfusumuz 20 milyon civar›ndayd›,
flimdi 75 milyona ulaflt›. Bu nüfus art›fl›
da memleketimizdeki aç ve iflsiz insan sa-
y›s›n› beraberinde getirdi. Dolay›s›yla gü-
nümüzde her an sokakta kapkaç veya h›r-
s›zl›k vakalar›yla karfl›laflmam›z mümkün
hale geldi. Vehbi Koç ile anlar› paylaflt›¤›-
m›z günlerde dünyan›n durumu çok
farkl›yd›. Milli Mücadele dönemine flahit
olmufl vatandafllar ve ifladamlar› olarak
bizim kayg›lar›m›z flimdikilerden çok
farkl›yd›. En baflta Vehbi Koç her zaman

ülkesinin ve vatandafllar›n daha iyi flart-
larda yaflamas› düflüncesiyle hareket
ederdi. Kesinlikle cimri bir insan de¤ildi,
tersine oldukça yerinde harcamalar ya-
par, tasarrufa önem verirdi. Gerekti¤i za-
manlarda ise hiçbir masraftan kaç›nmaz,
cömertli¤i ile çevresindekileri flafl›rt›rd›.”

An›lar...
“1970’lerin ortas›nda yine bir toplant›
vesilesiyle Vehbi Koç ile ‹zmir’de bir ara-
ya gelmifltik. Günlerden cumayd› ve top-
lant› ç›k›fl›nda Vehbi Koç yan›ma gelerek
camiye gitmeyi teklif etti. ‹zmir’de deniz
kenar›nda bir camiye gittik ve namaz›m›-
z› k›ld›ktan sonra toplant› yerine geri
döndük. Döndü¤ümüzde bir de bakt›k
ki herkes ayaklanm›fl, telafl içinde Vehbi
Koç’u ar›yor. Me¤er Vehbi Koç o arada
korumalar›na bile hiçbir fley söylemeden
benimle camiye gelmifl.
Yine kendisiyle bir baflka hat›ram›z tatil
için ‹zmit’teki çiftli¤ime gelmesiyle oldu.
Orada iki-üç günü birlikte geçirdik. Yü-

rüyüfller yapmay› ve bu s›rada yolda kar-
fl›laflt›¤› insanlarla sohbet etmeyi çok se-
verdi. Oldukça merakl› biriydi ve karfl›-
laflt›¤› insanlara sorular sorar, onlar› tan›-
maya çal›fl›rd›. ‹letiflime çok önem veren
bir liderdi.”

Çal›flanlara mesajlar
“Koç çal›flanlar›, en baflta Koç Holding’in
önündeki abideye lay›k olmak için var
güçleriyle çal›flmaya devam etsinler. Ku-
rucular›n›n yolunda gittikleri sürece ba-
flar›l› olacaklar›na inan›yorum. 
Her flirketin yönetiminde mutlaka hata-
lar olur. Ama Koç Holding yönetiminde
bu hatalar asgari seviyededir. Kurucular›
Vehbi Koç’un ard›ndan göreve gelen aile
üyelerini çok baflar›l› buluyorum. Bana
hâlâ ‘amca’ diye hitap eden Mustafa
Koç’u yak›ndan izliyorum ve kendisini
yaratt›¤› ahenkli çal›flma ortam› nedeniy-
le kutluyorum. Arada s›rada kalem kâ¤›-
d› elime al›p Mustafa Koç’a tavsiye mek-
tuplar› yazd›¤›m bile oluyor.”

Borusan Holding Kurucu Baflkan› As›m Kocab›y›k, 12 Nisan’da Türkiye’nin sayg›n yönetim kongre-
lerinden biri olan IV. Liderlik Zirvesi kapsam›nda “Liderlik Onur Ödülü”nün sahibi oldu. Ayn› ödül
daha önce ülkeye olan katk›lar›ndan dolay› Vehbi Koç’a da takdim edilmiflti. Kocab›y›k da söz ko-
nusu ödülü yine ayn› sebeple alarak yak›n dostu Vehbi Koç ile ortak bir paydada daha buluflmufl
oldu. Ödülle ilgili olarak As›m Kocab›y›k flunlar› söyledi: “fiimdiye kadar sorumlu ve çal›flkan bir in-
san›n yapmas› gereken fleyleri yapt›m. En mühimi memleketin ihtiyac›n› test etmeye çal›flt›m. ‹ktisat
bölümü mezunu oldu¤um için ekonomiyle her zaman yak›ndan ilgilendim. Görüfllerim ve çabalar›m
sayesinde bu ödülü almaya lay›k görüldü¤ümü düflünüyorum ve bu nedenle çok mutluyum. Ama
aç›kças› kendimi bir lider gibi de¤il, normal bir vatandafl gibi hissediyorum. Ben Vehbi Koç gibi bir
‘lider’ de¤il, sadece baflar›l› say›lacak bir ifladam› oldu¤uma inan›yorum.” 

Vehbi Koç ile ayn› yolu izliyor...

ENKA HOLD‹NG’‹N KURUCUSU fiARIK TARA:

“Bizler kendisini
örnek ald›k”

V ehbi Koç’la 1965 y›l›nda tan›flan
Enka Holding’in kurucusu fiar›k
Tara, kendisiyle yak›n dost olu-

yor ve pek çok ülkeye gezi amaçl› seya-
hatler yap›yorlar. ‹fl yaflam›nda da Vehbi

kendisi için de büyük önem tafl›d›¤›n› be-
lirtiyor. fiar›k Tara’n›n, Koç Toplulu-
¤u’nun 80’inci kurulufl y›l› nedeniyle yö-
neltti¤imiz sorulara verdi¤i yan›tlar flöyle:

Türk ifl dünyas›, tarih kay›tlar›na Veh-
bi Koç ad› için nas›l bir not düflüyor?
Vehbi Koç’un yapt›klar› o dönem için ina-
n›lmazd›r. Bütün mütevaz›l›¤›na ra¤men,
ifl dünyas›n›n kabul etti¤i bir liderdir.
Vehbi Koç, Türk sanayiinin babas›yd›.

Cumhuriyet’in kuruluflundan bu ya-
na ekonomi içindeki en büyük geli-
flim ve de¤iflimi Türk sanayii yaratt›.
Bu çerçevede, Vehbi Koç’un Türk sa-
nayiinin geliflim sürecinde üstlendi¤i

Koç’u örnek ald›¤›n› söyleyen Tara, iki
grubun birlikte kurdu¤u Ram Enka flir-
ketinin Rusya’da hayata geçirdi¤i Rams-
tore ma¤azalar›n›n ise Vehbi Koç’un ha-
yallerinden biri oldu¤unu ve bu nedenle
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yapm›flt›r. Liderlerin baz› görevleri var-
d›r; o da yaln›z kendi grubuna de¤il, di-
¤er gruplara da örnek ve yard›mc› ol-
makt›r. Koç Toplulu¤u da 80 y›ll›k sü-
reçte benimsedi¤i bu rekabet ve kalite
anlay›fl› içinde Türk ekonomisini dünya-
ya açm›flt›r.

Vehbi Koç ve Koç Toplulu¤u’nun, ku-
rumsal sosyal sorumluluk anlay›fl›na
iliflkin neler söylemek istersiniz? 
Bugün, 21. as›rda ifl âlemine bakt›¤›m za-
man flirketlerin iki önemli görevi oldu¤u-
nu görüyorum. Birincisi flirketlerini ge-
liflmifl ve geliflmekte olan IT ile entegre
etmek, ikincisi ise sosyal mesuliyet. Veh-
bi Bey bunu, daha 20. yy’›n ilk yar›s›nda
anlam›fl ve bu istikamette faaliyette bu-
lunmufltur. Bunlar aras›nda benim de
onun önderli¤inde kendisine kat›ld›¤›m
Türk E¤itim Vakf› çal›flmalar› vard›r. Ar-
d›ndan yine kendisiyle birlikte Haydar-
pafla Siyami Ersek Hastanesi’ne anjiyo
makinesi ald›k, Anadolu’da birkaç okul
kurduk. Vehbi Bey her zaman bu tür so-
rumluluklara baflkalar›n›n da kat›lmala-

r›n› isterdi. Ayr›ca yapt›¤› her ifli sonuna
kadar takip ederdi. Tabii Koç Toplulu-
¤u’nun en önemli sosyal sorumluluk ça-
l›flmas› ise Vehbi Koç Vakf›’d›r. Bugün de
bu vakf›n çal›flmalar›n› memnuniyetle iz-
lemekteyim.

Vehbi Koç’la tan›flman›z hangi y›la
rastl›yor?
1965 y›l›yd›. O zamanlar bizim plastik
fabrikam›z vard›. Bir Alman firmas› Vehbi
Bey’e lisans vermek istemifl, o ise “benim
alakam yok” diyerek beni ça¤›rm›fl. Bu-
nun üzerine gittik konufltuk, o zaman li-
sans› biz ald›k. Sonra kendisiyle iliflkimiz
dostlu¤a dönüfltü ve onu kaybedene ka-
dar sürdü. O dönemde Vehbi Koç, Os-
man Boyner, Muzaffer Gazio¤lu, Sadi
Gülçelik, Mehmet Mermerci, Ayd›n Koray
ve ben ailelerimizle beraber her ay bir ev-
de toplan›rd›k. Çok tatl› gecelerdi. fiimdi
bu gruptan Ayd›n Koray, Osman Boyner
ve ben kald›k.

Birlikte çok an›lar›n›z da olmufltur.
Elbette. Örne¤in birlikte çok seyahat
ederdik. Benden kendisi talep ederdi.
Suudi Arabistan, Irak, Avrupa’da pek
çok ülke ile Rusya, Ukrayna gibi ülke-
lere gezi amaçl› seyahatlerimiz oldu.
Rusya’ya benim davetlim olarak özel
uçakla gitti¤imizde torunum da gelmek
istemiflti. Kendisine “Bir sak›ncas› var
m›” diye sordum. “Sen bilirsin” dedi.
Bunu ben olumlu alg›lad›m ve torunum
Mehmet’i de götürdüm. Orada öyle ah-
bap oldular ki dönüflte Mehmet’in flere-
fine iki kez yemek verdi ve hep sa¤›nda
oturttu. Ona hediyeler al›r “Çocuklar›m
görse bana ne derlerdi acaba?” derdi.
Çünkü Vehbi Bey hayat› boyunca hep
mesafeli bir insan olmufltu.

rolü nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
Dedi¤im gibi o Türk sanayiinin babas›-
d›r. Türk sanayiinin öncülü¤ünü yapt›.
Ondan önce de Türkiye’de muhtelif fab-
rikalar vard›, ancak onunla birlikte Türk
sanayii kendini buldu. Vehbi Koç’u ör-
nek alarak Türkiye’de çok say›da firma
kuruldu. Ayr›ca Koç’la birleflen firmalar
oldu. Arçelik bu konuda önemli bir ör-
nektir. Lütfü Doruk’un kurdu¤u bu fir-
ma Koç’la ortakl›k kurmufl, daha sonra
Koç Toplulu¤u’na geçmifltir.

Vehbi Koç’un “Devletim ve ülkem var
oldukça ben de var›m” ilkesinin
Türk özel sektörü ve ifl dünyas› aç›-
s›ndan tafl›d›¤› anlama iliflkin neler
söyleyebilirsiniz? 
Vehbi Bey, hakikaten gerçek bir milliyet-
çiydi. Devletin varl›¤›na inanm›fl bir in-
sand› ve devletsiz hiçbir faaliyetin yürü-
meyece¤ine inan›rd›, buna da çok k›ymet
verirdi. Türkiye’nin problemleriyle çok
yak›ndan ilgilenirdi. Her kademede de
sözü dinlenirdi. Vehbi Bey ekonomiye,
Türkiye’nin ekonomiyle geliflece¤ine ina-
n›rd›. Çok geliflmifl ekonomilerde sadece
refah›n de¤il, demokrasinin de sa¤lanabi-
lece¤ini söylerdi. Bundan 80 y›l önce ifle
bafllam›fl olmas›na ra¤men, o dönemde
yeni sanayi felsefesine kolayca adapte ol-
mufltu. Bizler de kendisini örnek ald›k.
Onun en büyük amac›, Ford’la ortakl›k
kurmakt›. Bunu baflard›. D›fla aç›lmak ko-
nusunda da bir öncülü¤ü vard›r.

Koç Toplulu¤u’nun dünden bugüne
oluflturdu¤u yap›, Türk sanayiinin
dünya ile entegrasyonu ölçe¤inde ne
tür etkiler yaratm›flt›r? 
Zaten Koç Toplulu¤u benim bildi¤ime
göre her zaman Türk sanayisine liderlik

Öncelikle Koç Toplulu¤u’nun
80’inci kurulufl y›ldönümünü
kutluyorum. Koç Toplulu¤u’nun

kurucusu Say›n Vehbi Koç’u da bu vesi-
leyle hem flahs›m hem de tüm Sabanc›

Toplulu¤u üyeleri ad›na sayg›yla ve rah-
metle an›yorum. 
Merhum Vehbi Koç, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurulmas›ndan sonra, ülkemizin
ihtiyac› olan kalk›nma ve sanayileflmesi

yolunda, Türkiye’de özel sektörün gelifl-
mesinde büyük emekleri olan örnek ve
önder bir kiflilikti. Yaratt›¤› sanayi kuru-
lufllar› sayesinde Türkiye’de hem üretim
sektörünün hem hizmet sektörünün ge-

“Örnek ve önder bir kiflilikti”
SABANCI HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKANI GÜLER SABANCI:
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isterim. Vehbi Bey ve Sak›p Bey sa¤l›kla-
r›nda son derece yak›n iki dosttular. Sa-
k›p Bey, Vehbi Bey’in ard›ndan onun de-
¤erini “Pirimiz Vehbi Koç'un ölümü sa-
dece ailesi için de¤il, Türkiye için bir ka-
y›pt›r. ‹flini, ifli d›fl›ndaki her konuyu cid-
diye alan, ülkesini seven, prensiplerine
ba¤l›, ekonomik, politik ve sosyal gelifl-
meleri yak›ndan izleyen, yanl›fl gördü¤ü
konularda cesur ve aç›k uyar›larda bulu-
nan bir büyük adam› kaybettik. Vehbi
Koç, 95 y›ll›k hayat›nda memleketine
önemli eserler b›rakma baflar›s›n› göste-
ren, sevab›n› iflleyen örnek bir insan ola-

liflmesine hem de istihdam yarat›lmas›na
büyük katk›lar› olmufltur. Ayr›ca Say›n
Vehbi Koç vizyonerli¤i ile Türkiye’nin
sosyal hayat›na da yeni perspektifler ka-
zand›rm›flt›r. Merhum Vehbi Koç iflada-
m› kimli¤inin yan› s›ra kazand›klar›n› ül-
kesiyle paylaflmay› bilen, sosyal sorumlu-
luk sahibi bir kiflilikti. Onun bu özelli¤i-
nin somutlaflm›fl halini “Devletim ve ül-
kem var oldukça ben de var›m” sözünde
görmek mümkündür. 
Bu vesileyle Say›n Vehbi Koç ile birlikte
burada, onun çok yak›n dostu olan am-
cam merhum Sak›p Sabanc›’y› da anmak

DO⁄Ufi HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKANI FER‹T fiAHENK:

“Vehbi Koç hepimiz için
ilham kayna¤›d›r”

V ehbi Koç, ülkemizin k›s›tl› olanaklarla geliflti¤i bir dönemin gi-
riflimci ruhunun temsilcilerindendir. Koç, Türkiye’de pek çok il-
kin temelini atan, Türk sanayiinin geliflimine öncülük eden bir

kimliktir. Geleneksel de¤erlerimiz ile ça¤dafl yönetim ilkelerini bütün-
lefltiren vizyonu sayesinde aile flirketini profesyonellefltirerek, ku-

rumlar›n› dünyayla rekabet edebilen bir platforma tafl›m›flt›r.
Vehbi Koç’un önderli¤inde Koç Grubu flirketlerinin baflar›la-

r›, sadece sanayi ile s›n›rl› kalmam›fl toplumsal sorumluluk
alan›nda üretken projelerle de bütünleflerek ülkemize kat-
ma de¤er sa¤lam›flt›r. 
Vehbi Koç Vakf› kurumsal giriflimin öncülerinden olmakla

birlikte, bugün kurumsal vatandafll›k olarak adland›rd›¤›m›z
geliflimin de Türkiye’deki temellerini oluflturmufltur.
Koç’un bütünleflik, hay›rsever, giriflimci yaklafl›m›, genç nüfu-
sumuza yeni olanaklar sa¤layan çal›flmalara öncülük ederken,

bizlere de ilham kayna¤› olmaya devam etmektedir.  

“Vehbi Koç’un, yaratt›¤› sanayi kurulufllar› 
sayesinde Türkiye’de hem üretim sektörünün
hem hizmet sektörünün geliflmesine hem de 

istihdam yarat›lmas›na büyük 
katk›lar› olmufltur”

rak bu dünyadan göç etti” sözleriyle ifa-
de etmifltir. Türk sanayii ve ekonomisi
bugün dünyan›n 20 büyü¤ü aras›nda yer
al›yorsa bunda hem Say›n Vehbi Koç’un
hem de Say›n Sak›p Sabanc›’n›n büyük
emekleri vard›r. 
Türk halk› bu iki de¤erli evlad›n› bu ül-
keye yapt›klar› hizmetlerinden dolay› as-
la unutmayacakt›r.
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avafltan yeni ç›km›fl bir ülkede, ortakl›klar yoluyla flirketler kurul-
mas› bir anlamda güçlerin birlefltirilmesi anlam›na geliyordu. Pro-
fesyonel yönetim ve baflar›l› ortakl›klar, Koç Toplulu¤u’nun ilk y›l-
lar›nda belki ad› net olarak belirlenmemifl ama ilkeleri flekillenmifl
bir anlay›flt› ve bu anlay›fl› Vehbi Koç 1940’l› y›llarda hayata geçir-

di. Risk alan, sorumlulu¤u paylaflan, karar veren ve uygulayabilen güvenilir or-
takl›klar kurdu. Bu ortakl›k modeli ileriki y›llarda Koç Toplulu¤u’nun geliflme-
sini ve de¤iflik ticari sahalara girmesini sa¤layacak güçlü bir formül olmufltur. 
Vehbi Koç, her zaman kurumsallaflmaya büyük önem verdi. Ortak seçiminde
kurumsal yap›y› bir ölçü olarak al›rken, bir yandan da Koç flirketlerinde kurum-
sallaflman›n sa¤lam temellerini att›. Bu alanda özellikle Siemens’in kurumsal ya-
p›s›ndan etkilenen Vehbi Koç, Siemens’in o dönemdeki üst düzey yöneticilerin-
den Dr. Gerd Tacke’nin de¤er verdi¤i düflüncelerinden de yararland›. 
Türkiye’de birçok ilkin öncüsü Koç Toplulu¤u’nun dönemine göre hep bir dün-
ya vizyonu olmufltu. Bu yaklafl›m, Vehbi Koç’un tüm ifl yaflam› boyunca ürete-
rek, istihdam yaratarak ülkesine hizmet etme tutkusunun olmazsa olmaz gerek-
lerinden biriydi. Özellikle 1946 y›l›nda Amerika’ya gerçeklefltirdi¤i seyahat,
Vehbi Koç’un yabanc› ortakl›klar konusundaki vizyonunu biçimlendirdi¤i dö-
nüm noktalar›ndan birini oluflturdu. Bu ülkede 52 gün kalan Koç, ABD’nin sa-
nayileflme alan›ndaki h›zl› dönüflümüne tan›kl›k etme ve buradan hareketle
dünyay› yeniden yorumlama f›rsat›n› yakalad›. Art›k, bu tarihten sonra ülkeye
teknoloji transferini de öngören yeni bir dönem bafll›yordu Koç flirketleri için...
Bu tarih Vehbi Koç ve Koç flirketleri için ayn› zamanda tüccarl›ktan sanayicili¤e
geçiflin de milad›n› oluflturdu...
Birbiri ard›na ortakl›k anlaflmalar› imzaland›. Ford ve Siemens’le bafllayan ortak-
l›klara zaman içinde g›dadan perakendeye pek çok yenisi eklendi. Hatta Ford
ve Fiat örne¤inde oldu¤u gibi ayn› sektörde birden fazla ortakl›k kuruldu. Ama
profesyonel yönetim ve etik kurallar›n harfiyen uygulanmas› hiçbir sorun ç›k-
mamas›n› sa¤lad›.

S

OORRTTAAKKLLIIKKLLAARRLLAA
DDOO⁄⁄AANN SS‹‹NNEERRJJ‹‹

Ayn› sektörde birden fazla ortakl›k
kuruldu. Ama profesyonel yönetim ve
etik kurallar›n harfiyen uygulanmas›

uyumun anahtar› oldu
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Alan Mulally Sergio Marchionne Alessandro Profumo Dr. Nüsret Arsel Fikret Öztürk

Vehbi Koç’un 1956 y›l› Ekim
ay›nda Henry Ford’la

buluflmas›, Ford ile
Türkiye’deki ortak

yat›r›mlar›n bafllang›c›n›
oluflturdu.
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yoruz. Bu aile ayn› zamanda köklü bir
mirasa, seçkin tedarikçilere ve güçlü or-
takl›klara sahip.
Koç Holding’in de ayn› vizyona ve benzer
bir mirasa sahip oldu¤unu düflünüyo-
rum. Daha önce Türkiye’yi gelme ve Ko-
caeli Fabrikas›’n› görme f›rsat› elde etmifl-
tim. O dönem Ford Otosan yönetim eki-
bi ile tan›flmak benim için oldukça büyük
bir keyif oldu. Bu ekibin baflarmak için
sahip olduklar› istek, azim ve kararl›l›k
beni çok etkiledi. Geçti¤imiz sekiz y›la
bakarsak gösterdikleri büyüme gerçekten
muazzamd›. Bunun yan› s›ra gelecekte
sa¤lamak istedikleri büyüme potansiyeli
de oldukça umut verici. Ford Otosan’›n
ve Koç Toplulu¤u’nun y›ldönümünü kut-
luyorum.”

Lewis Booth (Ford Otosan Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s›)
“1920’li y›llar›n sonunda Vehbi Koç,
Ford Motor Company’nin Ankara’daki
acentesi oldu. Aradan geçen 80 y›l›n ar-
d›ndan Ford ile Koç aras›ndaki iliflki çok
daha güçlü hale geldi. Bugün, Ford Oto-
san Türkiye’deki otomobil endüstrisinin
lider flirketi konumunda. Gerçek flu ki,
hepimiz bundan büyük bir gurur duyu-
yoruz. Geçti¤imiz befl y›l boyunca, üst
üste yeni araç sat›fllar›nda pazar lideri
olan Ford Otosan, ayn› zamanda üç y›l-
d›r Türkiye’de ‘Bir Numaral›’ araç üretici-
si ve ihracatç›s›. Bu baflar›n›n arkas›nda
Kocaeli Fabrikas›’ndaki Ford Otosan eki-
binin çal›flmalar› bulunuyor. Kocaeli’nin
üretti¤i Ford Transit, “Y›l›n Uluslararas›
Ticari Arac›” seçildi. Bu fabrika ayn› za-
manda Ford Transit Connect için de tek
üretim yeri oldu. Geçti¤imiz üç y›l içinde
Kocaeli Fabrikas› ‘Global Ford Üretim
Sistemi’ içinde ‘En ‹yi Ford Fabrikas›’
olarak an›lmaya baflland›. Türkiye’deki
tüm arkadafllar›m›za ve ifl ortaklar›m›za
mutlu bir 80. y›ldönümü diliyorum. Bu-
güne kadar birlikte mükemmel ifller ba-

flard›k. Bundan sonra da
çok daha büyük baflar›-
lara imza ataca¤›m›za
inan›yorum.”

F ord, Koç Toplulu¤u’nun uzun y›l-
lara dayanan iflbirli¤i ve ortakl›kla-
r›nda öne ç›kan markalardan... Bu

iliflki, Toplulu¤un kurucusu Vehbi
Koç’un 1928 y›l›nda Ford ile ilk acentelik
anlaflmas›n› yapt›¤› tarihe dayan›yor.
1946 y›l›nda Ford Motor Company'nin
Türkiye temsilcili¤i, ilk yerli seri üretim
Anadol’da Ford motorlar›n›n kullan›lma-
s›, 1976 y›l›nda imzalanan lisans anlaflma-
s›, “En ‹yi Yerli” slogan›yla 1985’te Türki-
ye yollar›na ç›kan ilk yerli Ford Taunus...
Ard›ndan 1997’de Ford Otosan’da eflit or-
takl›¤a gidifl ve Kocaeli’nde kurulan ve
dört y›l üst üste dünyadaki en iyi Ford
fabrikas› seçilen bir büyük üretim üssü...
Koç Toplulu¤u ile birlikte Türkiye Cum-
huriyeti’nin de en uzun süreli yabanc› or-
takl›¤›n› gerçeklefltirdi¤i Ford Motor
Company’nin üst düzey yöneticileri Koç
ortakl›¤›n› de¤erlendirdiler...

Alan Mulally (Ford Avrupa Yönetim
Kurulu Baflkan› ve CEO’su)
“Ford Motor Company olarak dünyan›n

dört bir yan›nda yeni ürünlerimizin tan›-
t›m›na h›z verdik. Daha az kaynak harca-
yarak yüksek kalite ile daha h›zl›, beklen-
tileri karfl›layan araçlar üretmeyi amaçl›-
yor ve bunun için ürün geliflim sürecimi-
zi daha verimli hale getirerek globalleflti-
riyoruz. Her fleyden önce bizler, ayn› plan
do¤rultusunda, ayn› hedef için dünya ça-
p›nda çal›flan tek bir ekibiz. Müflterileri-
mize istedikleri fayday› sa¤layacak araçlar
sunmak en büyük amac›m›z. Kendimizi
global ve çok yönlü bir aile olarak görü-

1928 YILINDA BAfiLAYAN ‹L‹fiK‹N‹N SONUCU

“Gurur verici 
köklü bir ortakl›k”

Ford Avrupa Yönetim Kurulu Baflkan› ve CEO’su Mulally (solda) Ford Otosan’›n son sekiz
y›ldaki büyümeyisini “muazzam” olarak nitelendiriyor. 

Ford Otosan Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Lewis Booth
(solda) seksen y›l›n ard›ndan
Koç ile Ford aras›ndaki iliflkinin
çok daha güçlü hale geldi¤ini
düflünüyor. 
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T ofafl, Türk otomotiv sektörünün
oldu¤u kadar, Türkiye ekonomi-
sinin de lokomotif kurulufllar›n-

dan biri... Binek otomobillerin yan› s›ra
hafif ticari araç üretiminde de lider kuru-
lufllardan biri olan Tofafl, ‹talyan otomo-
tiv devi Fiat ile 1968’den bu yana sürdür-
dü¤ü baflar›l› iflbirli¤i ile bugün hem iç
pazar hem de dünyan›n birçok ülkesi için
üretim yap›yor. Fiat Auto’nun CEO’su
Sergio Marchionne, Koç Toplulu¤u ile or-
takl›klar›n› ve bu çerçevede yarat›lan de-
¤erler ile ortakl›¤›n gelecek vizyonunu
de¤erlendirdi:
“Tofafl 1968’de kurulmufl ve 1971’de üre-
time bafllam›fl olan 39 y›ll›k bir flirkettir;
otomotiv sektöründe Fiat deneyimi ile
Koç Toplulu¤u’nun Türk otomotiv paza-
r›ndaki deneyimini ve genel olarak Türki-
ye ekonomisindeki önemli rolünü birlefl-
tiren bir ortak giriflimdir. 
Koç Toplulu¤u ile ortak giriflimimizin her
iki taraf aç›s›ndan de¤eri üzerine öncelik-

Koç Toplulu¤u’nun finans alan›nda-
ki ana flirketi Koç Finansal Hiz-
metler’in orta¤› UniCredit, Avru-

pa’n›n ikinci en büyük bankas› konu-
munda. fiirket, orta¤› oldu¤u Koçbank’›,
2005 y›l›nda gruba kat›lan Yap› Kredi
Bankas› ile birlefltirdi ve bu birleflmeyle
Yap› Kredi, Türkiye’nin en büyük dör-
düncü özel sektör bankas› konumuna
yükseldi. Özel say› için sorular›m›z› ya-

Unicredit ve Koç Grubu aras›ndaki iflbir-
li¤i bir niyet mektubu ile 2001 y›l› sonun-
da bafllad›. Bu süreç 2002 sonunda finan-
sal hizmetlerde yüzde 50’lik bir ortak gi-
riflim yaratma anlaflmas›yla sonuçland›.
Böylece UniCredit Koç Finansal Hizmet-
ler’in bünyesinde yer alan ve Türk banka-
c›l›k sektörünün önde gelen özel bankala-
r›ndan biri olan  Koçbank’› ve leasing,
faktoring, yat›r›m bankac›l›¤›, varl›k yö-
netimi, komisyonculuk ve sigorta ifllet-
meleri dahil olmak üzere tüm finansal ifl-
tiraklerini kontrol etmeye bafllad›.
Daha spesifik olarak, Türkiye pazar›na bir
ortak giriflim yoluyla girme karar›na iki
de¤erlendirme yol açm›flt›. Bunlardan bi-
rincisi, ülkeyi bütün derinli¤iyle tan›yan

n›tlayan Koç Finansal Hizmetler’in ‹tal-
yan orta¤› UniCredit’in CEO’su Alessan-
dro Profumo, her iki bankan›n da tek
bafllar›na ulaflmalar› mümkün olmayan
sonuçlar alacaklar›ndan emin olarak güç-
lerini birlefltirdiklerine iflaret ediyor...

Koç Toplulu¤u ile iflbirli¤ine/ortakl›-
¤a yönelmenize yol açan temel faktör-
ler nelerdi?       

le vurgulamak istedi¤im nokta, uzun va-
deli bir iflbirli¤inin sa¤lam ve paylafl›lan
de¤erler üzerinde infla edilmesi gerekti¤i-
dir. Hem Fiat Group, hem de Koç Hol-
ding rekabetçi bir yap›ya sahiptirler. Her
iki grup da bireysel geliflime özellikle
önem vererek teknik deneyimlerini so-
nuna kadar kullanma konusunda karar-
l›d›r. Bu de¤erler ortak
giriflime tamamen yan-
s›t›lm›flt›r ve Tofafl’›n
baflar›s›n›n ana nedeni
de budur. 
80 y›ll›k geçmifliyle Koç
Toplulu¤u, birçok sek-
tördeki varl›¤›na ve gü-
cüne ba¤l› olarak sadece
Türk ekonomisinde de-
¤il, ayn› zamanda Avru-
pa’da da önemli bir
oyuncudur. Bu uluslar
aras› deneyim, ortak gi-
riflimimizin potansiye-

linden sonuna kadar yararlanmak aç›s›n-
dan son derece önemli olmufltur.
Tofafl, uzun vadede Fiat Otomobilleri’nin
(FGA) stratejisinin ana dire¤idir. Tofafl
hafif ticari araçlar›n gelifltirilmesi ve ima-
lat› için bir mükemmeliyet merkezdir.
Halen üretimi yap›lan modellere y›l so-
nunda Minicargo’yu da ilave edece¤iz. Bu
üç tarafl› bir proje olup (FGA, PSA Peuge-
ot Citroen ve Tofafl) y›lda 165 bin adetlik
üretimi hedeflemektedir. Bu sene Nisan
ay›nda yeni orta boy sedan otomobil olan
ve yükselifle geçen önemli bir pazarda oy-
namak için tasarlanm›fl bulunan Linea’y›
piyasaya sürdük. Türkiye bu model için
ilk üretim yeridir ve y›ll›k üretim kapasi-
tesi 60 bin araçt›r.
Tofafl, 2008 y›l›nda yüzde 100 üretim ka-
pasitesine ulaflm›fl olacakt›r (Son iki pro-
je olan Linea ve Minicargo ve y›ll›k araç

kapasitesini 360 bine
kadar ç›karmak için 520
milyon euro tutar›nda
yat›r›m) ve Araflt›rma-
Gelifltirme faaliyetlerini
sürdürmek için teknik
becerilere sahiptir. Bun-
dan baflka Türkiye çok
yüksek maliyet etkinli¤i-
ne sahip bir üretim üs-
südür. Bu üç faktörün
birleflimi pazarda reka-
bet gücümüzü artt›rmak
aç›s›ndan son derece
önemlidir.”   

FIAT AUTO CEO’SU SERGIO MARCHIONNE:

UNICREDIT CEO’SU ALESSANDRO PROFUMO:

“Ortakl›¤›m›z mükemmel
sonuçlar do¤uruyor”

“Tofafl’›n baflar›s› 
ortak de¤erimizdir”
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bank’›n Yap› Kredi ile birleflmesi, her iki
grubun da Türk bankac›l›k sektöründeki
varl›¤›n›n ve etkinli¤inin gelifltirilmesi
için yap›lm›flt›r. Yap› Kredi’nin amac› bü-
yümek, de¤er yaratmak ve ana iflkollar›n-
da üstün bir konuma gelerek Türk paza-
r›nda lider banka olmakt›r.
Bu sonuçlara ulaflma hedefiyle her iki
grup da befl sene önceki coflkular›n› koru-
yarak deneyimlerini ve profesyonellikleri-
ni kullanmaya devam etmektedir.   

Günümüzün artan küresel rekabetin-
de grubunuzun ve Koç Toplulu¤u’nun
ortak girifliminin sa¤lad›¤› faydalar›
de¤erlendirebilir misiniz? 
Koç Grubu ile ortak giriflimimizin alt›nda
yatan temel, her iki grubu da Türk banka-
c›l›k sektöründe sadece “organik olarak”
de¤il, ayn› zamanda yerel kazan›mlar ara-
c›l›¤›yla da büyümeye yöneltmifltir. 
2005’te UniCredit ve Koç Grubu ortakl›¤›

Türkiye’nin belli bafll› bankalar›ndan biri
olan ve ülke çap›nda yayg›nl›¤›yla  büyük
avantaj sunan Yap› Kredi’yi bünyesine
katm›flt›r. Birleflmeden önce Yap› Kredi ve
Koçbank Türk bankac›l›k sektöründe top-
lam aktiflerin s›ras›yla yüzde 6.1 ve yüzde
4.3’üne sahiplerdi. 2006 sonbahar›nda
birleflerek, yüzde 10’u aflan pazar pay› ve
30 milyar euro civar›nda toplam aktifler
ile Türkiye’nin en büyük dördüncü ban-
kas› olan “yeni” Yap› Kredi’yi yaratt›lar. 
UniCredit’in Koç Grubu ile oluflturdu¤u
ortak giriflimden memnuniyeti, bu befl y›l
içinde ulafl›lan sonuçlar›n aç›k kan›t› ile
daha da belirginleflmektedir. Türk pazar›-
na girifl y›l›nda gelirler 286 milyon eu-
ro’ya, kâr ise 4 milyon euro’ya ulaflm›fl,
geçen y›l›n sonunda ise s›ras›yla bu de-
¤erler 1 milyar 850 milyon ve 420 milyon
euro’yu bulmufltur. 
Koç Grubu ile ortak giriflim sayesinde
Türkiye bugün UniCredit için en önemli
pazarlardan biri haline gelmifltir. Bu
önem hakk›nda bir fikir verebilmek için
Türkiye’nin grubun en fazla müflteriye sa-
hip oldu¤u -7 milyondan fazla- ülke ol-
du¤unu söylemek yeterlidir. 

güçlü bir ortak ve sa¤lam yönetim ekibi-
nin, mümkün olan en iyi pazar bilgisini
UniCredit’in bankac›l›k deneyimiyle bir-
lefltirilmesine olanak tan›yaca¤›, bu ne-
denle orta vadede ortalaman›n üstünde
bir büyümeye izin verece¤i inanc› idi.
‹kincisi ise, yüksek büyüme h›z›na sahip,
ama bu aflamada oldukça de¤iflken olan
bir ekonomiye yat›r›m yapma riskinin
azalt›labilmesi ihtimaliydi. Böylece yat›r›-
m›n büyüklü¤ü s›n›rland›r›lmakla kalma-
y›p, çeflitli sektörlerdeki uluslararas› (Fiat
ve Ford’la otomotiv, Allianz’la sigorta, Ya-
maha ile motosiklet vb.) ortak giriflimleri
baflar›yla yöneten, bu konuda mükemmel
bir geçmifle sahip olan Türkiye’nin bir nu-
maral› flirketler grubunun ortakl›¤›yla riskin
hafifletilmesi avantaj› kullan›labilecekti..
Koç Grubu ile bir ortak giriflim yaratma
karar›n› desteklemede baflka bir faktör de,
önemli bir büyüklü¤e sahip olmas›n›n ya-
n› s›ra Koç Grubu’nun amans›z rekabete
sahne olan sektörlerdeki ihracat paylar›-
n›n da gösterdi¤i gibi, uluslararas› piyasa-
larda güçlü bir performans sergilemesiydi. 

Ortak girifliminiz her iki taraf için de
de¤erlendirildi¤inde, her bir grup bu
ortakl›ktan ne gibi de¤erler kazand›?   
Her iki grup da güçlerini birlefltirerek
tek bafllar›na eriflmeleri mümkün olma-
yan sonuçlar almak üzere bafllatt›klar›
bu ortak giriflime en iyi becerileriyle kat-
k› sa¤lad›lar.  
Koç Grubu Türkiye ekonomisi ve ticari
sistemi hakk›nda derin bilgisini ve bu bil-
giyi mükemmel yorumlama becerisini en
üst düzey uluslararas› deneyimleriyle har-
manlayarak yönetim alan›nda önemli viz-
yonel katk› sa¤lad›. 

UniCredit ise yaln›zca ‹talya’da de¤il, ay-
n› zamanda birçok Orta ve Do¤u Avrupa
ülkesinden gelen deneyimini kullanarak
finans ve bankac›l›k becerilerini sundu.
Böylelikle UniCredit baflar›l› ürünler ve
hizmetlerden ve her pazar tipine uygun
olarak yeni çözümler üretmekten oluflan
deneyimini katk› olarak sundu. 
Elde edilen sonuçlar yaln›zca tercih edi-
len çözümün isabetlili¤ini de¤il, ayn› za-
manda hem organik, hem de Yap› Kredi
gibi yeni sat›n almalarla inorganik olarak
büyümeye imkân tan›yan bir yap›ya her
iki grubun da kendini aday›fl›n› ve kalite-
li katk›s›n› sergilemektedir.   

Türkiye ekonomisinde 80 y›ld›r faali-
yet gösteren Koç Toplulu¤u’nun yeri
sizce nedir?
Koç Grubu Türk ekonomisi için uzun za-
mand›r bir k›stas ve referans noktas› ola-
gelmifltir. Çeflitli sektörlerdeki varl›¤› ile

Türkiye’nin lider sanayi gruplar›ndan biri
olmakla kalmay›p, ayn› zamanda dünya-
n›n en büyük gruplar› s›ralamas›nda h›z-
la yükselmektedir. Benim kanaatime göre
Koç Grubu Türk ekonomisinin büyüme-
sine yapt›¤› önemli katk›lardan dolay› ve
ayn› zamanda dünyaya aç›lan kap›s› oldu-
¤u için takdiri hak etmektedir. 
Koç Grubu güçlü aile de¤erlerine dayan-
d›¤› ve bu flekilde idare edilirken yine de
finansal pazarlara aç›k ve duyarl› oldu¤u
için özel ve halka aç›k bir flirketin en iyi
yönlerini bir arada toplamaktad›r.

Ortak girifliminizin gelece¤i aç›s›ndan
her iki grubun nas›l bir vizyonu var?    
UniCredit ve Koç Grubu’nun ortak girifli-
mi gerçekten de mükemmel sonuçlar do-
¤urmaktad›r. Grubun karar› ile h›rsl› bü-
yüme hedefleri belirlenmektedir ve Yap›
Kredi’nin gruba kat›lmas› bu baflar› h›rs›-
n›n somut bir göstergesidir. 
Yine de hem UniCredit hem de Koç Gru-
bu, ortakl›klar›n›n flu ana kadar ulafl›lan-
lardan çok daha iyi sonuçlar verebilece¤i-
nin fark›ndad›r.  
Daha spesifik olmak gerekirse, Koç-

“Hedeflere ulaflmak için her iki grup da
befl y›l önceki coflkular› ile deneyim ve

profesyonelliklerini kullanmaya devam etmektedir”
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K oç ve Siemens taraf›ndan 1958 y›-
l›nda temeli at›lan Simko, 1 Ocak
1959’da üretime bafllad›. Firman›n

ismi de iki orta¤›n isminden do¤mufltu.
Asl›nda bu ortakl›¤›n ilginç bir bafllang›ç
öyküsü vard›.  
Vehbi Koç ile Emin Aktar’›n birlikte kur-
duklar› Türkeli, k›sa zamanda geliflmifl ve
tüm Türkiye’de tan›nm›flt›. Özellikle Sie-
mens markal› radyo ve elektrikli aletlerin
sat›fllar› çok iyi gidiyor, bunlar›n yan› s›ra
temsilcili¤ini ald›klar› ‹sviçreli Schilieren
asansörleri de tatmin edici bir sat›fl perfor-
mans› gösteriyordu.
Ancak Siemens, Türkiye’de üretime geç-
melerini tavsiye ediyordu. Emin Aktar,
Türkeli ve Kavel Kablo’daki ortakl›¤› nede-
niyle, o zamanki ekonomik koflullarda bu
fikre s›cak bakm›yordu. Siemens yönetici-
leri defalarca Türkiye’ye geldiler ve bu sü-
reçte Kavel Kablo’nun hisselerini de almak
istediler. Ancak ortaklar hisselerin bir bö-
lümünün Siemens’e sat›larak, iletken ima-
lat›ndan kablo imalat›na geçilmesi konu-

Koç ifllere do¤rudan kar›flm›yordu.”
Vehbi Koç, ayr›lma düflüncesini ilk olarak,
ayn› zamanda damad› olan Dr. Nüsret Ar-
sel’e açt›. Kafas›nda yeni flirketin planlar›n›
haz›rlayan, Siemens’le anlaflan Vehbi Koç,
düflüncelerini hemen hayata geçirdi. 
1957 y›l›nda ortakl›¤›n bitifli için ilk ad›m
at›ld›. Yedi ay süren ayr›l›k ifllemlerinin ar-
d›ndan Simko’nun temeli at›ld›. 1959’da
faaliyete bafllayan Simko’nun kurucular›
Vehbi Koç, Cafer Tüzel, Adnan Berkay,
Rahmi M. Koç ve Dr. Nüsret Arsel’di. 
fiirketin ad› Siemens ve Koç isimlerinden
türetilmiflti ama flirketin tamam› Koç Tica-
ret’in elindeydi. Siemens o dönemde, Tür-
kiye’nin yabanc› sermayeye bak›fl› ve bü-
rokrasinin zorlu¤u nedeniyle sermaye koy-
mam›fl, ileride ortak olabileceklerini belirt-
miflti. Nitekim k›sa bir süre sonra Siemens,
Simko’dan hisse sat›n almaya bafllad›.
‹lk genel müdür Adnan Berkay’›n ard›ndan
göreve gelen ve çok uzun y›llar›n› Simko’ya
adayan Dr. Nüsret Arsel, Vehbi Koç’un Sie-
mens’e bak›fl›n› aktar›rken, yabanc› ortak-
lara bak›fl›n›n da ipuçlar›n› veriyor:
“Vehbi Bey’in geliflmifl ve baflar›l› olmufl

tüm flirketlere karfl› çok büyük bir duyarl›-
l›¤› vard›. Vehbi Bey’in ilk ald›¤› mümessil-
lik Ford firmas›yd›. Ama sonra Fiat mü-
messilli¤ini de ald›. Bu iki rakip firmay› bi-
raraya getirebilmesi flafl›rt›c› idi. Vehbi Bey
bu konularda o kadar hassast› ki, menfaat
çat›flmalar›n› son derece güzel bir flekilde
ay›rabiliyordu. Hem Fiat’›n menfaatlerini
hem de Ford’un menfaatlerini birbirlerine
zarar vermeden en iyi flekilde koruyordu.
O nedenle bugün ne Ford ne de Fiat, Veh-
bi Bey’in bir di¤erine daha fazla a¤›rl›k ve-
rildi¤ini söyleyemez. Benzer bir durum da
General Electric’in mümessili oldu¤umuz
dönemde söz konusu idi. O dönemde Ge-
neral Electric’in yan›nda Siemens de bize
Türkiye mümessilli¤ini vermiflti. Her ikisi
de enerji alan›nda çal›fl›yordu ve rakiptiler.
Ama hiçbir zaman sorun yaflanmad›. Veh-
bi Bey bu gibi firmalara çok büyük be¤eni
duyuyordu ve bu tarzda firmalarla çal›flma-
y› tercih ediyordu.”

sunda da istekli de¤ildiler.
O dönemin yak›n tan›¤› Dr. Nüsret Arsel
ayr›l›¤a giden bu süreci flöyle anlat›yor:
“Ortaklar aras›ndaki görüfl ayr›l›klar› 1957
y›l›nda bafllam›flt›. Ancak, ilk ayr›l›k 21
May›s 1958 y›l›nda gerçekleflti ve Murat
Yarafl›r ortakl›ktan ayr›ld›. 
Ard›ndan da Vehbi Koç ortakl›¤›n› bitirdi.
Bu görüfl ayr›l›¤›n›n en büyü¤ü de Vehbi
Koç ile Emin Aktar aras›nda yaflanm›flt›.
Asl›nda Türkeli flirketi do¤rudan Vehbi
Bey’in enifltesi olan Emin Aktar Bey’in
(Vehbi Bey de Emin Bey’in enifltesi idi) ve
Murat Yarafl›r’›n yönetimindeydi. Vehbi

UZUN YILLARINI S‹MKO’YA ADAYAN DR. NÜSRET ARSEL:

“Rakip firmalar› bir araya
getirebiliyordu”

“O dönemde General Electric’in yan›nda Siemens de
bize Türkiye mümessilli¤ini vermiflti. Her ikisi de

enerji alan›nda çal›fl›yordu ve rakiptiler.
Ama hiçbir zaman sorun yaflanmad›”

Vehbi Koç, 1972 y›l›nda Münih’te Siemens’in Baflkan› Peter Von Siemens, Rahmi M. Koç, o¤ul Peter Von
Siemens ve Dr. Nüsret Arsel ile birlikte.
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Opet Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret
Öztürk, 80. y›lda Koç Toplulu-
¤u’nu hem bir ortak hem de bir ifla-

dam› olarak de¤erlendirdi.  

Vehbi Koç’un Türk sanayiine olan kat-
k›s›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Vehbi Koç, yerli üretim ve sanayie önem
kazand›ran insand›r. ‹thal yoluyla mal al›p,
onlar› Türkiye’de pazarlamak yerine, üreti-
len mallar› direkt yurtiçi ve yurtd›fl›nda sat-
may› amaçlam›flt›r. Koç Toplulu¤u özellikle
beyaz eflya ve otomotivde yurtiçini oldu¤u
kadar yurtd›fl›na ihracat› da göz önüne ala-
rak çal›flmalar›n› sürdürüyor. Vehbi Bey bu
kapasiteyi y›llar önce fark etmifl ve yerli üre-
time a¤›rl›k vermeyi baflarm›flt›r. Dolay›s›y-
la, hem istihdam yaratm›fl hem de toplulu-
¤un büyümesini sa¤lam›flt›r. Çal›flan›, bayi-
si ve tüketicisiyle iç içe olmay› baflaran bir
insan olarak Vehbi Bey, ülkeye büyük kat-
k›da bulunmufltur.

Sizce Vehbi Koç’un “Ekonomimiz güç-
lendikçe demokrasi daha iyi yerleflir ve
dünyadaki itibar›m›z artar” sözlerinin
Türk ifl dünyas› aç›s›ndan anlam› nedir?
Biz bu sözün ne kadar do¤ru oldu¤unu
2000-2001 y›llar›nda bizzat gördük. Yurt-
d›fl›ndaki bankalarla görüfltü¤üm zaman
flirketimizin dört dörtlük, ama ülkemizin
riskli oldu¤unu belirtiyorlard›. fiahsen ben
bu “ülke riski” sözüne k›z›yordum. Ama
2000-2001 krizinde ülkemizde dolar›n bir
günde iki kat›na ç›kt›¤›n›, dev gibi flirketle-
rin eriyip gitti¤ini ve her fleyin altüst oldu-
¤unu görünce, ülke riskinin gerçekten var
oldu¤unu anlad›m. fiirketlerin güçlü olabil-
mesi, ülke ekonomisinin güçlü olmas›na
ba¤l›d›r. fiirketiniz ne kadar güçlü olursa ol-
sun, ülkenizde ekonomik anlamda bir istik-

rar yoksa flirketin gelecekle ilgili bir garan-
tisi olamaz.

Koç Toplulu¤u’nun ekonomiye katk›-
s›ndan söz edebilir misiniz?
Toplulu¤un ekonomiye katk›s› tart›flmas›z-
d›r. Daha önce de¤indi¤im gibi,  Koç Top-
lulu¤u, yerli montaj faaliyetini h›zla yerli
üretime dönüfltürmüfl ve bugün dünya pa-
zarlar›nda dev markalarla boy ölçüflebilecek
duruma gelmifl, hatta baz› ürünlerde lider-
li¤i bile ele geçirmifltir. Bu trend günümüz-
de de devam ediyor. Ülkenin en büyük gru-
bu olan Koç Toplulu¤u hem yurtiçinde,
hem de yurtd›fl›nda önemli at›l›mlar yap›-
yor. Aygaz d›fl›nda pek fazla faaliyet göster-
medi¤i enerji sektörüne, h›zl›, do¤ru, karar-
l› ve dev ad›mlar atarak girdi. Koç Toplulu-
¤u’nu dünyan›n en büyük flirketleri aras›na
sokan bu hamlenin zamanlamas› çok do¤ru
oldu. Bu yönelmeye pozitif katk› yapan
profesyonelleri de unutmamak laz›m. Koç
Toplulu¤u’nun bu baflar›s›, yurtd›fl›ndan
bak›ld›¤›nda ülkemizdeki di¤er toplulukla-
ra da güven duyulmas›n› sa¤l›yor. Koç Top-
lulu¤u; ülkemizin en büyük holdingi olma-
s› nedeniyle elde etti¤i baflar›lar, yapt›¤› or-
ganizasyon ve sat›fllarla di¤er flirketlere de
örnek bir kurulufltur. Holdingin bu baflar›-
s› bir yerde ülkenin baflar›s›na da olumlu
katk› sa¤lamaktad›r.

Ortakl›¤›n›zla Koç Toplulu¤u hakk›nda
daha çok bilgi sahibi oldunuz. Bu dü-
flüncelerinizi bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Tüketici taraf›ndan Koç Toplulu¤u’na du-
yulan büyük bir güven var. Herhangi bir
yerde ticaretle u¤raflmakla Koç Toplulu-
¤u’nda yönetici olmak aras›nda çok fark
var. Baflar›l› olabilmeniz için toplulukta
prim sistemiyle motivasyon sa¤lan›yor.

OPET YÖNET‹M KURULU BAfiKANI F‹KRET ÖZTÜRK:

“Ortakl›¤›m›z Türkiye’ye
örnek oldu”

“Herhangi bir yerde ticaretle u¤raflmakla 
Koç Toplulu¤u’nda yönetici olmak 

aras›nda çok fark var” 

Özellikle üst düzey yöneticilere uygulanan
bu sistem, herkesin baflar›ya ulaflmak için
elinden geleni yapmas›n› sa¤l›yor. Ben Koç
ortakl›¤›ndan sonra Opet’in gelece¤iyle ilgi-
li herhangi bir problem görmüyorum. Çün-
kü bizim at›l›mc› ve yarat›c› yönümüzle,
Koç Toplulu¤u’nun mükemmel risk yöneti-
mi anlay›fl› bir araya geldi. Ortakl›kla ortaya
ç›kan kuvvetli mali yap› da flirketin sa¤lam
temeller üzerine oturmas›n› sa¤lad›. Tüketi-
cide bize karfl› duyulan bir güven ve mem-
nuniyet duygusu var. Bu da bizi ergeç lider-
li¤e tafl›yacakt›r.

Di¤er flirket ortakl›klar› aç›s›ndan sizin
ortakl›¤›n›z›n önemi nedir?
Türkiye’de baz› ortakl›klar kuruluyor, ku-
rulmaya çal›fl›l›yor. Ama bizim ortakl›¤›m›z
gerçekten Türkiye’ye örnek olan baflar›l› bir
ortakl›k oldu. Opet’in tüketiciye olan ya-
k›nl›¤› ile Koç Toplulu¤u’nun tüketiciye
verdi¤i güven bir araya gelince büyük bir si-
nerji ortaya ç›kt›. Opet, sektöründe kârl›l›¤›
ve pazar pay› yönünden en çabuk büyüyen
flirkettir. Dolay›s›yla, bu ortakl›ktan iki tara-
f›n da memnun oldu¤unu düflünüyorum.

Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
anlay›fl›n› de¤erlendirir misiniz?
Ortakl›k sözleflmemizde e¤itime destek ko-
nulu bir madde bulunuyordu. E¤itimi en
önemli konu olarak gören ve e¤itime y›llar-
d›r destek veren kifliler olarak bu maddeyi
büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Koç
Toplulu¤u e¤itime, sa¤l›¤a, sanata ve çevre-
ye karfl› sosyal sorumluluklar›n› yerine ge-
tirmeye çal›fl›yor ve bunlara çok önem veri-
yor. Her fley devletten beklenemez; nas›l ki
herkesin kendi evinin önünü temizlemesi,
bu tür konulardaki temel felsefe ise sosyal
sorumluluk anlam›nda da herkesin üzerine
düflen görevi yapmas› gerekiyor. Koç Top-
lulu¤u’nun sosyal sorumluluk anlam›ndaki
faaliyetlerini takdir ediyorum.
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ehbi Koç, kendisine s›k s›k yöneltilen “Bir
kurumda en önemli unsur nedir?” sorusu-
na, her zaman “çal›flanlar” yan›t›n› vermifl-
tir. Nitekim “Toplulu¤un Anayasas›” ka-
bul edilen “Hedefler ve ‹lkeler” metninin

“Koç Toplulu¤u çal›flanlar›yla birlikte” sözcükleriyle
bafllamas› bunun en somut kan›t›d›r. 
Dördüncü paragrafta ise bu durum daha ayr›nt›l› dile ge-
tirilmifltir: “En önemli sermayemiz, insan kayna¤›m›zd›r.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çal›flanlar›m›z›n kalite-
siyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü
Toplulu¤umuza çekmek ve istihdam etmek, insan›m›z›n
yeteneklerinden, gücünden ve yarat›c›l›¤›ndan azami fay-
da sa¤lamak; verimliliklerini art›rmak, geliflmelerine im-
kân tan›mak ve iflbirli¤i ve dayan›flman›n yeflerdi¤i bir ça-
l›flma ortam› yaratmak, Koç Toplulu¤u’nun kuflaklar bo-
yu devaml›l›¤›n› sa¤lamak için seçti¤imiz yoldur.” 
Dedesi ve babas›n›n ard›ndan Türk Traktör’de 1997 y›-
l›nda göreve bafllayan Tolga Altuncu ve Koç Toplulu-
¤u’nda tam befl flirkette görev alan Görgün Özdemir’in
anlatt›klar›, seçilen yolda bugün gelinen noktay› bize
gösteriyor. 

Vehbi Koç, bir kurumda
çal›flanlar›n tafl›d›¤› önemi her

f›rsatta vurgulad›: “Sermaye
bulunur, makine al›n›r,

teknoloji transfer edilir. Fakat
iyi e¤itilmifl insan gücü yoksa

netice almak zordur”

V

EENN  ÖÖNNEEMMLL‹‹  SSEERRMMAAYYEEMM‹‹ZZ
‹‹NNSSAANN  KKAAYYNNAA⁄⁄IIMMIIZZDDIIRR

KOÇ TOPLULU⁄U HEDEF VE ‹LKELER‹’NDEN:

çal›flanlar›m›z
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çal›flanlar›m›z

tuncu o kadar etkilenmifl ki meslek lise-
sinden  mezun olur olmaz Türk Traktör'e
baflvurmufl ve 1971’de ifle bafllam›fl. 27 y›l-
l›k bir hizmet sürecinin ard›ndan 1999’da
Üretim Planlama Müdürlü’¤ünden emekli
oldu. Babam ve dedeme ait evde geçen kü-
çüklük an›lar›m onlar›n çal›flt›klar› iflyeri-
ne ait sohbetleridir. Keyifle üretimden,
teknik geliflmelerden, çal›flanlara verilen
de¤erden bahsederlerdi. Vehbi Koç'un ye-
mekhanede kocaman harflerle yazan "En
önemli sermayemiz insan kayna¤›m›zd›r"
sözünü hep merak ettim. Staj için Türk
Traktör'e bafllad›¤›mda ilk onu görmeyi
arzu ettim. Hele fabrikay› gezince onlar›
daha iyi anlad›m ve kendime ben de hedef
koydum. Dedemden babama geçen güzel
an›larla dolu bu miras o kadar k›ymetliydi
ki ben de sahip olmal›yd›m. Koç Toplulu-
¤u flirketleri aras›nda baflar›l› ve kuvvetli
ba¤larla, geçmifli gelece¤e tafl›yan bu flir-
kette ben de yerimi almal›yd›m. En flansl›
oldu¤um noktalardan biri de babamla iki
y›l ayn› flirkette görev almam oldu.  En çok
üzüldü¤üm konu da dedemin benim Türk
Traktör'de çal›flt›¤›m› göremeden 1993 y›-
l›nda vefat etmesi oldu. Onun emanetini
ve babama teslim etti¤i bu bayra¤› gururla
tafl›d›¤›m› göremedi. 

Dedeniz ve baban›z itibariyle toplulu-
¤u yak›ndan tan›yan birisiniz, ayr›ca
10 y›ld›r siz de bu grubun bir parças›-
s›n›z. Bir çal›flan gözüyle bize Koç
Toplulu¤u’nu de¤erlendirir misiniz?  
Türkiye'nin en büyük kuruluflu olan Koç
Holding ve ona ba¤l› flirketlerin ülkemizin
sanayisine, sosyoekonomik geliflmine  sa-
y›s›z katk›lar› olmufl ve halen devam  et-
mektedir. Vehbi Koç'un ilkeleri sadece ifl-
yerimizde de¤il evlerimizde de uyulmas›
gereken kurallar olarak benimsenmifltir.
Disiplin, sayg›nl›k, teknolojik ve ekono-
mik güç, insana verilen de¤er ve en önem-
lisi ülkemizin laik ve ça¤dafll›k hedefinde
izledi¤i tutum. Koç Holding'in izledi¤i yol
çok önemlidir. "Memleketim varsa ben de
var›m" cümlesi Koç Toplulu¤u flirketleri-

A‹LES‹N‹N KOÇ’TAK‹ ÜÇÜNCÜ KUfiAK TEMS‹LC‹S‹ TOLGA ALTUNCU:

“Bu miras› çocuklar›m da
gururla tafl›mal›”

T ürk Traktör Üretim Planlama ve
Takip Tak›m Memuru Tolga Al-
tuncu, Koç Toplulu¤u’nda ailesi-

nin üçüncü kufla¤›n›n temsilcisi. Ayn› ku-
rumda montaj iflçisi olarak görev yapan
dedesi ‹zzet Altuncu ve babas› U¤ur Al-
tuncu’nun anlatt›klar›ndan o kadar etki-
lenmifl ki, baflka bir yerde çal›flmay› dü-
flünmemifl bile. fiimdi günün birinde ayn›
iflyerinde o¤ullar›yla çal›flmay› hayal edi-
yor. Asl›nda Tolga Altuncu, Koç Toplulu-
¤u’nda oldukça s›k rastlanan bir durumun
kahraman›.... 

Önce k›saca sizi tan›yabilir miyiz?
1997 y›l›nda Anadolu Üniversitesi’nden
mezun oldum. 1996 y›l›nda okul dönemi
boyunca Arçelik Eskiflehir Kompresör
Fabrikas›’nda, yaz tatilinde ise Türk Trak-
tör ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü’nde staj
yapt›m. 1 Temmuz 1997 y›l›nda Türk
Traktör Fabrikas› ‹nsan Kaynaklar› Mü-
dürlü¤ü’nde göreve bafllad›m. 17 Ekim
2005 tarihinden bu yana da Üretim Plan-
lama ve Takip Tak›m Yöneticili¤i’nde çal›-
fl›yorum. 

Ayn› grup içinde ailenizin baflka fert-
lerinin de görev yapt›¤›n› ö¤rendik.
Koç Toplulu¤u üyesi olmak ailenizde
bir gelenek gibi görülüyor. Onlar›n gö-
revlerinden de söz eder misiniz?
Dedem ‹zzet Altuncu Türk Traktör'de
1960 y›l›nda montaj iflçisi olarak ifle baflla-
m›fl ve 1978 y›l›nda emekli oldu. Bu süreç
içerisinde 21.01.1969 tarihinde de  sendi-
ka temsilcili¤i yapt›. Türk Traktör, Anka-
ra'da kurumsal imaj olarak çok büyük bir
yere sahip. Özellikle teknik okuldan me-
zun olanlar›n ifle girmek için çaba göster-
di¤i ve çal›flmay› çok istedi¤i bir yer. De-
demin anlat›mlar›ndan babam U¤ur Al-

“Baflar›l› ve geçmifli gelece¤e tafl›yan bu flirkette ben
de yerimi almal›yd›m. En flansl› oldu¤um
noktalardan biri de babamla iki y›l

ayn› flirkette görev almam oldu”
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nin baflar›s›n›n ard›ndaki inanc› da ortaya
koymakta, bizleri gururland›rmaktad›r. 

Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projelerini yak›ndan izliyorsunuz. Si-
zin kat›ld›¤›n›z projeler oldu mu?
“Global Compact”in imzalanmas›yla Koç
Toplulu¤u flirketleri, sadece ekonomik ve
ticari baflar›lar de¤il, topluma karfl› sorum-
luluklar›n› yerine getiren ve yayg›nlaflma-
s›na katk›da bulunan bir de¤er olarak li-
derli¤ini her alanda yaratacakt›r. fiirketim-
de bu konuda son bir y›ld›r bilgilendirme
çal›flmalar› yap›l›yor. Bu ilkelerin gerçek-
lefltirilmesi ve yay›l›m›nda hepimize bü-
yük görevler düflüyor. Koç Toplulu¤u ça-
l›flan› olarak bu bilinçte olmaktan mutlu-
luk duyuyorum ve gönüllü olarak uygula-
malara kat›l›yorum. 

G örgün Özdemir yaklafl›k 20 y›ll›k
bir Koç Toplulu¤u çal›flan›; ama
onun en önemli özelli¤i topluluk

içinde tam befl ayr› flirkette çal›flmas›. Bo-
¤aziçi Üniversitesi’ndeki MBA döneminde
maddi nedenlerle yapt›¤› part-time ifl d›-
fl›nda tüm çal›flma yaflam› Koç Toplulu-
¤u’nda geçmifl. fiu anda Otokoç, Birmot ve
Avis’in Mali ‹fllerden Sorumlu Genel Mü-
dür Yard›mc›s›.

Koç Toplulu¤u'na ilk kez ne zaman ve
nas›l kat›ld›n›z? 
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde okurken, hiç
unutmam, A4 kâ¤›da elle yaz›lm›fl ve okul
duvar›na yap›flt›r›lm›fl bir ilan gördüm.
‹landa Koç Holding Mali ‹fller Kooordina-
törlü¤ü’ne yetifltirilmek üzere eleman
arand›¤› yaz›lm›flt›. 
Bu ilan üzerine baflvurumu yapt›m. Say›n
Nevzat Tüfekçio¤lu ve Alpay Ba¤r›aç›k ile

Ayr›ca "Ülkem ‹çin" projesi kapsam›nda
çeflitli çal›flmalara kat›l›yoruz. Geçen y›l
bu proje kapsam›nda bir ilkö¤retim oku-
lunu yeniledik. Bu y›l da Lösemili Ço-
cuklar Vakf› ile ortaklafla bir proje yürü-
tüyoruz. Burada da Koç Toplulu¤u'nun
bir çal›flan› olarak görev almak beni gu-
rurland›r›yor. 

Unutamad›¤›n›z bir an›n›z varsa bi-
zimle paylafl›r m›s›n›z?
31 May›s 2001’de Semahat-Dr. Nüsret Ar-
sel Etimesgut E¤itim Park›’n›n yap›lmas›n-
da flirket olarak büyük sorumluluklar üst-
lenmifltik. Tesisin inflaat› ve donan›mlar›
esnas›nda ben de büyük bir keyif ve gö-
nüllülükle çal›flm›flt›m. Genel Müdürü-
müz Say›n Hakk› Akkan böyle anlaml› bir
uygulama için hepimizi yüreklendirdi ve

heyecanla tüm çal›flmalara destek oldu.
Aç›l›fl›n oldu¤u gün "Vehbi Koç bugün
aram›zda olsayd›, herhalde o da son dere-
ce mutlu olurdu" diyen Semahat Arsel,
Vehbi Koç'un e¤itime büyük önem verdi-
¤ini belirterek konuflmas›na devam etti:
"Bütün sorunlar›n alt›nda yatan e¤itimsiz-
liktir, diyen Vehbi Koç, sosyal yard›mlafl-
may›, ülke sorunlar›na e¤ilmeyi bizlere
afl›lam›flt›r.” O gün Say›n Semahat Arsel ve
Dr. Nüsret Arsel'le tan›flm›fl olmak, böyle
yüce bir olayda görev almak beni çok gu-
rurland›rd›. 

Çocuklar›n›z›n da Koç Toplulu¤u’nda
yer almas›n› ister misiniz?
Koç Toplulu¤u’nun sahip oldu¤u de¤erler
sadece çal›flanlar›n› de¤il tüm ülkeyi etki-
liyor. Liderlik yapt›¤› tüm alanlar bizleri
mutlu ediyor ve gelece¤e güvenle bakma-
m›z› sa¤l›yor. Sadece ekonomik ve istih-
dam olarak sahip oldu¤u gücün yan› s›ra
birçok flirkete rol model olmas› da önem-
li. Özellikle sosyal sorumluluk anlam›nda
yaratt›¤› ve önderlik etti¤i projeler birçok
flirkete örnek oluyor; kültür ve sanat ala-
n›nda çal›flanlar›yla yaratt›klar› de¤erler
örnek oluyor. 
Bir Koç Toplulu¤u flirketi olan Türk Trak-
tör’de çal›flmaktan çok mutlu ve gururlu-
yum. Dedem ve babamdan bana kalan bu
miras› çocuklar›m 2 yafl›ndaki Berke ile 6
yafl›ndaki Batuhan’a tafl›may› çok arzu
ediyorum.

OTOKOÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖRGÜN ÖZDEM‹R:

Toplulukta toplam befl
flirkette görev ald›

Montaj iflçisi dede ‹zzet Altuncu (solda) ve  ikinci kuflak baba U¤ur Altuncu (ikinci resimde sa¤da)
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yapt›¤›m görüflmenin ard›ndan Temmuz
1988’de Koç Holding Mali ‹fller Koordina-
törlü¤ü’nde yetifltirme eleman› olarak ifle
bafllam›fl oldum.

Ayn› grup içinde de¤iflik flirketlerde
görev yapt›¤›n›z› biliyoruz. Bu süreci
anlatabilir misiniz? 
S›ras›yla, 1997-2000 y›llar› aras›nda ‹s-
tanbul Fruehauf’ta Mali ve ‹dari ‹fller
Grup Müdürü, 2000’de Koç Holding ile
Kingfisher aras›nda “joint venture” ile sa-
dece ev gelifltirme perakendecili¤i yap-
mak üzere yeni bir flirket kurulmas› ve
Koçtafl bünyesindeki yap› marketlerin ye-
ni flirkete devrine iliflkin geçici bir görev-
le, vekaleten Genel Müdür Yard›mc›s› ola-
rak görev yapt›m. 2001 y›l› sonunda alt›
Ford sat›fl flirketinin Otokoç çat›s› alt›nda
toplanmas› ile Otokoç’taki görevime bafl-
lad›m. 2005 y›l›nda Birmot ile yaflanan
yönetim birleflmesinde ayn› sorumlulu¤u
Birmot içinde alm›fl oldum. Yine ayn› y›-
l›n sonlar›nda Otokoç ve Avis’in birleflme-
sini gerçeklefltirdik. fiu anda da Otokoç,
Birmot ve Avis’in Mali ‹fllerden Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevime de-
vam ediyorum.

Bir çal›flan olarak Koç Toplulu¤u'nu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Koç Toplulu¤u çok büyük bir ailedir. Ger-
çi büyük bir aile sözü çok s›k ve çok fark-
l› ortamda kullan›l›yor. Ancak bu terim en
çok da Koç Toplulu¤u’na yak›fl›yor. Türki-
ye’nin neresine giderseniz gidin, Topluluk
flirketlerine ait bayisinden acentesine,
ürün ve hizmet tedarikçilerinden farkl› flir-
ketlerin flubelerine kadar mutlaka aileden
biri ile karfl›lafl›yorsunuz. 

flamba Endüstri Meslek Lisesi’ne teknolo-
ji s›n›f› ve motor laboratuvar› kurulmas›,
‹stanbul Bahçelievler Çocuk Yuvas›’n›n
yeni yap›lan binalar›na 0-6 yafl çocuk er-
gonomisine uygun y›kanma alanlar›n›n
yap›lmas›, Manisa’n›n Salihli ilçesindeki
yeni yap›lan Duras›ll› ‹lkö¤retim Okulu’-
nun boyanma ihtiyac›n›n karfl›lanmas›,
Kars’taki ‹lkö¤retim okuluna bilgisayar
ba¤›fl› yap›lmas›, Ankara Atatürk Çocuk
Yuvas›’n›n fiziki ortam›n›n iyilefltirilmesi
vb. Bunun yan›nda “Meslek Lisesi Mem-
leket Meselesi” Projesi dahilinde önemli
oranda meslek lisesi ö¤rencisine flirketi-
miz ve Türkiye’de yayg›n flubelerimizde
staj imkân› sa¤l›yoruz. 

Topluluk ya da aileye iliflkin bizimle
paylaflabilece¤iniz an›lar›n›z var m›? 
Koç Grubu’nun kurucusu rahmetli Vehbi
Koç ile ilgili her platformda dile getirdi¤im
iki  an›m› sizlerle paylaflmak isterim. Bun-
lardan ilki, hep söylenen Vehbi Bey’in tu-
tumlulu¤u konusunda. F›nd›kl› binas›n-
dan Nakkafltepe’deki yeni binaya tafl›nd›-
¤›m›z›n ilk dönemleri idi. Ö¤le yeme¤i
aras›nda ofiste yaln›z çal›flt›¤›m bir gün
koridorda Vehbi Bey’i gördüm. Ö¤le ye-
me¤ine gitmifl arkadafllar›n ofis ›fl›klar›n›n
yan›p yanmad›¤›n› kontrol ediyordu. Ben-
zeri hikâyeleri daha önce duymufl olmama
ra¤men bu olay› yaflamak beni çok etkile-
miflti.
Bir di¤eri ise, Vehbi Bey’in yazd›¤› “Hayat
Hikâyem” ile “Hat›ralar›m, Görüfllerim,
Ö¤ütlerim” kitaplar›n› kendisine imzalat-
mak istemifltim. Konuyu sekreteri Suzan

Han›m’a aktard›ktan sonra, kitaplar› imza-
lat›lmak üzere kendisine b›rakmak için
gitti¤imde kendimi Vehbi Bey’in odas›nda
buldum. Tabii ifl hayat›na yeni bafllam›fl
biri olarak heyecanlanmamak mümkün
de¤ildi. Hangi bölümde çal›fl›yorsun, han-
gi okul mezunusun gibi birkaç sorunun
eflli¤inde kitab›m› imzalam›flt›. O kitaplar
hâlâ kütüphanemde en önemli yeri kapla-
maktad›r.

Koç Toplulu¤u'nun gerçeklefltirdi¤i
sosyal sorumluluk projelerini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 
Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk
projeleri çok eskiye dayan›yor. Ben lisans
e¤itimim s›ras›nda TEV bursiyeriydim.
Dolay›s›yla Koç Toplulu¤u’nun sosyal so-
rumluluk projeleri ile bundan çeyrek as›r
önce tan›flm›flt›m. Koç Toplulu¤u’nun sos-
yal sorumluluk projeleri ülkemizin en
önemli ihtiyac› olan e¤itim konusunda yo-
¤unlafl›yor olmas› beni ayr›ca çok sevindi-
riyor. Çünkü, e¤itime yap›lm›fl yat›r›m ge-
lece¤e yap›lm›fl yat›r›md›r.  

Bu projeler içinde yer ald›n›z m›? 
Size ilginç bir an›m› aktarmak istiyorum.
TEV bursiyeri oldu¤um y›llarda, bundan

25 y›l önce, bursiyerler olarak kan ba¤›-
fl›nda bulunmufltuk. Son dönemlerde  dü-
flündü¤ümde, TEV çat›s› alt›nda o y›llarda
verdi¤im kan, içinde yer ald›¤›m ilk sos-
yal sorumluluk projesi olmufltu.
Daha sonra tüm flirket çal›flanlar› olarak
“Ülkem ‹çin” projelerinde yer ald›k. Kat›l-
d›¤›m›z projelerden birkaç› ise Antalya
Ersoy ‹lkö¤retim Okulu’na bilgisayarl›
teknoloji s›n›f› yap›lmas›, Samsun Çar-

“Lisans e¤itimim s›ras›nda TEV
bursiyeriydim. Dolay›s›yla Koç Toplulu¤u’nun
sosyal sorumluluk projeleri ile bundan çeyrek as›r

önce tan›flm›flt›m”

Mustafa V. Koç ve Ali Y. Koç’un da yer ald›¤› topluluk karmas›, Türkiye Spor Yazarlar› Derne¤i’ne karfl› (2003). 
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Vehbi Koç’a göre  bir kuruluflun baflar›s›nda  üç unsur
vard›r: Kalite, servis ve iyi organize edilmifl bir sat›fl

teflkilat›.  Bu yaklafl›m bayilerin önemini ortaya koyar

OTOMOT‹VDEN BEYAZ EfiYAYA

BB‹‹NNLLEERRCCEE  ÜÜYYEELL‹‹  AA‹‹LLEE::  BBAAYY‹‹LLEERR

oç Ticaret Beyo¤lu fiubesi Ampul Sat›fl Servisi 1951 y›l›nda kurulur. Bu servi-
sin kurulmas› ile Türkiye’de ilk defa bayilik sistemine geçilmifltir. Kav Kibrit
Fabrikas› üretime bafllad›¤›nda kibrit da¤›t›m› da ampul bayilerine verilir. 
Ard›ndan Arçelik buzdolab› üretimine geçince, Vehbi Koç, her yörenin en iti-
barl› en çal›flkan insanlar›n› bayi olarak seçer. Bayileri düzenli olarak bir araya

getirerek bir aile yarat›r. Ona göre “Sat›fl sonras› hizmet, gelecek sat›fllar›n devam›”d›r. 
Vehbi Koç, bayilerin çok önemli bir ifllevi oldu¤unu biliyordu ve yaflam› boyunca bayilerle
yak›n ve s›cak iliflkiler kurdu. Onlar› ailenin bir parças› olarak görüyor ve gezilerinde bayi-
leri iflyerlerinde ziyaret ederek, görüfllerini al›yor, düflüncelerine kulak veriyordu. 
Bugün Türkiye’nin hemen hemen her kentinde, ilçesinde Koç Toplulu¤u flirketlerinden bi-
rini temsil eden bir bayi vard›r. Tüketicilerin yüz yüze iliflki kurduklar› kiflilerdir bayiler ve
tabii yetkili servisler. Bir dünya devi olabilir kurumlar, dünyan›n en iyi üretimi ile tart›flma-
s›z en kaliteli mal› tüketicinin be¤enisine sunabilirler. Ama bu dev kurumlar›n görünen yü-
zü, imaj› bayilerdir. 
Bu biraz da Türk insan›n›n yap›s›ndan kaynaklan›r. Bir kez otomobil ya da dayan›kl› tüke-
tim mal› al›nan bayi ile iyi bir iletiflim kuruldu¤u andan itibaren, o art›k bir “tan›d›k”t›r. Bir
baflka ihtiyaç oldu¤unda önce ona gidilir, efle dosta tavsiye edilir. 

K



bayilerimiz
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B and›rmal› Ozar ailesi, 1922 y›-
l›ndan bu yana perakende sek-
törünün içinde. Koç Toplulu¤u

ile iliflkileri ise Arçelik’in kuruldu¤u
1955 y›l›na dayan›yor. Bayili¤i bugün
Ozarlar Pazarlama ve Tic. unvanl› flir-
ket ile Ergun Ozar ve kardefli sürdürü-
yor. Üçüncü kuflak Poyraz Ozar da ay-
n› firmada çal›fl›yor. 

Önce Ozarlar’›n tarihini k›saca akta-
r›r m›s›n›z? 
Bayili¤imiz 1955 y›l›nda babam ve am-
calar›m›n 1922 kurulufllu ‹.Muhsin Ozar
ve Kardeflleri Koll. fiti. firmas› ile bafll›-
yor. Ben 1950’li y›llar›n bafl›nda, sekiz
yafl›ndayken babam›n ma¤azas›nda ça-
l›flmaya bafllad›m. Üniversiteyi bitirince-
ye kadar, y›llar boyu yaz tatilimi baba-
m›n yan›nda çal›flarak geçirdim. Yedek
subay olarak askerlik görevimi yapt›ktan
sonra da babam›n flirketinde yönetici
olarak çal›flmaya bafllad›m. Ancak
1974’te babam›n firmas› vefatlar nede-
niyle sona erdi. Arçelik yöneticileri, ba-
yili¤i bana teklif ettiler. O zamandan be-
ri Arçelik bayili¤ini kardeflim ‹. Ethem
Ozar’la birlikte yürütüyoruz. 

Bugün gelinen noktada, bafllang›ca
göre sizce ne gibi farkl›l›klar var?
‹stanbul Sütlüce’de günlük 15-20 adet
buzdolab›, çamafl›r makinesi montaj› ile
bafllayan üretim, bugün gelinen noktada
devasa boyutlara ulaflm›flt›r. Arçelik, yö-
netim, üretim, da¤›t›m, yurt geneline da-
¤›lm›fl lojistik ve etkili bir sat›fl sonras›
müflteri hizmetleri teflkilat› yani servisler
ile ülkemizin özel sektörde en büyük ku-
ruluflu haline gelmifltir.
Ozarlar Pazarlama ve Ticaret firmam›z da
Arçelik ile paralel ivme kazand›. ‹ki nesil-
dir Arçelik bayiili¤ini sürdüren flirketimiz
zaman içinde cirosunu önemli ölçüde ar-
t›rd› ve yak›n bir gelecekte ailemizin
üçüncü jenerasyonundan o¤lum Poyraz
Ozar taraf›ndan idame ettirilecek. 

rinin sorulmas›n›n da kayda de¤er bir
“özelli¤imiz” oldu¤una inan›yorum.
Haftan›n belli gün ve saatlerinde yap›lan
ürün tan›t›c› televizyon yay›nlar›n›n hem
biz bayiler ve çal›flanlar hem de müflteri-
lerimiz aç›s›ndan son derece faydal› oldu-
¤una inan›yorum ve ilgili herkese tavsiye
ediyorum. 

Koç Toplululu¤u’nun sosyal sorumlu-
luk projeleri konusunda ne düflünü-
yorsunuz?
Sosyal sorumluluk konusunda toplulu-
¤umuzun ve Arçelik’in, üst düzey yöneti-
cilerinin mesuliyet duygular›yla proje ba-
z›nda organize etti¤i veya ifltirak etti¤i
programlar ile de örnek teflkil etti¤ine
inan›yorum. Arçelik benim için bir olgu,
bir “kurallar manzumesi”dir. Bu oluflumu
kendinde hisseden herkes Arçelik ailesin-
dendir. 

Bu y›l Koç Toplulu¤u 80. kurulufl y›-
l›n› kutluyor. Uzun y›llar bu kurumla
çal›flm›fl biri olarak neler söylemek is-
tersiniz?
Koç Toplulu¤u Türkiye’de “aile flirketi”
olmaktan ç›karak, kendi bünyesinde yeti-
flen profesyonel yöneticilerle kurumsall›-
¤a geçen bir “ilk”tir. Önderi oldu¤u özel
sektörde, ekonomimize kazand›rd›¤› ba-
flar›lar ve kazançlar ile de bu kimli¤ini
sürdürecektir. Bütün bunlar benim için
gurur vesilesidir.

Koç Toplulu¤u’nun size nas›l destek-
leri oluyor?
Öncelikle nihai tüketiciler olan müflterile-
rimizin “hakl›” flikâyetlerinin giderilmesi-
ne yönelik netice al›c› yöntemler kullan›l-
mas› marka imaj›na güç kat›yor. En çok
güvenilen marka olmak, perakende sat›fl
bayileri ile birlikte tüm Arçelik ailesi için
tabii ki onur vericidir.
Ayr›ca, Paro, Koç Ailem gibi organizas-
yonlar ile, Arçelik müflteri kitlemize ilave
imkânlar sunulmas›, müflteri memnuni-
yetini art›r›yor. Di¤er yandan Yap› Kredi
Bankas›’n›n kredi kart› ödeme noktas›
olarak firmam›z›n verdi¤i hizmetin, mar-
kam›za potansiyel müflteriler kazand›r-
mas› da gözden kaç›r›lmamas› gereken
bir konudur. Yetkili servislerimizce yap›-
lan bak›m, onar›m gibi hizmetler ve ürün
montajlar›ndan makul bir süre sonra
müflterilerimizin belirli merkezlerden te-
lefon ile aranarak müspet-menfi kanaatle-

EN ESK‹ BAY‹LERDEN B‹R‹ ERGUN OZAR:

“80. y›l benim için 
gurur vesilesidir”
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mel bir proje ve çok büyük boyutta ihra-
cat yap›yor. Ticari araçlarda fevkalade ge-
nifl bir ürün gam›na sahip, rekabete aç›-
l›m sa¤layan bir yap›s› var. Binek otomo-
billere bakt›¤›n›zda kurumsal müflterilere
karfl› oldukça yo¤un taleplere cevap ver-
me yelpazesi var. Mondeo ile beraber bi-
nek otomobillerde oldukça güçlü bir ya-
p›ya kavufltu. Ayr›ca çok h›zl› bir flekilde
özellikle filo pazar›nda, rekabetçi bir yak-
lafl›mla ve ürün gam›n›n çeflitlili¤i ile mü-
kemmel bir pazar elde etti. Bakt›¤›n›zda
böyle bir tablo görüyorsunuz, siz olsan›z
yapmaz mısınız?”
Asl›nda bu yeni iflbirli¤inin ancak tek yö-
nü. Sefer Sucu’yu as›l etkileyen unsur Koç
Toplulu¤u’nun bir üyesi olmak. Kendi
deyimiyle “Her zaman her otomobili sata-
bilir” ama bu her fley demek de¤ildir: “Bu
büyük organizasyonun içinde olmaktan
mutluluk ve haz duyuyorum. Y›llard›r
bütün bayi teflkilatlar›na sahip ç›kan bir
yap› ve bir organik ba¤ oldu¤unu görüyo-
rum. 40 y›ll›k bir ba¤. Bu bir kültür. Bu
kültürün içinde olmak güzel bir fley. Ben
buraya bak›yorum. Benim elimden hiçbir
fley kurtulmaz, ben otomobili her zaman
satar›m.”
Y›llar önce bir kez üyesi oldu¤u Koç Top-
lulu¤u’na bir kez daha kat›lmak istiyor.
Yetiflkin bir o¤lu ve k›z›n›n o camian›n
içinde olmas›n› ve bu mutlulu¤u onlar›n
da yaflamas›n› istiyor.  

S efer Sucu için otomobil, salt insan-
lar› bir yerden bir yere tafl›yan bir
araç de¤il. Otomobili flöyle tan›m-

l›yor: “Otomobil asl›nda dünyay› birbiri-
ne ba¤layan çok önemli bir temel ç›k›fl
noktas›d›r. Uygarl›¤›n öncüsüdür. Oto-
motiv asl›nda endüstrinin bir kolu, en-
düstrinin insana bir hediyesi.. Otomotiv
endüstrisi hava, kara ve denizi de içine
alan büyük bir yelpaze. Uygarl›klar› bir-
birine ba¤layan, bana göre son derece
önemli bir iletiflim arac›. Bar›fl› da sa¤la-
yan bir unsur otomotiv. Ben ulafl›m arac›
olarak hiç görmedim. Otomobil otomotiv
endüstrisinin belki insana hediyesi, belki
uygarl›¤›n bir öncüsü ancak, bütün ha-
yallerin tasar›ma dönüfltü¤ü and›r asl›nda
otomobil. Bütün ortak hayallerin bir obje
haline geldi¤i bir nesne. ” 

Koç Toplulu¤u ile iliflkisi çok eskilere da-
yan›yor Sefer Sucu’nun. Bugün 4. Levent
Oto Sanayi Sitesi’nde katk›lar› nedeniyle
bir caddeye ad› verilen Ahmet Bayman,
Sefer Sucu’nun amcas›, kendi deyimiyle
“Cici Baba”s›. Ahmet Bayman Almanya’da
altı y›l e¤itim gören, kartvizitinde “Al-
manya ve Paris Boya Müesseselerinden
Diplomal› ve Ford Fabrikas› boya ustaba-
fl›s›” yazan bir kifli. Oto Sanayi Sitesi’nde-
ki Standart Belde Tofafl grubunun ilk ser-
vislerinden biridir. Ahmet Bayman, Sefer
Sucu’yu elinden tutarak oraya götürür.
Sefer Sucu, o dönemin yani 1970’lerin ve
Bursa’da kurulan ilk otomobil fabrikalar›-
n›n asl›nda Türkiye’deki sanayi devrimini
yaratt›¤›n› düflünüyor: “Bugün afla¤› yu-
kar› 70 bin çal›flan› ve 1200 yetkili acen-
tesi olan fevkalede genifl bir yelpaze görü-

yorsunuz. Bunun okulu ise 1970’ler. Ba-
na göre otomotiv sektörü Türkiye’de ge-
lece¤in endüstrisinin geliflmesi ad›na bir
s›nav sürecidir.”
1983 y›l›nda devrald›¤› Laleli’deki Gerçek
Oto bir otomobil galerisidir. 1985 y›l›nda
“abi”lerinden birisi elinden tutarak onu
Zincirlikuyu’ya Tofafl’a götürür. O günle-
ri flöyle dile getiriyor Sucu:  “O zaman ba-
yilik alabilmek gerçekten de güçtü. Çok
saf duygularla bir bayilik istedim ald›m.
Tabii o zaman bir kurumsal yap›n›n içe-
risine girdik. Onun havas› da bende çok
büyük oldu.”
‹ki y›l kadar sonra bayili¤ini iade eder.
Bugün kendisi bile bunu nas›l yapt›¤›n›
anlam›yor: 
“Besim Bey ve Günefl Bey ‹stanbul Oto’da.
Çok önemli bir bayili¤imi safça iade et-

tim. Onlar çok üzüldüler. Taksi piyasas›-
n›n içindeydim, 131’leri taksiye ç›kard›-
¤›m›z dönemlerdi, çok güzel performans
gösteriyordum, mükemmel sat›fllar›m›z
vard›, onlar bundan memnundu. Hâlâ
anlam›fl de¤ilim nas›l oldu?” 
Ard›ndan baflka bir marka ile keyifle
an›msanan 10 y›ll›k bir birliktelik, onun
ard›ndan bir baflkası gelir. Bu dönemde
gerek giderek büyür. 
2007’ye gelindi¤inde ise Ford bayili¤i
gündeme gelir ve Sefer Sucu’nun yolu bir
kez daha Koç Toplulu¤u ile kesiflir. 
Sefer Sucu, halen sürdürdü¤ü bayili¤i b›-
rakmayacak, ancak Ça¤layan’da bir de
Ford bayii açacakt›r. Nedenini sordu¤u-
muzda “siz olsan›z istemez misiniz?” biçi-
minde biten bir aç›klama yapıyor: “Ford’a
bakt›¤›n›z zaman Gölcük projesi mükem-

“BEN OTOMOB‹L‹ HER ZAMAN SATARIM” D‹YEN SEFER SUCU:

“Bu büyük ailenin 
içinde olmal›y›m”

Temmuz ay›nda Ça¤layan’da hizmete giren Ford
bayiinin sahibi Sefer Sucu, y›llard›r sektörün

içinde olan bir otomobil sevdal›s›



oç Toplulu¤u, ifl yaflam›ndaki öncü ve lider rolünü kurumsal sosyal so-
rumluluk projelerine de tafl›d›. Vehbi Koç’un yaklafl›k 20 y›ll›k müca-
delesinin sonucunda kurulan ve “Türkiye’nin ilk özel vakf›” olma özel-
li¤ine sahip Vehbi Koç Vakf›, e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda pek
çok projeye imza att›. 

Koç Toplulu¤u’nun gerek flirketleri gerek üst yönetimi ve çal›flanlar› Vehbi Koç Vak-
f› giriflimlerinin yan› s›ra yard›m amaçl› pek çok vak›f ve kuruma da destek veriyor.
Darülaceze, Türk E¤itim Vakf› (TEV), Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› (TEGV),
Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf› (TAPAV) bunlar aras›nda ilk akla gelenler... 
Vehbi Koç, e¤itim, kültür ve sa¤l›¤›n yan›nda “çevre” konusunda da pek çok giriflim-
de bulunmufltu. Türkiye Erozyonla Mücadele Vakf› TEMA’n›n bir numaral› kurucu
üyesi olmas› bunun en somut göstergesiydi. Vehbi Koç’un çevre konusundaki bu
duyarl›l›¤› asl›nda tüm Koç Toplulu¤u’nun ortak paydalar›ndan biri oldu hep. 1984
y›l›nda Türkiye’de AT standard›nda olan çevre mevzuat›ndaki yönetmeliklerin yü-
rürlü¤e girmesiyle, Koç Toplulu¤u çevre konusundaki çal›flmalar›n› h›zland›rd› ve
bu kapsamda “özel sektörde ilk Çevre Mühendisli¤i Bölümü” kuruldu. Toplulu¤un
yak›n zamandaki en önemli çevre projelerinden biri de 1994 y›l›nda Rahmi M.
Koç’un kurdu¤u ve Onursal Baflkan› oldu¤u DenizTemiz Derne¤i/TURMEPA oldu. 
Tüm bu kurumlar uzun y›llard›r gerek Vehbi Koç Vakf›’n›n gerekse Koç Toplulu¤u
flirketlerinin ve çal›flanlar›n›n sosyal sorumlulu¤u içsellefltirmesinin sonucu olarak
düzenli destek görüyor...

Okullar, yurtlar, kitapl›klar, binlerce çocu¤a
verilen burslar, müzeler, vak›flar... 80 y›l›n

birikimiyle artarak devam eden sosyal
sorumluluk projeleri... 
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sivil toplum kurulufllar›

K

“ÜLKEM VARSA
BEN DE VARIM”

Ömer M. Koç Eflref Cerraho¤lu Nihat Gökyi¤it Türkan Saylan
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sivil toplum kurulufllar›

K oç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer M. Koç, ayn› zamanda Vehbi
Koç Vakf› Yönetim Kurulu Üyeli¤i

ve Türk E¤itim Vakf› Yönetim Kurulu Bafl-
kanl›¤› görevlerini yürütüyor. 80’inci y›l›n-
da toplulu¤un e¤itim ve kültür alanlar›nda-
ki faaliyetlerini de¤erlendirirken, Vehbi
Koç Vakf›’n›n hayata geçirilmesinin kurum-
sallaflma aç›s›ndan önemine de¤iniyor. 
“Toplulu¤un e¤itim ve kültür alanlar›nda-
ki faaliyetlerini Vehbi Koç Vakf› öncesi ve
sonras› olarak iki bölümde de¤erlendir-
mek mümkündür. Kurucumuz Vehbi
Koç, ifl hayat›nda belli bir noktaya geldik-
ten sonra baflta e¤itim olmak üzere Türki-
ye'nin öncelikli sorunlar›na kendi gücü
nispetinde destek olmay› fliar edinmifltir.
1969 y›l›nda Vehbi Koç Vakf›'n›n kurul-
mas›yla, bu faaliyetlerin kurumsallaflmas›
hedeflenmifltir. Baflar›l› ancak olanaklar›
k›s›tl› ö¤rencilere burs vermek vakf›n ku-
ruluflundan itibaren önemli bir faaliyet ol-
mufltur. Seksenli y›llara kadar resmi ku-
rumlara yard›m fleklinde sürdürülen faali-

ayn› zamanda Türkiye'nin ilk özel müzesi
olan Sadberk Han›m Müzesi'dir. Babaan-
nemiz Sadberk Koç'un Türk ve ‹slam sa-
nat›na özel ilgisi, kendisinin vefat›ndan
sonra müzenin kurulmas›na vesile olmufl,
bu kurum da kendi alan›nda di¤er özel
projelere öncülük etmifltir. Rahmetli Sevgi
Gönül hem Sadberk Han›m Müzesi'ni ül-
keye ve dünyaya tan›tm›fl hem de vakf›m›z
ve toplulu¤umuzun kültür alan›ndaki di-
¤er projelerine liderlik yapm›flt›r. Yak›n
zamanda Koç Üniversitesi bünyesinde
kurdu¤umuz Anadolu Medeniyetleri Arafl-
t›rma Merkezi de vakf›m›z›n kültürel faali-
yetlerine bilimsel boyut kazand›rmas› aç›-
s›ndan hayati önem tafl›maktad›r.

yetler özellikle Koç Lisesi ve ard›ndan Koç
Üniversitesi'nin kurulmas›yla farkl› bir bo-
yut kazanm›flt›r. Vakf›m›z önemli miktar-
da kaynak ay›rd›¤› projeleri bizzat yönet-
menin daha iyi netice verdi¤ine kani ol-
mufl, bu flekilde hayata geçirilen projelerin
di¤er kifli ve kurumlara da örnek teflkil et-
mesi amaçlanm›flt›r. Kendi yönetti¤imiz
kurumlar d›fl›nda ‘Yap, Devret, Sahip Ç›k’
slogan›yla infla ederek Milli E¤itim Bakan-
l›¤›'na ba¤›fllad›¤›m›z Koç ‹lkö¤retim
Okullar› ve geçen y›l bafllatt›¤›m›z ‘Meslek
Lisesi Memleket Meselesi’ projesi de bu
kapsamda bahsedilmesi gereken önemli
faaliyetlerimiz aras›ndad›r.
Kültür alan›ndaki projelerimizin ilk ad›m›

“Kaynaklar›n s›n›rs›z olmad›¤› tespitinden hareketle,
ne denli büyük olursak olal›m, faaliyetlerimizi

belli alanlarda yo¤unlaflt›rmak zorunday›z”

KOÇ HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ ÖMER M. KOÇ:

“Sosyal projelerde önemli olan
Odaklanmak ve farkl›l›k”
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De¤erlerimizin yurtd›fl›nda tan›t›m› 
Sosyal içerikli projelerde dünyan›n önde
gelen kurulufllar›n›n özellikle üzerinde
durdu¤u hususlar ‘odaklanmak’ ve ‘fark
yaratmak’t›r. Kaynaklar›n s›n›rs›z olmad›-
¤› tespitinden hareketle, ne denli büyük
olursak olal›m, faaliyetlerimizi belli alan-
larda yo¤unlaflt›rmak zorunday›z. Bir sü-
redir hem topluluk hem de vak›f olarak
kültür alan›nda özellikle ça¤dafl sanat di-
siplinine e¤iliyoruz. ‹stanbul Bienali'ne on
y›l boyunca verece¤imiz destek bunun en
somut örne¤i. Yap› Kredi Yay›nlar› ile bafl-
latt›¤›m›z ‘Türkiye’de Güncel Sanat’ dizisi
bu alandaki stratejimizi perçinleyecek bir
baflka giriflim. Uzun bir süredir üzerinde
çal›flt›¤›m›z yeni Sadberk Han›m Müzesi

TURMEPA Yönetim Kurulu Baflkan›
Eflref Cerraho¤lu, Koç Toplulu¤u
firmalar›n›n maddi katk›lar›n›n

öneminin alt›n› çizerek “bize her konuda
büyük güç vermektedirler” diyor: 

Say›n Vehbi Koç’un sosyal sorumlu-
luk anlay›fl›n› ve öncülük etti¤i giri-
flimleri nas›l de¤erlendirirsiniz?
Vehbi Koç, “Ülkem varsa ben de var›m”
cümlesiyle sadece ifl hayat›nda de¤il sosyal
sorumluluk alan›nda da yaratt›¤› ilklerle
ülkesine büyük hizmetlerde bulunmufl,
"Bu memlekette varl›k sahibi olan vatan-
dafllar›n, bilhassa ifladamlar›n›n kendi iflle-
rinden baflka memleketin sosyal meselele-
ri ile meflgul olmalar› laz›m geldi¤ine ina-
n›yorum" diyerek di¤er kifli ve kurulufllara
öncülük etmifltir.
Say›n Vehbi Koç ifladam› kimli¤i ile kayna-
¤› sa¤lanm›fl, iyi organize edilmifl projele-
rin ancak yaflayabilece¤ini, bir eserin mey-
dana getirilmesi kadar, yaflat›lmas›n›n da
önemli oldu¤unu, hizmet kalitesinin hep
üst düzeyde tutulabilmesi gerekti¤ini alt›-

projesi arzu etti¤imiz flekilde gerçekleflirse
hem ‹stanbul hem Türkiye için çok önem-
li bir kültürel pencere açaca¤›m›za inan›-
yoruz.

TEV’in misyonu ve vizyonu
Türk E¤itim Vakf›’n›n kurulufl amac›, ye-
tenekli ve baflar›l› fakat maddi olanaklar›
s›n›rl› çocuklar ve gençler baflta olmak
üzere, ülkemize ve insanl›¤a katk›lar sa¤-
layacak kiflilikli, öncü gençleri ve onlar›n
yetiflecekleri e¤itim sistemini destekle-
mektir. Vak›f, amac›n› gerçeklefltirmek
için, maddi deste¤e ihtiyac› olan baflar›l›
ö¤rencilere burs vermekte, okul ve ö¤ren-
ci yurdu açmakta, e¤itim ve ö¤retim ala-
n›nda araflt›rmalar yapt›rmakta, sanayi-

n› çizerek vurgulam›flt›r.
Say›n Vehbi Koç’un kurdu¤u ve destek
oldu¤u vak›flar bugün son derece baflar›-
l› çal›flmalarla ülkemizin her köflesinde
kendi alanlar›nda hizmetler sunmakta,
ülkemize genç ve e¤itimli insanlar yetifl-
tirmekte, bu büyük insan›n açt›¤› yolla
kalk›nmam›za büyük yararlar sa¤lamak-
tad›rlar.

üniversite-e¤itim iflbirli¤ini teflvik edip
desteklemekte ve e¤itim kurumlar› yapt›-
r›p iflleterek milli e¤itimimize yard›mc› ol-
maktad›r. TEV’in vizyonu, insan kayna¤›-
m›z› bilgi üreten ve kullanan konuma ge-
tirmektir. 
TEV’in misyonu 40 y›ld›r geçerlili¤ini hiç
kaybetmemifltir. Ülkemizin flartlar› göz ö-
nüne al›nd›¤›nda bu misyon daha uzun
y›llar önemli ve geçerli olacakt›r. Ancak,
TEV olarak geçmiflte kiflisel ba¤›fllarla ya-
kalad›¤›m›z baflar›y› sürdürebilmek için,
günümüzdeki ve gelecekteki ülke ihtiyaç-
lar›n› ele alarak, kiflisel ba¤›fllar›n yan› s›-
ra kurumsal iflbirlikleri ile yeni projeler de
üreterek TEV’i gelecek nesillere daha güç-
lü devretmeliyiz.”

Vehbi Koç’un ve Koç Toplulu¤u’nun
ülkemizde kurumsal sosyal sorumlu-
luk anlay›fl›n›n geliflmesindeki rolüne
iliflkin neler söylemek istersiniz?
Say›n Vehbi Koç’un bafllatt›¤› sosyal so-
rumluluk çal›flmalar› Koç Toplulu¤u tara-
f›ndan da baflar›l› bir flekilde devam ettiril-
mektedir. Derne¤imizin Kurucu ve Onur-
sal Baflkan› Say›n Rahmi M. Koç 1994 se-
nesinde DenizTemiz Derne¤i/Turmepa’n›n
kuruluflu ile bir baflka ilke imza atarak Sa-
y›n Vehbi Koç’un çevreye verdi¤i önemin
denizlerimizin korunmas› konusunda da
devam ettirilmesini sa¤lam›flt›r. Bu çerçe-
vede bugün derne¤imiz Koç Toplulu-
¤u’nun büyük maddi ve manevi deste¤i ile
birçok projeyi gerçeklefltirmifl, alan›nda
birçok ilke imza atm›flt›r.
Bu projelere örnek vermek gerekirse, Mil-
li E¤itim Bakanl›¤› izni ve ortakl›¤› ile Ya-
p› ve Kredi Bankas›’n›n sponsorlu¤unda
28 k›y› ilimiz ve Van’da tüm okullar› kap-

TURMEPA YÖNET‹M KURULU BAfiKANI EfiREF CERRAHO⁄LU:

“Sosyal sorumluluk 
Koç ile yayg›nlaflt›”
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sayacak, yaklafl›k 6 milyon 500 bin ö¤ren-
ciye, 16 bin 588 okula ve 300 bin ö¤ret-
mene ulafl›lm›fl olacakt›r. Gururla söyleye-
bilirim ki bu, kifliye ulafl›m say›s› aç›s›n-
dan ülkemizin flu ana kadar gerçekleflen
en büyük projesidir. Bu destek için bura-
da Koç Toplulu¤u’na ve Yap› ve Kredi
Bankas›’na teflekkürü bir borç bilirim.
Bir baflka projemiz ise tehlike alt›ndaki de-
nizlerimizi korumak amac›yla bafllat›lan
“1200 km.” projemizdir. Bu proje çerçeve-
sinde kurulacak her merkez bulundu¤u
bölgenin yerel yönetimi ve üniversitesi ile
Turmepa’n›n ortakl›¤› ile yönetilecektir.
Bu tam bir Avrupa Birli¤i projesidir. ‹lk
merkezimiz Temmuz 2006 tarihinde hiz-
mete girmifl olup çal›flmalar›n› baflar›yla
sürdürmektedir. Bu merkezimizin inflas›n›
ise Arçelik üstlenmifl ve bölgenin böyle
güzel bir tesise sahip olmas›nda en büyük
katk› sahibi olmufltur. Bu destek için de
burada Koç Toplulu¤u’na ve Arçelik’e te-
flekkürü bir borç bilirim.

Koç Toplulu¤u’nun gerçeklefltirdi¤i
sosyal projelerin, ülkemizde bu alan-
da yürütülen çal›flmalar içindeki yeri
sizce nedir?
Say›n Vehbi Koç’un Haziran 1992 tarihin-
de ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde yapt›¤› ko-
nuflmada belirtti¤i befl temel konu flunlar-
d›r: “Ekonomide devletin rolünün azalt›l-
mas›”, “Vergi meselesi”, “‹stihdam›n ve sa-
nayileflmenin h›zland›r›lmas›”, “E¤itime
daha çok önem verilmesi” ve “Nüfus plan-
lamas›n›n etkili bir flekilde uygulanmas›”.   
Bu alanlardan “E¤itime önem verilmesi” ve
“Nüfus planlamas›” bugün sadece bir dev-
let politikas› olmay›p, binlerce hay›rsevere
ve halka yol gösterici olmufltur. Devletin
ulaflamad›¤› yerlerdeki birçok okul, hasta-
ne hay›rseverler taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Bunlar›n gerçeklefltirilmesinde Say›n Veh-
bi Koç’un ve onun açt›¤› ilkeler yolunda
flaflmadan ilerleyen Koç Toplulu¤u’nun ro-
lü son derece büyüktür.
Koç Toplulu¤u sadece öncü olmakla ye-
tinmeyip katk›lar›n› sürdürmeye devam
etmektedir. Bu katk›lar hem kendi bünye-
sindeki vak›flar hem de ülkemiz için fay-
dal› olabilecek her alanda sponsor olma
fleklinde süregelmektedir.
“Ülkem varsa ben de var›m” cümlesinin
“Koç Toplulu¤u Anayas›”s›n›n ilk cümlesi
oldu¤u gerçe¤ini göz önünde tutarak, Koç
Toplulu¤u’nun bu alandaki katk›lar›n›n ar-
tarak sürece¤ine, ülkemizin kalk›nmas›nda
ald›¤› baflrolün devam edece¤ine bütün
kalbimle inan›yorum.

¤imizi söyleyince bana döndü ve dedi ki:
“Ben, takvimi olmayanla ifl konuflmam.” Bu
sözü beni çok etkiledi ve sonraki hayat›m-
da hep k›lavuzum oldu. Vehbi Bey böyle
kesin tav›r koyunca, biz de “üç hafta” de-
dik. Defterine yazd› ve tarihin dolmas›na
iki gün kala beni arad›. O s›rada raporun
önüne eklemek için, yönetici özetini yaz›-
yordum. Bilirdim ki bu yönetici özeti iyi
anlafl›lm›yorsa, özeti yazan kiflinin bu ifli
anlamam›fl oldu¤unu düflünürdü. Bunlar,
Vehbi Koç’un, bizim duayenimiz olarak,
büyük ifl tecrübesiyle edinip bize aktard›¤›
bilgilerdir. Özeti okuyunca, “Tamam,” de-
di, “flimdi ne yapaca¤›z?” Yani hemen bir
eylem plan› yapmak ister, bofl konuflmay›
hiç sevmezdi. Böylece vakf› kurmaya karar
verdik. Vakf›n öz varl›¤› için gereken 5 mil-
yar liran›n 500 milyonunu Vehbi Bey üst-
lendi, benim de ayn›s›n› koymam› istedi.
Sonra Hayrettin Bey ile birlikte, otuz iflada-
m›yla daha görüfltük. Eksik olmas›nlar,
hiçbiri bizi k›rmad› ve k›sa bir süre sonra
vak›f 28 kat›l›mla kuruldu. 

T efken 50 y›l önce ampul üretmeye
karar verdi¤inde, Vehbi Koç’un
merak ederek, kendilerini Anka-

ra’da yeme¤e davet etmesiyle tan›flan Veh-
bi Koç ve Nihat Gökyi¤it’in dostluklar›,
Türkiye’nin çevre konusunda en önemli
sivil toplum örgütlerinden biri olan TEMA
Vakf›’n›n do¤umuna neden olmufl.  

TEMA Vakf› fikri nas›l do¤du? 
Vehbi Koç’un çok önemli bir özelli¤i, ya-
k›n çevresindeki kiflilerin iyi yapabilecek-
leri hususlar› çok iyi tespit edip onlar› bu
ifle yönlendirmesi ve ifli takip etmesiydi. 
Bir gün, “Hayat›m›n son y›llar›nda iki ko-
nuda hizmet etmek istiyorum; biri aile
planlamas›, di¤eri de a¤açland›rma” dedi.
Bizden yard›mc› olmam›z› istedi ama  ben,
esas›nda bizi o ifle yönlendirmek istedi¤ini
anlam›flt›m. Hayrettin Karaca ile ara s›ra
konufluyordum zaten bu konuyu. Bunun
sadece a¤açland›rma olmad›¤›n›, topra¤a
kadar uzand›¤›n› anlatt›m. Bizden  bir ra-
por istedi. Hayrettin Bey, tarih veremeyece-

N‹HAT GÖKY‹⁄‹T, TEMA’NIN KURULUfiUNU ANLATIYOR:

“Ben takvimi olmayanla
ifl konuflmam”
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Vak›f kurulduktan sonraki süreçte
Vehbi Koç’un katk›s› nas›l oldu?
Vehbi Bey hiçbir ifli söyleyip b›rakmaz,
mutlaka kat›l›r, takip eder, destek verirdi.
TEMA’n›n tüm toplant›lar›na kat›ld› ve her
konuda yan›m›zda oldu. Bir gün beni ara-
d› ve camilerde cuma hutbesinde bu iflin
konuflulmas›n› sa¤layaca¤›n› söyledi. Ger-
çekten de bir ifli tabana kadar yaymak isti-
yorsan›z, baz› kanallar› çok iyi kullanma-
n›z laz›m. 

Siz uzun y›llard›r Koç Toplulu¤u ile
hem ifl hem de dostluk anlam›nda
iliflki içindesiniz. Vehbi Koç, çocukla-
r› ve torunlar›… Bu üç kuflak aras›n-
da farkl›l›k görüyor musunuz? 
Vehbi Bey zor zamanlardan gelmifl, tedbir-
li, risk al›rken çok hesap eden ama ayn›
zamanda da çok giriflimci biriydi. Yeni ku-
flaklar bizlere göre daha cesur hareket ede-
biliyorlar. Zaten zaman›m›z da buna mü-
saade ediyor. Vehbi Bey’in zaman›nda
böyle dev bir ekonomik  güç meydana ge-
tirmek hiç kolay de¤ildi, ama o bunu ba-

P rof. Dr. Türkan Saylan, yaflam›n›
e¤itim olana¤›ndan yoksun özellik-
le de k›rsal kesimdeki gençlerin

e¤itimine adam›fl bir isim. Baflkan› oldu¤u
dernek arac›l›¤›yla, ülke genelinde herkese
eflit ve ça¤dafl bir e¤itimin sa¤lanmas›,
böylece bilinçli, e¤itimli, evrensel insan
haklar›na sayg›l›, çevreye duyarl›, ça¤dafl
bir toplum oluflturulmas› yönünde gecesi-
ni gündüzüne katarak çal›flan bir Cumhu-
riyet kad›n›. 
“Koç Toplulu¤u, Türkiye için büyük bir
potansiyel,” diyerek söze bafllayan Türkan
Saylan, bu potansiyelin pozitif yönde kul-
lan›lmas›n›n ülkemiz için açaca¤› olanak-
lar› vurguluyor.
Vehbi Koç ile kiflisel olarak tan›flmayan
Saylan, “Vehbi Koç, Türkiye’ye ta bafl›n-

dan, Atatürk döneminden bafllayarak ze-
kâs›yla büyük katk›larda bulunmufltur. O
dönemler Türkiye Cumhuriyeti’nde hiç
bilinmeyen ticareti, giderek s›nai üretimi
topluma ö¤retmifltir. Bunu dürüstçe yapt›-
¤›n› da herkes bilir”  diyor. 
Koç Toplulu¤u hakk›ndaki izlenimlerini
soruyoruz; Koç Toplulu¤u’nun nas›l bir
resmi var Saylan’da?
“Koç Toplulu¤u, üretimde çok fazla istih-
dam yaratm›fl, çok genifl bir topluluktur.
Ayr›ca Vehbi Koç’un miras›na sahip ç›kan,
onun kurduklar› üzerinden devam eden
bir bütünlüktür. Bu, Türkiye için çok
olumlu bir örnektir. Örnek olman›n da
ötesinde, Türkiye’nin gelece¤ine nitelikli
insanlar  yetifltirmektedirler. Hatta ülkemi-
zin s›n›rlar›n› da aflarak, bir evrensellik ka-

flard›. Vehbi Bey iyi yöneticileri keflfeder ve
yan›na al›rd›. Bak›yorum, yeni kuflaklar da
buna özen gösteriyorlar. Vehbi Bey tasar-
ruflu hareket ederdi, bu da zaten o kufla¤a
mahsus bir özellikti. Hay›r ifllerinden hiç
geri durmazd› ama israf› sevmezdi. Asl›n-
da bugün dünyan›n dönüp dolafl›p geldi¤i
nokta da yine bu. Do¤al varl›klar›n kendi-
lerini yenilemelerine f›rsat vermeyecek su-
rette tahribi ve bu ç›lg›n tüketim nedeniy-
le dünya art›k kendi kendisini yemeye
bafllad›. 

Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumlu-
luk projelerini biliyorsunuz. Neler
söylemek istersiniz? 
Art›k birçok flirket yöneticisi, y›l sonu fa-
aliyet raporlar›nda son maddeye sosyal
sorumluluk alan›nda yapt›klar› ile ilgili
bir fleyler yazma ihtiyac› duyuyor. Bu
olumlu bir geliflmedir. Vehbi Koç bu ko-
nuda ilk ad›mlar› atm›flt›r ve Koç
Toplulu¤u da onun yolundan giderek sa-
nayici ve ifladamlar›na örnek olmufltur.
Nice 80 y›llar dilerim.

ÇYDD BAfiKANI PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN: 

“Sosyal alanda doludizgin
koflmaya devam”

“Artvin Borçka yöresi biyolojik zenginlik aç›s›ndan ülkemizde mutlaka korunmas› gereken üç yer-
den biri. Ama halk fakir ve orman iflletmesinde a¤aç iflçisi olarak çal›fl›yor. Bu yüzden halka bafl-
ka bir gelir kap›s› bulunmazsa, bitki örtüsünü korumak mümkün de¤il. Dokuz ay süren ve uzman-
larca yürütülen araflt›rmalardan sonra, orada nesli tükenmifl oldu¤u san›lan Kafkas ar›s›n› keflfet-
tik. Bu ar› her mevsimde çal›fl›yor, her çiçekten nektar al›yor, uzun bir dili var ve uysal bir ar›… Ya-
ni hem ülkemizdeki ar›c›l›k geliflecek hem biyolojik zenginlik korunacak hem halka gelir kayna¤›
temin edilecek hem de bu ar› türü bir gen kayna¤› olarak yaflat›lacak. Bu bizim çok yönlü projele-
rimizden biriydi. Yöre halk› sözleflmeli üreticimiz oldu ve bu proje TEMARI ad› alt›nda flirketleflti.”

Kafkas ar›s› ile hayat bulan proje
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zanm›flt›r. Art›k onlar› bütün dünya tan›-
yor ve bizler de bununla iftihar ediyoruz.”
Peki, sosyal sorumluluk projeleri? Kendi
penceresinden bakt›¤›nda Koç Toplulu¤u-
nu, bu aç›dan nas›l de¤erlendiriyor? 
“Sosyal sorumluluk meselesinde, Koç
Toplulu¤u’nun hay›r anlam›nda birçok ifl
yapt›¤›n› biliyorum: Okullar, hastaneler…
Günümüz dünyas›nda bu türden katk›lar
çok önemli ama yeterli de¤il. Bunun ya-
n›nda ülkenin gerçekleri do¤rultusunda
sosyal destek vermek gerekiyor. Ben önce-
likli sorunumuzun e¤itim oldu¤unu düflü-
nüyorum. Özellikle gerici ak›mlar›n en
çok s›zmaya çal›flt›¤› alan bu. Cumhuriyet
karfl›t› fikirlerin çocuklara din üzerinden
-kuflkusuz hakiki din de¤il, din sömürüsü
üzerinden- afl›land›¤› bir dönemde, hepi-
mizin sosyal sorumluluklar› daha da art-
m›fl durumda. Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l-
da 8 bin liseliye burs projesini de yak›n-
dan biliyorum, çok güzel bir proje. Buna
benzer projelerin artmas› gerekiyor, çün-
kü bizim toplumumuz darda kald›¤›nda
afliret ve tarikatlara yöneliyor hâlâ. Ne ya-
z›k ki büyük bir cehalet var.” 
E¤itim, elbette yaln›zca okulda verilenden
ibaret de¤il. En az onun kadar, hatta okul-
da verilen e¤itime destek veya engel olma-
s› anlam›nda daha da önemli olan yayg›n
e¤itim, halk›n e¤itimi. Konu bu noktaya

s›na kadar ulaflt›r›lmas›. Gönüllü çal›flma-
lar›n sonuçlar› istatistiklerle anlafl›lam›yor.
Çünkü bu tip araflt›rmalarda Türkiye’nin
her yerinden gelen sonuçlar ayn› kovaya
konuluyor, sonra kar›flt›r›l›p ortalamas›
al›n›yor. Gerçekli¤e bakt›¤›n›zda ise görü-
yorsunuz ki, bir köy k›zlar›n› okutuyor,
di¤eri okutmuyor; bir köyde kuma gelene-
¤i var, di¤erinde yok… Bu yüzden, mutla-
ka gönüllü bir kurulufl taraf›ndan çok iyi
bir planlama ve araflt›rma yap›lmas›, bu
çal›flman›n gere¤i ve yararlar›n›n devlete
empoze edilmesi gerek. Bu çok uzun so-
luklu bir çal›flma gerektiriyor. Para laz›m,
ama parayla da bitmiyor; halk› tan›mak,
çal›flmay› titizlikle takip etmek flart.”
Prof. Dr. Türkan Saylan, önerilerini iyi
dileklerle bitiriyor: “Koç Toplulu¤u’nun
80. y›l›n› kutluyor, sosyal alanda girdikleri
bu yolda doludizgin devam etmelerini
diliyorum. 

geldi¤inde, yana yak›la son y›llardaki uy-
gulamalar› anlat›yor Saylan:
“Koç Toplulu¤u’nun bana göre en önemli
çal›flmalar›ndan biri, aile planlamas› alan›-
na girmifl olmalar›. Çünkü bu alan, okula
gelme yafl›n› geçmifl insanlar›n, gelece¤e ve
çocuklar›na yönelik tavr›n› belirliyor. Bu
alandaki çal›flmalar› çok sayg›yla karfl›l›yo-
rum. Ne yaz›k ki Türkiye’nin en önemli
sorunu olan aile planlamas›, henüz halk
taraf›ndan tamam›yla anlafl›lmam›fl, hükü-
metler ve politikac›lar taraf›ndan da tam
olarak benimsenmemifl bir konu. Birkaç
ay önce Sa¤l›k Bakan›, aile planlamas›n›n
rafa kald›r›ld›¤›n› söyledi. Çünkü halk ta-
raf›ndan yanl›fl anlafl›lm›fl! Ben bu konuda
Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf›
(TAPAV) ile görüflmeler yapt›m. Bu konu-
daki gücünü ortaya koymas› gerekti¤ini
söyledim. Benim en büyük hayalim, yap›-
lan her çal›flman›n ülkenin en ücra nokta-

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i
Baflkan› Prof.Dr. Türkan Saylan, y›llar›n
birikimiyle aile planlamas› ve e¤itim konusunda

önerilerde bulunuyor 
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1- Bilkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac›
2- ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut
3- Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar
4- Ad›yaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz

oç Toplulu¤u ile üniversitelerin iliflkisi iki ayr› aç›dan ele al›nabilir. Birincisi
Cumhuriyet’le neredeyse yafl›t, Türkiye ekonomisinin pek çok aç›dan öncüsü
ve lideri, bugünse bir dünya oyuncusuna dönüflen ticari bir kurum olarak.
‹kincisi ise 80 y›lda ad›m ad›m artarak süren kurumsal sosyal sorumluluk pro-
jeleri kapsam›nda üniversitelere katk› yapan bir kurum olarak.

Birinci aç›dan bak›ld›¤›nda üretimden istihdama, ihracattan sermaye yap›s›na binlerce ra-
kam gözden geçirilip yorumlar yap›labilir, nitekim bu yap›lmaktad›r da... Gazetelerin eko-
nomi sayfalar›nda, televizyon programlar›nda hemen her gün Koç Toplulu¤u ile ilgili bu tür
haberler yay›mlanmaktad›r. Üstelik konuyla ilgili akademisyenler de bu konularda araflt›r-
malar yapmaktad›r. 
‹kinci aç›dan bak›ld›¤›nda ise Ankara’da Vehbi Koç Ö¤renci Yurdu’nun yap›m›yla bafllay›p,
pek çok üniversitede yurt, kütüphane, bina ba¤›fllar›na, oradan üniversite ö¤rencilerine ve-
rilen burslara ve en nihayet, bugün Koç Üniversitesi ile devam eden sürece iliflkin de¤erlen-
dirmeler yapmak olas›d›r. 
Ancak bu ikisi bir bütündür. Bugün üniversitelerle Koç Toplulu¤u’nun on y›llara dayanan
iliflkisinde iki unsurdan birinin göz ard› edilmesi ya da daha az önemsenmesi, foto¤raf›n ta-
mam›n›n görülmesini engelleyecektir.

Prof. Dr. Attila Aflkar, Prof. Dr. Ural Akbulut, Prof. Dr.
Mustafa Gündüz ve Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac›, 

Koç Toplulu¤u’nun üniversitelerle iliflkisini hem Türkiye
ekonomisindeki yeri hem de e¤itime katk›lar› 

aç›s›ndan de¤erlendirdiler

K

AKADEM‹SYENLER‹N DE⁄ERLEND‹RMES‹YLE

EEKKOONNOOMM‹‹  VVEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN
AAKKTTÖÖRRÜÜ  KKOOÇÇ  TTOOPPLLUULLUU⁄⁄UU
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akademisyenler
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akademisyenler

B‹LKENT ÜN‹VERS‹TES‹ KURUCUSU PROF. DR. ‹HSAN DO⁄RAMACI

“Toplulu¤un önemi 
Türkiye ile s›n›rl› de¤il”

K oç Toplulu¤u’nun kurucusu ve
Türk ifl hayat›n›n öncülerinden
Vehbi Koç ile tan›fl›kl›¤›m 1940’l›

y›llara kadar gider. Vehbi Bey’in çocukla-
r›n›n hekimi olmamla bafllayan iliflkimiz
ilerleyen y›llarda dostlu¤a dönüflerek de-
vam etti. Kendisinin ifl hayat›ndaki ilginç
serüvenini hep yak›ndan takip ettim. 
Diyebilirim ki, Vehbi Koç’un ifl yaflam›n›n
öyküsü, özetle Türk ekonomisinin Cum-
huriyet’le bafllayan dönüflümünün öykü-
südür. ‹fl hayat›na küçük bir ticarethane

zanm›flt›r. Koç Toplulu¤u bir insan haya-
t›n›n süresi içinde h›zl› büyümenin yan›
s›ra gereken idari de¤iflimi tereddüt etme-
den gerçeklefltirmeyi baflarm›flt›r. Zaman›
gelince flah›s flirketinden anonim flirkete
dönüflmüfl, daha sonra holdingleflmeyle
birlikte kurumsallaflmaya ad›m atm›flt›r.
Halka aç›lma konusunda da Koç flirketle-
ri hep bafl› çekmifltir. Bütün bu geliflmele-
rin Vehbi Bey’in öncülü¤ünde hayat bul-
du¤unu söylemek abart›l› olmaz.
Bugün, Türkiye ekonomisindeki yeri her-
kesçe bilinen Koç Toplulu¤u’nun önemi,
Türkiye ile s›n›rl› de¤ildir. Tan›flt›¤›m›z
dönemde büyük yabanc› markalar›n Tür-
kiye mümessili olan Vehbi Bey, daha son-
raki dönemlerde lisansl› üretime yönel-
mifl ve ihracat yapan konumuna geçmifl-
tir. Bugün, Koç Toplulu¤u taraf›ndan
imal edilen ürünlerin dünya markalar›na
dönüfltü¤ünü gördükçe gurur duymamak
mümkün de¤il. Bu dönüflüm, hiç flüphe-
siz, kendi Ar-Ge çal›flmalar›n› bafllatmak
gibi zaman›nda al›nan isabetli kararlar›n

ile at›lan Vehbi Koç, önce mümessillik,
müteahhitlik gibi alanlarda büyümüfl, da-
ha sonra sanayie ad›m atm›flt›r. Bu alanda
çeflitli sektörlerde öncü konumunda bu-
lunmufl flirketler, hep Vehbi Bey’in imza-
s›n› tafl›m›flt›r. 
Koç Toplulu¤u bir taraftan sanayide bü-
yürken di¤er taraftan hizmet sektörüne
de aç›lm›flt›r. Günümüzde, finans alan›-
n›n, perakendecilik sektörünün önde ge-
len isimleri, rahmetli Vehbi Koç’un öngö-
rüleriyle bafllayan giriflimlerle varl›k ka-
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bet gücünü art›r›p bu ülkelerdeki imaj›n›
güçlendirmektedir. 
Koç Toplulu¤u, sanayiden tar›ma,  tica-
retten bankac›l›¤a kadar girdi¤i her konu-
da di¤er Türk flirketlerine iyi bir örnek ol-
mufltur. Planl› yat›r›mlarla ileriye gitmifl,
krizli ve sanc›l› Türk ekonomisinin den-
gelenmesinde etkin rol üstlenmifltir. 
Koç Toplulu¤u, sanayi ve ticaretteki bafla-
r›s›n› e¤itim, kültür ve sanat›n geliflmesine
de yans›tabilmifltir. Toplulu¤un kendi im-
kânlar› ile açt›¤› müzeler, yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda gerçekleflmesini sa¤lad›¤› ser-
giler, gösteri, konser ve festivaller ile Türk
kültür ve sanat hayat›na büyük katk› sa¤-
lamaktad›r. Türkiye’nin her köflesinde her
kademeden e¤itim kurumlar›na verdi¤i
deste¤i art›rarak sürdürmüfltür. Türk e¤i-
tim kurumlar›na  katk›s› ö¤rencilere veri-
len burslardan yurtlara kadar her kademe-
de gerçekleflmifltir. Bugün birçok ODTÜ
mezunu Koç Toplulu¤u flirketlerinde ça-
l›flmaktad›r ve bir k›sm› Koç bursu alm›fl-
t›r. Tüm mezunlar›m›z okuduklar› üni-
versitenin ö¤renci yurtlar›ndan birinin
Vehbi Koç taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› bil-
mektedir. Say›n Vehbi Koç taraf›ndan
1966’da infla ettirilerek üniversitemize ba-
¤›fllanan bu yurt, Üniversitemize o tarihe
kadar yap›lm›fl en büyük ba¤›fl olmufltur. 
Vehbi Koç’un kiflili¤i ile özdeflleflen,  Tür-
kiye’nin gelece¤i olan gençler için çal›fl-
kanl›k,  giriflimcilik ve baflar› modeli olufl-
turan  Koç Toplulu¤u’nun 80. kurulufl y›-
l›n› kutluyorum.

bir sonucudur. Bu kararlar al›n›rken Veh-
bi Bey’in ileri görüfllülü¤ünün belirleyici
oldu¤u kesindir.
Rahmetli Vehbi Koç, içinde yetiflti¤i top-
luma karfl› her zaman sorumluluk duy-

mufl ve e¤itimden sa¤l›¤a, sanattan sosyal
yard›ma dek uzanan pek çok önemli sos-
yal sorumluluk projesini bafllatm›flt›r.
Bunlar aras›nda benim yak›ndan tan›kl›k
etti¤im projesi, Koç Üniversitesi’nin ku-
rulufludur. Türk E¤itim Vakf› ve Koç Li-

siyle karfl›laflan Bilkent örne¤inin Vehbi
Bey’in üniversite kurma konusundaki te-
reddüdünü bir ölçüde giderdi¤ini san›yo-
rum. Nitekim kendisiyle bu konudaki gö-
rüflmelerimizde, yurtd›fl›ndaki örnekleri
de göstererek Koç Toplulu¤u taraf›ndan
kurulacak bir üniversitenin Toplulu¤un
toplumsal sorumluluk misyonuna büyük
katk›s› olaca¤›n› ve “Koç” ismini en iyi bi-
çimde gelece¤e tafl›yaca¤›n› ifade ettim.
Bütün teflebbüslerinde hesab›n› çok iyi
yapan rahmetli Vehbi Koç ikna oldu ve
böylece bugün ülkemizin önde gelen
yüksekö¤retim kurumlar›ndan biri olan
Koç Üniversitesi ortaya ç›kt›.
Koç Toplulu¤u’nun bundan sonra, de-
¤erli dostum rahmetli Vehbi Koç’un çiz-
di¤i do¤rultuda yoluna devam edece¤i-
ne, gerek ekonomik alanda gerekse e¤i-
tim, sanat ve bilim alanlar›nda ülkemize
katk›lar›n› sürdürece¤ine tüm kalbimle
inan›yorum.

sesi gibi örnek giriflimlerle e¤itim alan›na
önemli katk›larda bulunan Vehbi Bey, bu
alandaki hizmetlerini taçland›racak olan
üniversite kurma düflüncesine bafllang›çta
çok s›cak bakm›yordu. 1982 Anayasas›

ile birlikte kâr amac› gütmeyen özel vak›f
üniversitelerinin kurulmas›na olanak sa¤-
land›ktan sonra 1984 y›l›nda Ankara’da
Bilkent Üniversitesi kurulmufl ve 1986 y›-
l›nda ilk ö¤rencilerini alarak e¤itime bafl-
lam›flt›. Baflar›l› ö¤rencilerin yo¤un ilgi-

ODTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. URAL AKBULUT:

K oç Toplulu¤u’nun geliflimi,  Tür-
kiye’nin Cumhuriyet’le geliflerek
modern ve örnek bir ülke oluflu-

na benzetilebilir. Türkiye’nin geliflmesi ile
büyüyen topluluk, kendi geliflmesi ile
Türkiye’nin  büyümesine önemli katk›lar
yapmaya bafllam›flt›r. Yanm›fl, y›k›lm›fl,
uzun savafllar sonras›nda iflgücü, ser-
maye, altyap› gibi en temel kaynaklar›-
n› kaybetmifl bir ulusun Atatürk’ün
önderli¤inde yeniden do¤du¤u y›llar-
da gerekli olan moral gücünün art-
mas›nda Koç’un etkisi önem tafl›r.
Vehbi Koç’un küçük bir bakkal dük-
kân›ndan  bafllayan  yolculu¤u bu-
gün dünyan›n 100 ülkesinde de-
vam etmektedir. Toplulu¤un üretti-

¤i ürünler komflu ülkelerden en
uzak diyarlara kadar ulaflarak ülke
ekonomisine katk› yapmakta ve po-

zitif bir imaj kazand›rmaktad›r. 
Toplulu¤un üretti¤i ürünler  pazar-

larda rakiplerini zorlamakta, yurtd›fl›n-
da aç›lan fabrikalar ülkemizin de reka-

”Koç Toplulu¤u, bir insan hayat›n›n süresi içinde
h›zl› büyümenin yan› s›ra gereken idari 

de¤iflimi tereddüt etmeden
gerçeklefltirmeyi baflarm›flt›r”

“Ekonominin iyileflmesinde
etkin rol oynam›flt›r”
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akademisyenler

Ü niversite katalo¤umuzda, Vehbi
Koç’un “Etraf›m›za bakt›¤›m›zda
modern dünyan›n çok h›zl› ilerle-

meler yapt›¤›n› görüyoruz. Aram›zdaki
fark› kapatmak ve gelece¤e haz›rlanmak
için genç insanlar›m›z› en iyi flekilde e¤it-
meliyiz” ifadesiyle, Rahmi M. Koç’un “Me-
zunlar›m›z›n karfl›laflacaklar› her çeflit ifl
ortam›nda kendilerini güvenli hisseden,
yüksek standartlara ve karar verme beceri-
lerine sahip olan, demokrasinin de¤erleri-
ne sahip insanlar olmas›n› bekliyoruz.”
ifadesi bulunuyor. 
Koç Toplulu¤u’nun kurucusunun ve flim-
diki fleref baflkan›n›n ifladam›-sanayici
kimliklerinin yan› s›ra e¤itim sistemimizde
de bir de¤iflim-dönüflüm için öncülük et-
tiklerini görüyoruz. Koç Üniversitesi’nin
varl›k nedeni “En yetkin mezunlar› yetifl-
tirmek, bilimin s›n›rlar›n› ilerletmek, bu
alanlarda Türkiye ve insanl›¤a hizmet et-

mektir. Koç Üniversitesi'nin mezunlar›
mesleklerinde önder olacaklar, elefltirel
düflünmeyi ö¤renecekler ve yarat›c› birey-
ler olacaklar; her türlü ortamda baflar›l›
olabilecekler, en üst düzeyde ahlaki de¤er-
lerle donat›lm›fl olacaklar, toplumsal so-
rumluluk tafl›yacaklar” fleklinde tan›ml›-
yor. Yukar›daki ifadeler mezunlar›n sade-
ce belli alanlarda diploma alan kimseler
de¤il, kiflilik sahibi ve sosyal sorumluluk
tafl›yan insanlar olmas› hedefini göster-
mektedir. Toplumda da bu hedeflerin ve
özelliklerin olumlu ve do¤ru alg›land›¤›
inanc›nday›m. Zaten ifl hayat› ile üniversi-
te aras›nda kopukluk olmamas› gerekiyor.

Bu da temel ortak de¤erlerin paylafl›lmas›-
n› gerektiriyor. “Koç” ismi bu anlamda
özel bir ilericilik simgesi olarak alg›lan-
maktad›r. Üniversite kurmas› da hem ifl
hayat› ve sanayinin üstün nitelikli insan
gereklerini iyi kavrad›¤› hem de toplumsal
sorumlulu¤a sahip bir grup oldu¤u imaj›-
n› pekifltirmektedir. 
Koç Üniversitesi kuruldu¤u zaman “Koç”
isminin ifl hayat› ve sanayide verdi¤i güven
üniversite için de büyük destek olmufltur.
Bunun nedeni Koç Grubu flirketlerinin
gösterdi¤i güven, at›l›mc›l›k ve Türki-
ye’deki önderli¤inin üniversitede de ken-
dini gösterece¤i beklentisiydi. Koç flirket-
lerinin, Cumhuriyetimizin bafllang›c›nda
ülke içindeki ihtiyaçlar› karfl›lamay› ana
hedef edinmiflken art›k “Küresel oyuncu”
kimli¤i kazand›¤› gözlenmektedir. 
Üniversitelerin Koç Toplulu¤u’ndan bir
konuda da öncülük beklentileri vard›r. Bu

da araflt›rma-gelifltirme-inovasyon. Arafl-
t›rma-gelifltirme daha kolay anlafl›lan bir
terim. ‹novasyon, yap›lan araflt›rma-gelifl-
tirmenin piyasadaki talep boyutunu da he-
saba katan bir nitelik içermektedir. Yani
fevkalade önemli bir gelifltirme yapabilirsi-
niz, ama buna piyasadan talep yoksa, ino-
vasyon niteli¤i olmuyor. Akademisyenle-
rin inovasyona da e¤ilim kazanabilmeleri
ifl hayat›-sanayi ile daha yak›n iflbirli¤ini
gerektiriyor. Bu faaliyet içinde de üniver-
sitelerle iflbirli¤i ve arzusu yüksektir. Koç
Toplulu¤u’nun bu alanda Türkiye’de li-
derlik etmesi beklentisi vard›r. 
Üniversitelerle ifl hayat› aras›ndaki iliflkiler

tüm dünyada ilgi gören ve önemi her za-
man vurgulanan iliflkilerdir. ‹fl hayat› ve
sanayi çok özel bir konuda ve çok k›sa za-
manda belirli bir ifli yapmaya yönelik so-
mut çözüm bekler. Akademik hayatta ise
dar bir alandaki somut çözümlerden ziya-
de konuyu anlamaya yönelik genel çö-
zümler daha de¤er görmektedir. Üniversi-
tenin mukayeseli avantaj› daha genifl kap-
saml› araflt›rma gelifltirme konular›d›r. Do-
¤al olarak bu genel çözümler de k›sa za-
manda sonuç al›nabilen konular de¤ildir.
Orta vadede sonuç alabilmek için, makul
ölçüde kapital birikimine gereksinim var-
d›r. Koç flirketleri bunu yapabilecek ender
flirketlerdendir. Dünyan›n bulundu¤u
yüksek rekabet ve bilgi tabanl› ekonomi
ça¤›nda araflt›rma-gelifltirme-inovasyon
çok yüksek katma de¤er getirmektedir.
Koç flirketlerinin Türkiye’de sanayide ham-
le yapmak üzere üniversitelerle iliflkilerinin
di¤er flirketlerden daha iyi oldu¤u, ama da-
ha da iyi olabilece¤i beklentisi yayg›nd›r.
Bu alanda Türkiye endüstri dönemi ile bil-
gi tabanl› ekonomi ça¤› aras›nda bir yerde-
dir. Bu ça¤ atlamay› sa¤layabilecek en
önemli grubun Koç Toplulu¤u oldu¤u gö-
rüflü hakimdir ve büyük beklenti vard›r.
Özet olarak, akademisyen gözüyle Koç
Toplulu¤u’nun Türkiye’de ifl hayat› ve sa-
nayide önemli bir öncülük yapt›¤›, küre-
selleflmede en önemli aktörlerin bafl›nda
geldi¤i, toplumsal sorumlulu¤a da sahip
oldu¤u kabul görmektedir. Koç Grubu’n-
dan, geleneksel endüstri döneminden
araflt›rma-gelifltirme-inovasyon üçgenine
dayal› bilgi tabanl› ekonomilere geçiflte de
önderlik beklenmektedir.

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRÜ PROF. DR. ATT‹LA AfiKAR:

“Koç Toplulu¤u’ndan 
öncülük beklenir”

“Akademisyenlerin inovasyona da e¤ilim
kazanabilmeleri ifl hayat›-sanayi ile daha

yak›n iflbirli¤ini gerektiriyor. Bu faaliyet içinde
de üniversitelerle iflbirli¤i ve arzusu yüksektir”
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P aylafl›lan de¤erler, iflletmenin ku-
rum kültürü olarak da adland›r›la-
bilir. ‹flletme yöneticilerinin ve ça-

l›flanlar›n, iflletmenin amaçlar›n› gerçek-
lefltirmek için ifllerini yaparken onlara yol
gösteren, ›fl›k tutan ve tüm iflletme men-
suplar›n›n benimsedi¤i ve kabul etti¤i de-
¤erler, inançlar ve düflünceler sistemi, o
iflletmede paylafl›lan de¤erler olarak kabul
edilir. ‹flletmelerde, kurumsal kültürü be-
lirleyen belli bafll› faktörler vard›r. Bu fak-
törlere verilen önem ve a¤›rl›k, iflletmenin
kurum kültürünün yap›s›n› belirlemekte
ve onu amaçlar›n› gerçeklefltirirken ve fa-
aliyetlerini yaparken di¤er iflletmelerden
ay›rmaktad›r. Detayc›, dengeli ve insana
yönelik olma, gelenekçi ve riskten kaç›n-
ma, Koç Toplulu¤u’nun kurumsal kültü-
rünü belirleyen bafll›ca faktörlerdir. 
Koç Toplulu¤u’nun faaliyetlerini gerçek-
lefltirirken her fleyi en ince ayr›nt›lar› ile
kurallar ve prosedürlere uygun olarak ye-
rine getirdi¤i, bu nedenle detaya önem
veren bir kurum kültürüne sahip oldu¤u

yaklafl›m›n›n bir parças› haline getirerek
gerçeklefltirmek üzere çal›flmalar›n› sür-
dürmektedir.
Toplumun öz de¤erlerine ve insana sayg›,
halka yak›nl›k, sosyal sorumluluk bilin-
ciyle kurumsal yönetiflimi gerçeklefltir-
mek Koç Toplulu¤u’nun bünyesinde bu-
lunan baflka bir kültür ö¤esidir.   
Bugünkü iflleri mükemmel yönetmek ve
uzun dönemde üstünlükler sa¤layacak
flekilde gelece¤i planlamak amac›yla stra-
tejik yaklafl›m üzerine odaklanmak toplu-
luk bünyesindeki kurumsal kültürün bir
baflka ö¤esidir.
Yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki yat›r›m ve sat›flla-
r› ile küresel bir iflletme haline gelmifl bu-
lunan Koç Toplulu¤u, sahip oldu¤u ku-
rumsal kültür ile bir üstünlük elde etmifl
durumdad›r. Kurumsal kültürün en üst
noktas›nda insan kaynaklar›na ve yarat›-
c›l›¤a verdi¤i önem gelmektedir. 
Bütün bunlarla birlikte, Koç Toplulu¤u,
kurum kültürünü besleyen de¤erlerden
hareketle birikimlerini Türkiye’de kamu
yarar›na dönüfltürmesi bak›m›ndan da
çok hakl› bir güven imaj›na sahiptir. Koç
Toplulu¤u, (E¤itim Fakültesi hizmet bi-
nas› yapt›r›p ba¤›fllamakla) Ad›yaman
Üniversitesi’nin kurulmas› yönündeki ça-
balara cesaret kazand›rm›flt›r. Koç Toplu-
lu¤u bu yönde hem Ad›yaman halk›, hem
de Ad›yaman Üniversitesi’nin akademik
ve idari personeli ile ö¤rencilerinin min-
net duygular›n› kazanm›flt›r. 

söylenebilir. Toplulukta, ifl hayat›nda, ko-
numunu muhafaza etmeye yönelik, istik-
rarl› davran›fllar› nedeniyle dengeli, çal›-
flanlar›n refah› ve rahat›na özen gösteren,
de¤erlere inanan davran›fllar›yla da insana
yönelik bir kültürün egemen oldu¤u gö-
rülür. Ayr›ca gelenekçi ve risklerden kaç›-
nan bir kurum kültürü de bask›n durum-
dad›r.
Koç Toplulu¤u’nun, iflletme dünyas›nda-
ki geliflmeleri izleyen ve rakipleri taklit
eden bir anlay›fla de¤il, pek çok alanda
öncü konumunda bir anlay›fla sahip ol-
du¤u bildirilebilir. ‹flletme terminolojisi
ile reaktif de¤il proaktif bir kurum kültü-
rüne sahiptir. 
Koç Toplulu¤u’nun kurumsal kültürü-
nün bir baflka özelli¤i de kurumsal geç-
mifle s›k›ca ba¤l› olmas› yan›nda a¤›rl›kl›
olarak gelece¤e yönelmesidir. Toplulu-
¤un kurumsal kültürünün odakland›¤›
noktalar› bafll›ca dört ana grupta toplaya-
biliriz. Bunlar; inovasyon odakl›l›k, so-
rumlu ve fleffaf olma, aktif kat›l›mc›l›k ve
stratejik yaklafl›md›r.
Farkl›l›klar yaratarak kal›c› üstünlükler
sa¤lama vizyonu do¤rultusunda Koç
Toplulu¤u, pazarda kendisini farkl›laflt›-
rarak ve farkl›l›klar yaratarak, küresel ifl
ortam›nda sürdürülebilir büyüme ve kâr-
l›l›¤› yakalamay›, kal›c› olmay› hedefle-
mektedir. Koç Toplulu¤u bu hedefi tüm
faaliyet alanlar›nda inovasyonlar› hayata
geçirerek, kurumsal kültür ve yönetim

ADIYAMAN ÜNIVERS‹TES‹ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA GÜNDÜZ:

“Detaya önem veren
bir kurum kültürü”

“Toplulu¤un kurumsal kültürünün odakland›¤›
noktalar› bafll›ca dört ana grupta toplayabiliriz.
Bunlar; inovasyon odakl›l›k, sorumlu ve

fleffaf olma, aktif kat›l›mc›l›k ve
stratejik yaklafl›md›r”
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yerel yönetimler

oç Toplulu¤u’nun 80 y›ll›k
yolu s›k s›k yerel yönetimlerle
de kesiflir. Öncelikle pek çok
kentte üretim yap›yorsan›z,
üretim yapmad›¤›n›z kentler-

de flirketleriniz, bayileriniz varsa, sosyal so-
rumluluk projeleriniz için tüm Türkiye’yi
hedeflemiflseniz, s›k s›k yerel yönetimlerle
de iflbirli¤i yapacaks›n›z demektir.

Yerel yönetimlerin temel
görevlerinin pek ço¤u Koç
Toplulu¤u’nun da ilgi alan›
içindedir. Özellikle e¤itim,
sa¤l›k ve çevre çal›flmalar›...

Kimi zaman birlikte projeler
gelifltirilir, kimi zaman yerel

yönetimlerin projelerine
katk› sa¤lan›r K

DÖRT BÖLGEDEN 
DÖRT YÖNET‹C‹DEN...

‹‹fifi  DDÜÜNNYYAASSII
YYEERREELL  YYÖÖNNEETT‹‹MM
‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹

Nuri Okutan Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen M. Necip Büyükaslan Ali fiinasi T›naz
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Hemen hemen her kentte yerel yönetim–Koç Toplulu¤u ifl-
birli¤i mutlaka vard›r. Nitekim bu bölümde de¤erli görüfl-
lerine yer verdi¤imiz isimlerin Türkiye’nin dört ayr› bölge-
sinden olmas› dikkatli olanlar›n gözünden kaçmayacakt›r. 
E¤itime sa¤lad›¤› katk›lar nedeniyle Sakarya Valisi iken
Vehbi Koç Ödülü’nü alan günümüz Trabzon Valisi Nuri
Okutan’›n, Koç Toplulu¤u ile iliflkisi Vehbi Koç Ö¤renci
Yurdu’nda kald›¤› günlere dayan›yor. 
Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz

Büyükerflen, a¤açland›rman›n, yeflil alanlar›n ço¤alt›lma-
s›ndan yoksul köy okullar›n›n restorasyonuna uzanan pro-
jelere dikkat çekiyor. 
Ad›yaman Belediye Baflkan› M. Necip Büyükaslan, Koç
Toplulu¤u’nun yapt›rd›¤› bir binan›n nas›l zaman içinde
bir üniversiteye dönüfltü¤ünün en yak›n tan›¤› olarak an›-
lar›n› paylafl›yor.
Çanakkale Kilitbahir Muhtar› Ali fiinasi T›naz, bir proje ile
nas›l bir köyün tüm yaflam›n›n de¤iflti¤ini anlat›yor.  

Ad›yaman Mesleki Teknik E¤itim Fakültesi’nin aç›l›fl›.
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yerel yönetimler

la and›¤›m›z Cumhuriyet ç›nar›, memle-
ket âfl›¤› merhum Vehbi Koç ad›na verilen
ödülü, mülki idare amirleri ailesinin bir
ferdi olarak almaktan  k›vanç duydum.
Bu ödül ile birlikte takdim edilen parayla
ise -yine Vehbi Koç örne¤ini dikkate ala-
rak- annemin an›s›na Sakarya’da okul
yapt›r›yorum. Bu vesile ile de hay›rsever
olman›n mutlulu¤unun ne kadar derin ve
anlat›lamaz oldu¤unu ö¤rendim. Ayr›ca
Koç Ailesi, Sakarya’da görev yapt›¤›m dö-
nemde 8. s›n›f› bulunan tüm  okullara
bilgi teknoloji s›n›flar› ba¤›fl› yapt›. Ö¤-
rencilerin bizlere ve Koç Toplulu¤u’na
gönderdi¤i teflekkür mesajlar›n›n içeri¤i,
hedeflenen amac›n gerçekleflti¤ini ortaya
koyuyordu.
Bugün de memleket sevdal›s› Vehbi
Koç’un hedefleri do¤rultusunda çal›flmay›
kendisine fliar edinen Koç Toplulu¤u’nun
ülkemizin ara eleman ihtiyac›na vurgu
yapan, ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’
slogan›yla bafllatt›¤› kampanyay› yürekten
alk›fll›yorum.
Vehbi Koç, sosyal çal›flmalar›n› belli bir
alanla s›n›rl› tutmad›. E¤itim, kültür ve
sa¤l›k alan›nda gerçeklefltirdi¤i sosyal fa-
aliyetlerle ‘güzel bir gelece¤i paylaflmak’
ad›na Türk ifl dünyas›na öncü oldu, ör-
nek oldu. 
Vehbi Koç, ‘Sermaye bulunur, makine
al›n›r, teknoloji transfer edilir; fakat iyi
e¤itilmifl insan gücü yoksa netice almak
zordur...’ sözleri ile e¤itimli gençlerin ye-
tiflmesine ne derece önem verdi¤ini orta-
ya koydu. 1969 y›l›nda kurulan Vehbi
Koç Vakf›’n›n ard›ndan Sadberk Han›m
Müzesi, Atatürk Kitapl›¤›, Koç Özel Lise-
si gibi önemli yat›r›mlardan sonra vak›f,
Vehbi Koç’un üniversite hayalini gerçek-
lefltirmek üzere harekete geçti.  
Kabiliyetli fakat imkânlar› s›n›rl› gençlere
e¤itimde eflit f›rsatlar vermek ve topluma
yararl› olmalar›n› sa¤lamak, e¤itim yard›-
m› alacak ö¤rencilerin seçimini e¤itim
kurullar›na b›rakarak daha objektif bir
de¤erlendirme sa¤lamak, memleketimi-
zin endüstri, ticaret ve e¤itim alan›nda
geliflmesine yard›m amac›yla özellikle bu

TRABZON VAL‹S‹ NUR‹ OKUTAN VEHB‹ KOÇ ÖDÜLÜ ‹LE...

Hay›rsever olman›n
mutlulu¤unu yaflad›

K ariyeri süresince e¤itime katk›lar›
dolay›s›yla 2006 y›l›nda Sakarya
Valisi iken Vehbi Koç Ödülü’nü

alan Nuri Okutan’›n yolu Koç Toplulu¤u
ile henüz ö¤renciyken kesiflmifl.   
Ö¤renci iken kald›¤› Vehbi Koç Yur-
du’nun duvarlar›nda yaz›l› sözlerden çok
etkilenen Nuri Okutan’›n yolu Koç Top-
lulu¤u ile pek çok kez kesiflmifl. Görev
yapt›¤› illerde toplulu¤un sosyal sorum-
luluk projelerine tan›k olan Okutan, Veh-
bi Koç Ödülü’nü kazand›¤›nda eline ge-
çen maddi kaynakla Sakarya’da bir okul
yapt›rmaya bafllam›fl.
Bugün Trabzon’da görev yapan Vali Nuri
Okutan, Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l› ne-
deniyle görüfllerini ve Vehbi Koç ile ilgili
duygular›n› aktard›:
“‹fle bafllay›p, biraz para kazand›ktan son-
ra mahallesinde, çarfl›s›nda, halk aras›nda
yard›ma muhtaç olanlara yard›m etmek-
ten büyük keyif ald›¤›n› hat›ralar›nda an-
latan Vehbi Koç, bu çabalar›n› sistemli bir
sosyal hizmete dönüfltürmeyi baflard› ve
bugün tüm Koç Ailesi’ne ‘Cumhuriyeti-
mizin ç›nar›’ olarak an›lma gururunu ya-
flat›yor. 
‘Gençli¤in yetiflmesine hizmet, bir insan-
l›k ve vatan borcudur’ diyen Vehbi Koç,
yapt›¤› yard›mlar›n kendisinden sonra da

topluma faydal› olacak flekilde devam et-
mesi için vak›flar kurdu ve birçok vakf›n
kurulmas›na öncülük etti.
Ben, insan›m›z›n nüvesinde bulunan ye-
teneklerin küçük bir destekle ülke gelifl-
mesine ne kadar önemli bir katk› sa¤la-
yaca¤›n› bizzat yaflayarak müflahede et-
tim. Ö¤rencilik y›llar›mda bar›nd›¤›m
Vehbi Koç Yurdu'nun duvarlar›nda bu-
lunan: ‘Sana yap›lan fedakârl›¤›n karfl›l›-
¤›, senden beklenen bilgi, karakter ve
yurda hizmettir’ sözleri beni her zaman
etkilemifltir.
‹nsan›n, insanl›k için yapabilece¤i en
önemli, en de¤erli ve en kal›c› yat›r›m›n
e¤itim oldu¤una inan›yorum. Bu nedenle,
ülkemizde e¤itimle ilgili emeklerin takdir
ve taltif edildi¤i bir kurumun mevcudiye-
tinden, sadece ifladam› s›fat›yla de¤il e¤i-
time ve memlekete yapt›¤› üstün katk›lar-

“Bu ödül ile birlikte takdim edilen parayla,
-yine Vehbi Koç örne¤ini dikkate alarak- 

annemin an›s›na Sakarya’da 
okul yapt›r›yorum”
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alanda gerekli konularda e¤itimi destek-
lemek amac›yla kurulan üniversite bu-
gün e¤itimde bafla gürefliyor.
‹fl dünyas›nda kazan›lan liderliklerin bu
alanda elde edilecek daha nice baflar›n›n
müjdesi oldu¤unu ümit etmekteyim. Bu
topraklarda kazan›lan imkânlar›n yine
bu topra¤›n insan›na çevrilmesi gerekti¤i
inanc›nday›m. 
Koç Toplulu¤u'nu bu alana kayd›rd›¤›
imkânlar için kutluyorum. Ama ne ka-
dar takdire de¤er yükseklikte katk› ve
eser ortaya konsa da bu sahadaki boflluk
o kadar ciddidir ki daha fazlas›na daima
ihtiyaç duyulacakt›r. Ben e¤itime inanç,
sevgi ve bilgiyle yap›lacak yat›r›mlar›n
mutlaka misliyle geri dönece¤ini de çok
iyi biliyorum.”

R ahmetli Vehbi Bey’in, bofluna ya-
nan ampule, bofla akan suya ne
denli duyarl› oldu¤u hep anlat›l›r.

Onun bu duyarl›l›¤›, böylesine büyük bir
sanayicinin, öylesine küçük say›labilecek
konulardaki titiz tutumlulu¤u olarak, bi-
raz da garipsenerek, sempatik tebessüm-
lerle konu edilirdi. Ben, rahmetliyi çocuk-
lar› baflta olmak üzere, Koç Toplulu¤u’n-
da en üst yöneticiden en küçük görevliye
kadar, kendi davran›fllar› ile dikkat çekici,
az sözcüklü uyar›lar› ile bazen karizmatik
bir ö¤retmen olarak görürdüm. 
Ö¤retmen Vehbi Koç’un örnek davran›fl
ve de¤er yarg›lar›n›n bugün Toplulu¤un
ilkeleri haline geldi¤ini, hatta d›fla taflarak,
yerel yönetimleri, çevrecilikten iflbirli¤ine,
kültür ve sanattan sosyal dayan›flmalara
kadar çok etkiledi¤ini söylemek yanl›fl ol-
maz. Örne¤in e¤itime destek vermek için
kurdu¤u Türk E¤itim Vakf›’n›n sabit çe-
lenk buluflu... Birkaç saatte solup gidecek
kopar›lm›fl çiçeklere verilecek paralar›n
“damlaya damlaya” bir araya gelmesi ve
bir dostun ac›s›n› paylafl›rken bir çocu¤un

ilçedeki a¤açland›rman›n, yeflil alanlar›n
ço¤alt›lmas›, yollar›n asfaltlanmas› gün-
demdedir. Bir baflka gün, civardaki yoksul
köy okullar›n›n restorasyonu, ö¤retmen
lojmanlar›n›n tadilat› için kollar s›vanm›fl-
t›r. Meslek liselerine yeni atölyeler kur-
mak, k›rsal kesim halk›na “afetlerden ko-
runmak”, “ilkyard›m” gibi konularda e¤i-
tim programlar› düzenlemek, Koç Toplu-
lu¤u ve mensuplar›n›n art›k ola¤an top-
lumsal görevleri aras›ndad›r.
Bütün bunlar›n d›fl›nda, Koç Ailesi’nin
kültür ve sanat alan›nda toplumumuza
yapt›¤› hizmetler her türlü takdirin üs-
tündedir. Sadberk Han›m Müzesi ile
bafllayan, Rahmi Koç Sanayi Müzesi ile
devleflen Akdeniz Uygarl›klar› Müzesi
ile doru¤a ç›kan bu çabalar›n, ölçüleme-
yecek birer büyük servet olarak Türki-
ye’ye kazand›r›lmas›na, Türk vatandafl-
lar› olarak hepimiz içten birer teflekkür
borçluyuz. 

e¤itimine katk›da bulunmak ne güzel kol-
lektif bir sosyal dayan›flma modelidir... 
Yine Koç Toplulu¤u’nun, üzerinde yaflad›-
¤›m›z ülke topra¤›na, kulland›¤›m›z suya
karfl›, “çevreci anlay›fl”›nda yerel yönetim-
lerle iflbirli¤i ilkesi de, Vehbi Bey’in sa¤l›-
¤›nda, gelifltirdi¤i bir önemli anlay›flt›r.
Bugün Eskiflehir Organize Sanayi Bölge-
si’nde üretim birimlerinin her birinde, a¤›r
metal, ya¤l› ve deterjanl›
at›k sular› ar›tan tesisleri
olan yegâne fabrika Arçelik
fabrikas›d›r. Belediyeler,
di¤er sanayi kurulufllar›n-
dan da istedikleri ayn›
standard› ve davran›fl› bu
örnekten ö¤renmifllerdir. 
Koç Toplulu¤u’nun, yal-
n›zca Eskiflehir’deki tesis-
lerinde yöneticilerin, yö-
netim ve üretim telafl› d›-
fl›ndaki bir baflka telafllar›-
n› hep gözlemlemiflimdir.
Bakars›n›z, bir gün, ‹nö-
nü’deki Ford Otosan için

ESK‹fiEH‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANI 
PROF. DR. YILMAZ BÜYÜKERfiEN’‹N GÖZÜNDEN

Bir gün köy okulunun onar›m›
baflka gün afet e¤itimi
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nan ticaret hayat›mda, Arçelik bayili¤i sü-
resince Koç Ailesi ile birlikte olmufl, Koç
Toplulu¤u’nun misyonunu yeterince an-
lama f›rsat› bulmufltum. Gün gelip bele-
diye baflkan› olunca Koç Ailesi’nin sosyal
sorumluluk anlay›fl›n›n ilimizde de somut
bir proje ile hayat bulmas›n› istedim.
2005 y›l›nda önce Say›n Mustafa Koç’un
belediyemizi ziyareti, sonras›nda Mustafa
Bey’in ‹stanbul’daki ofisini ziyaretimizde,
ilimize Mesleki Teknik E¤itim Fakültesi
binas› yap›lmas› konusundaki talebimizi
ilettik. 
Mustafa Bey’e “Rahmetli dedeniz Say›n
Vehbi Koç beyefendinin hayat›nda gör-
medi¤i tek il Ad›yaman’d›. Vehbi Bey’in
yaflarken ilimizi ziyaret etmesi k›smet ol-
mad›, ancak bu hizmetinizle Ad›yamanl›
hemflerilerimiz Say›n Koç’u memleketle-
rinde görmediyse de böyle bir eserle ken-
disini her zaman minnet ve flükranla ana-
cakt›r” dedim. 
Bunun üzerine Say›n Mustafa Koç “Rah-
metli dedem de e¤er yafl›yor olsayd› emi-
nim ayn› düflüncelerle hareket eder ve bu
talebinizi de¤erlendirirdi. Ad›yaman’a
böyle bir hizmette bulunmak bizleri de

son derece mutlu edecektir” diye yan›tla-
d›. Sonras›nda gerekli çal›flmalar tamam-
lanarak büyük bir coflkuyla fakülte bina-
m›z›n temeli at›ld› ve bir y›l gibi k›sa sü-
re içinde modern donan›m› ile ö¤retime
aç›ld›. Baflta Koç Holding Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Say›n Mustafa Koç olmak üze-
re, Koç Vakf› Mütevelli Heyeti’ne ne ka-
dar teflekkür etsek azd›r.
Özetle ifade etmek ve alt›n› çizmek gere-
kirse Koç Toplulu¤u ülkemiz için bir
“de¤er”dir. Ve bu de¤erin toplumumu-
zun tüm kesimleri taraf›ndan iyi anlafl›l-
mas› ve örnek al›nmas› gerekmektedir.
Koç Toplulu¤u ülkemizin sanayileflmesi
ve daha modernleflmesi ad›na bir de¤iflim
ve geliflime öncülük etmifltir. 80 y›ll›k de-
neyimi, birikimi, tecrübesi ve yaratt›¤›
de¤erlerle Koç Toplulu¤u gurur kayna¤›-
m›z olmaya devam edecektir. Baflar› ve is-
tikrarla dolu daha nice y›llara…

T oplumumuzun en önemli de¤erle-
rinden biri de hiç kuflku yok ki
sosyal dayan›flma anlay›fl›d›r. 87

y›ll›k Cumhuriyet tarihimizin bu alandaki
en önemli kilometre tafllar›ndan biri ise
rahmet ve minnetle and›¤›m›z Say›n Veh-
bi Koç’tur. 1969 y›l›nda kurulan ve Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ilk özel vakf› olan Koç
Vakf› bu anlay›fl›n en somut örne¤idir. 
Türk insan›nda her zaman var olan ancak
unutulmaya yüz tutan vak›f gelene¤i, Koç
Vakf› ile yeniden canlanm›fl, bugün ülke-
nin gurur kayna¤› olmufltur. 
Güzel ülkemizde bu anlay›fl üzerine ku-
rulu birçok vak›f yer almaktad›r, ancak
Say›n Vehbi Koç’un bafllatt›¤›, bugün ise
Koç Ailesi’nin çok de¤erli temsilcilerinin
baflar›yla yürüttü¤ü sosyal dayan›flma an-
lay›fl›, Türk toplumu için son derece gü-
zel bir örnektir. “Devletim ve ülkem var
oldukça, ben de var›m...” diyen Say›n
Vehbi Koç, asl›nda bu anlay›fl›n özetini
yapm›flt›r. Bu nedenledir ki Koç Ailesi bu
alanda imza att›¤› hizmetlerle gelecek
nesle asla unutulmayacak ve daima yafla-

t›lacak bir miras b›rakm›flt›r.
Koç Toplulu¤u e¤itimden sa¤l›¤a, ülke
ekonomisine katk›lar›ndan sosyal sorum-
lulu¤a kadar birçok alanda yer alm›flt›r ve
almaya devam etmektedir. Ancak, Koç
Toplulu¤u’nun topyekûn kalk›nma anla-
y›fl›nda yerel yönetimlere verdi¤i destek
asla unutulmayacak bir ayr›nt›d›r. Yeni
kurulan Ad›yaman Üniversitemizde Koç
Toplulu¤u’nun ayr› bir yeri ve önemi var-
d›r. Çünkü Koç Vakf› taraf›ndan yapt›r›-
lan Mesleki Teknik E¤itim Fakültesi bi-
nas› üniversitemizin kurulufl sürecinde
çok önemli bir rol oynam›flt›r. Belediye
baflkanl›¤›m öncesinde uzun y›llara daya-

ADIYAMAN BELED‹YE BAfiKANI M. NEC‹P BÜYÜKASLAN:

“Üniversitenin ilk ad›m›
Koç Toplulu¤u’ndan”

“Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan yapt›r›lan
Mesleki Teknik E¤itim Fakültesi binas›,
Ad›yaman Üniversitesi’nin kurulufl sürecinde çok

önemli bir rol oynad›”
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Opet’in 2006 y›l›nda tarihi Gelibo-
lu Yar›madas›’nda bafllatt›¤› re-
habilitasyon ve e¤itim içerikli

“Tarihe Sayg› Projesi” Eceabat ilçesi ile
Alç›tepe, Seddülbahir, Bigal›, Kilitbahir,
Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar
köylerinden oluflan alt› yerleflimi kaps›-
yor. 2006’nın fiubat ay›nda bafllat›lan ve
üç y›l› kapsayan 5 milyon dolarl›k bu
projenin bütçesi 1.5 y›lda tamamland›.
Çanakkale savafllar›n›n izlerini ve an›la-
r›n› korumak amac›yla 1973 y›l›nda mil-
li park ilan edilmifl bu bölgede “Tarihe
Sayg› Projesi” içinde yer alan köylerden
biri de Kilitbahir.  Köy muhtar› Ali fiina-
si T›naz, bu projeye nas›l dahil oldukla-
r›n› ve proje sonras› köyde yaflanan ge-
liflmeleri anlatt›. 

Bu proje kapsam›nda köyünüzde ne-
ler yap›ld›?
Köy meydan›m›z bafltan sona granit tafl-
larla kapland› ve çevresi düzenlendi,
peyzaj› yap›ld›. Ayr›ca yine meydan ah-
flap çitlerle çevrelenerek, Atatürk büstü
yap›ld›, köy meydan› ayd›nlat›larak
banklar ve çöp tenekeleri yerlefltirildi.
Köyde evlerini boyamak isteyen herkese
bedava boya verildi; eski köy kahvesi ye-
nilendi. Okulun bahçesinin peyzaj› ve

Sosyal yaflamda de¤ifliklik oldu mu?
Elbette. Özellikle han›mlar›n yaflam› çok
de¤iflti. Eskiden gerçekten çok harap olan
köy kahvemize hiçbir han›m oturmazd›.
Ama flimdi Opet’in düzenledi¤i park ala-
n›n›n içindeki restore edilen ve masas›n-
dan barda¤›na yenilenen yeni köy kahve-
miz, erkeklerin yan› s›ra han›mlar›n da
u¤rak yerlerinden biri oldu. Ayr›ca bu gi-
diflle zaman› bofl geçen kimse kalmayacak
gibi görünüyor. Çünkü, gerçek bir turistik
köye dönüfltü¤ümüz için köy halk›m›z da
kendini bu yeni özellik çerçevesinde do-
nat›yor.
Öte yandan, Opet’in çevre için yapt›¤› hiz-
metler d›fl›nda bir de köy halk›na yönelik
e¤itim hizmeti vard›. Okul ve muhtarl›¤a
birer adet bilgisayar hediye edildi. Bilgisa-
yar e¤itimi de sadece bizlere de¤il, kat›l-
mak isteyen tüm köy halk›na verildi. Ay-
r›ca Halk E¤itim’le birlikte ‹ngilizce, te-
mizlik, el sanatlar› ve giriflimcilik kurslar›
aç›ld›. Bütün bunlar halk›m›za moral ver-
di¤i gibi dünyaya bak›fl›n› de¤ifltirdi.

Koç Toplulu¤u hakk›ndaki görüfl ve
izlenimleriniz neler?
Türkiye’nin bu en büyük özel sektör ku-
ruluflunun Türkiye genelinde oldu¤u gibi
bölgemizde de büyük eme¤i var. Bölge-
mizde Opet’in projesinden baflka Koç
Toplulu¤u’nun bugünlerde Seddülbahir
Kalesi’nin restorasyonuyla ilgili çal›flmala-
r› oldu¤unu biliyorum. Bölgedeki çal›fl-
malardan sonra devlet kurumlar›n›n da
çal›flmalar›nda bir art›fl oldu. Bu bizi çok
mutlu ediyor. Dile¤imiz di¤er özel sektör
kurulufllar›n›n da bu çal›flmalar› örnek
alarak, ihtiyac› olan bölgelerde benzer
projeleri hayata geçirmesi.

okulu çevreleyen istinat duvar› Atatürk
konulu panolarla çevrelendi ve çocuklar
için oyun park› yap›ld›.
Köyün girifl ç›k›fl›na köyü tan›t›c› pano-
lar yerlefltirildi ve eski karakol binas›n-
dan kaleye ba¤lanan yolun tafl kaplama-
s› ile çevre düzenlemesi gerçeklefltirildi.
Son olarak  eski karakol binas›, çat›s›n-
dan çelik tafl›y›c›lara kadar düflünülerek
restore edildi ve sergileme dolaplar›, ik-
ram hizmeti için mobilyalar› al›narak
Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüfltürül-
dü. Bu projenin hayata geçmesinden
sonra özellikle yerli turist say›s›nda yüz-
de 100’lük bir art›fl oldu. Çanakkale Sa-
vafl› ile ilgili köyümüzde bir televizyon
program› çekilmesi s›ras›nda da gördük
ki Opet’in köyümüze kazand›rd›klar› sa-
yesinde biz gö¤sümüzü gererek her tür-
lü misafiri a¤›rlayabilecek güzellikte bir
köy haline dönüflmüflüz. Ayr›ca Opet’in
köyümüze hediye etti¤i 20 hediyelik efl-
ya stand› var. Bunlar›n yan›nda, halk›-
m›z turist say›s›ndaki art›fl› gördü¤ü için
pansiyonculu¤a bafllad›. Bugün köyü-
müzde, biri eski bir otelin pansiyona dö-
nüfltürülmesi olmak üzere dört ev pansi-
yonu faaliyete geçti. Turist say›s›na ba¤-
l› olarak bu tür çal›flmalar›n devam ede-
ce¤ini san›yorum.

K‹L‹TBAH‹R KÖYÜ MUHTARI AL‹ fi‹NAS‹ TINAZ:

“Köyümüz gerçek bir 
turizm köyü oldu”
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yat›r›mc›lar

lkemizde halka ilk aç›lan flirketlerden biri Koç Holding’dir. Halka aç›lmada ilk deneme 1963'te
kurulan Koç Holding'in hisse senetlerinin bir k›sm›n›n Koç Toplulu¤u’nda çal›flan personele sa-
t›lmas›yla gerçekleflti. 1986 y›l›n›n Ocak ay›nda ‹MKB bünyesinde ilk al›m sat›m ifllemleri baflla-
m›fl, Koç Holding’in bu kapsamda ilk resmi halka arz› Ocak 1986’da gerçekleflmifltir. Bunu fiubat
2004’te ikinci halka arz izlemifltir. 

Toplulu¤un ‹MKB’deki son 10 y›ll›k tarihine bak›ld›¤›nda 1998 y›l›nda 1.4 milyar ABD Dolar› olan piyasa de-
¤erinin bugün yedi milyar ABD Dolar› seviyelerine yükseldi¤i görülmektedir.  
Koç Toplulu¤u’nun bugün ‹MKB’de ifllem gören 19 flirketi, yerli-yabanc› pek çok yat›r›mc›n›n ilgisini çekmek-
tedir. Az›nl›k ortaklar› ya da hissedarlar›n ç›karlar›n›n korunmas›, beklentilerinin karfl›lanmas› ve güven duy-
gusunun korunmas› bunun en önemli nedenleridir. 
Yat›r›m uzmanlar›, özellikle halka aç›k yap›larda hissedarlarla iletiflimin önemine vurgu yaparak Koç
Toplulu¤u’nun yerli ve yabanc› yat›r›mc›lara bilgi aktar›m› konusunda gösterdi¤i hassasiyete dikkat çekiyorlar. 
Bir yabanc› hissedar Karim A. Sawabini, yurtd›fl›ndaki yat›r›mc›lar›n gözüyle bize Koç Toplulu¤u’nu aktar›yor.
Toplulu¤un halka aç›k tüm flirketlerinin genel kurullar›na y›llard›r düzenli olarak kat›lan Mustafa Erol Er ise,
deneyimlerini bizimle paylafl›yor. 

1963 y›l›nda kuruldu¤unda “Türkiye’nin ilk holdingi”
olarak ülke tarihinde yerini alan Koç Holding, asl›nda ilk

halka aç›lma denemelerini de bu y›l yapmaya bafllad›.
Hisse senetlerinin bir bölümü personele sat›ld›

Ü

YYAATTIIRRIIMMCCIILLAARRIINN  TTEERRCC‹‹HH‹‹
OOLLMMAANNIINN  SSIIRRRRII
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K oç Toplulu¤u yaln›zca iflletmeci-
lik ve finansal aç›dan en baflar›l›
ve en çok kabul gören, ba¤›ms›z

olarak kendi kendini finanse eden ve fa-
aliyet gösteren markalar›n› halka açma
e¤ilimindedir. Bu flirketlerin hepsi de Ba-
t›l› flirketlerin kurumsal yönetiflim stan-
dartlar›na eflde¤erde olmakla kalmay›p,
kendi bafllar›na yat›r›mc›lar için önemli
hisse fiyat› art›fllar› sa¤lam›fllard›r. 
Koç bu halka arzlar sonucu elde edilen
gelirleri büyüme e¤ilimi gösteren ve
önemli sermaye yat›r›m› gerektiren ifllet-
melere etkin bir biçimde da¤›tmay› ba-
flarm›fl, bu flirketler Koç taraf›ndan halka
aç›l›ncaya dek beslenip gelifltirilmifl ve
pazar›n onun parçalar›n›n fleffaf toplam›-
na bakarak Koç Toplulu¤u’nun de¤erini
daha iyi anlamas›na olanak tan›m›flt›r.
Koç’un kendi sermayesini böyle kendine

Toplulu¤u’nun geçti¤imiz y›lda yat›r›mc›-
lar›na verdi¤i sözü tutup çekirdek olmayan
hissedarlar›n› özel haklar›ndan mahrum
etmemesi, kurulufl faaliyetlerini basitleflti-
rerek daha etkin hale getirmesi ve dört
anahtar departman›n›n (bankac›l›k, enerji,
dayan›kl› tüketim mallar› ve otomotiv) de-
¤erini idrak etme konusundaki çal›flmalar›
dolay›s›yla çok memnun oldum.  Yap›lma-
s› gereken tek fley art›k Koç Toplulu¤u’nun
flirket düzeyinde borcunu daha da azaltma-
s›na ve di¤er bir anahtar sektör (elektrik)
içinde stratejik genifllemesine ya da mev-
cut departmanlar›na (Aygaz ve Halk-
bank’›n ve/veya dünya çap›nda bir tüketi-
ci markas›n›n iktisap edilmesi/konsolidas-
yonu) destek olmak için finansal aç›dan
daha esnek olmas›na olanak tan›yacak
olan g›da ve perakende departman›ndan
(Migros) ç›kmas›d›r. Benim gibi yat›r›mc›-
lar Koç Grubu’ndan ilerideki baflka büyü-
me f›rsatlar›n› yakalamak ve daha fazla kâr
yaratmak için iflletme gücünü art›rmak ve
uygun kâr paylar› ödemek fleklinde bütün
anahtar departmanlar›n üstün baflar›s›n›n
devam›n› beklemektedir. Ben de Koç’un
gücüne dayanarak önemli bir de¤erin ya-
rat›labilece¤i ifllere ve sektörlere do¤ru ge-
liflme ve genifllemesi için onlar›n iflletmele-
rinden elde etti¤i geliri etkin ve stratejik
bir biçimde kullanmaya devam etmesi
beklentisi içindeyim. 

özgü ve etkin bir biçimde paylaflt›rmas›,
bu ailenin ve Koç Grubu’nun Türkiye’de
bir lider olarak kalmas›na ve geçen y›llar
içinde bir aile iflletmesi konumundan son
derece profesyonel, dünya çap›nda bir
gruba dönüflmesiyle de bir araya gelince
rakiplerinin ço¤u taraf›ndan g›pta edilme-
sine yol açm›flt›r. 
Koç hem stratejik hem de az›nl›k yat›r›m-
c›lar›na profesyonel, adil ve tarafs›z tavr›
sayesinde yükselen piyasa varl›klar›ndan
ve daha da spesifik olarak küresel olu-
flumlardan kendini ay›rmay› baflarm›flt›r.
Yat›r›mc›lar›n Koç’a ilgi duymas›n›n ve
yat›r›m yapmak istemesinin nedenlerin-
den biri de Koç’un adil olmayan bir bi-
çimde az›nl›k hisse senetlerinin Koç Aile-
si ile k›yasland›¤›nda de¤erini zedeleyebi-
lecek bir faaliyete giriflmemesi veya kat›l-
mamas›d›r. Ben flahsen kendi ad›ma, Koç

YABANCI H‹SSEDARLARDAN KARIM A. SAWABINI:

“Yat›r›mc›lar›na 
verdi¤i sözü tuttu”

K endilerini  “Koç sempatizan›” ola-
rak tan›mlayan Erol Er, yat›r›mda
en önemli unsurun “güven duy-

gusu” oldu¤unu belirtiyor ve ekliyor,
“Baflka flirketleri de sat›n al›yoruz ama
portföyümüzde Koç Toplulu¤u a¤›rl›kta.
Çünkü bize güven veriyor. Borsada çok
fleyler oluyor; çok dalgalanan iniflli ç›k›fll›
hisse senetleri var. Bu kâ¤›tlar baya¤›
riskli. Belki onlar›n getirileri daha fazla
olabilir ama götürüsü de ona göre oluyor
tabii.” 
Burada söz konusu olan salt borsada ifl-
lem gören flirketlere duyulan güven de¤il.

flirketi izliyorsunuz, her ne kadar biz bi-
reysel küçük ortaklar olsak da. fiimdi de
Holdingdeki genel kurula Rahmi Bey ge-
liyor, kardeflleri geliyor, o¤ullar› geliyor,
hepsi geliyor.”
Yat›r›mlar›nda istikrar› tercih eden Erol
Er, “Bizim yegâne amac›m›z kâr de¤il” di-
yor. Ama ard›ndan ekliyor, “kapitalimiz
emin ellerde saklans›n ve getirisi olsun.”
Bir hissedar olarak gelece¤e iliflkin bir
kayg›s› olmad›¤› gibi bugünkünden çok
farkl› bir beklentisi de yok Erol Er’in:
“Koç Toplulu¤u çok büyük yat›r›mlar ya-
parak ilerliyor” diyor.

Tüm genel kurullara efliyle birlikte
kat›lan Erol Er, Koç Toplulu¤u’na güven
duyuyor:
“Biz rahat uyuyoruz. Akflamdan sabaha
yat›r›m›m›z›n s›f›rlanmas› veya tehlikeye
girmesi söz konusu de¤il. Bizim sempati-
miz rahmetli Vehbi Koç dönemine daya-
n›yor. Vehbi Koç’un ard›ndan o¤lu Rah-
mi Bey’in verdi¤i güvenceler bizde bu
duyguyu uyand›rd›.”
Erol Er, bu toplant›lar›n bir “aile toplant›-
s›” oldu¤unu söylüyor: “Vehbi Koç, genel
kurullara hep gelirdi. Biz de her zaman
kat›l›r›z. Bir yerde hissedar› oldu¤unuz

TÜM GENEL KURULLARA KATILAN H‹SSEDAR EROL ER: 

“Biz geceleri 
rahat uyuyoruz”
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bas›n

edya ile ifl dünyas› aras›ndaki iliflkiler, her ikisi de var
oldu¤undan bu yana, her co¤rafyada, her zaman sanc›-
l› olmufltur. Kimi zaman ideolojik farkl›l›klar, kimi za-
man salt “ifl”e yönelik görüfl ayr›l›klar›, “demokrasilerin
4. kuvveti” olarak tan›mlanan bas›n ile ifladamlar›n› s›k

s›k karfl› karfl›ya getirir. Her ne kadar günümüz Türkiye’sinde bu
iliflki biraz farkl›laflm›fl gözükse de, “gazeteci-ifladam› iliflkisi her za-
man b›çak-s›rt›nda sürecektir” demek pek de kehanet olmaz. Koç
Toplulu¤u da do¤al olarak 80 y›ll›k bu süreçte, medya ile iliflkilerin-
de farkl› dönemlerden geçmifltir. T›pk› ülkenin içinden geçti¤i fark-
l› dönemler gibi. Ancak medya iliflkilerinde ana kural hiçbir zaman
de¤iflmez: Do¤ru ve düzenli bilgilendirme ve karfl›l›kl› sayg›…
Günümüzde orta ölçekliler dahil hemen tüm flirketlerin medya ilifl-
kilerini düzenleyen birimleri, uzmanlar› var. 1930’larda, yani henüz
Türkiye Cumhuriyeti kurulma aflamas›n› yaflar, Koç Toplulu¤u ilk
ad›mlar›n› atarken, hiç kimsenin akl›na gelebilecek bir organizasyon
de¤ildi bu… 1980’lere kadar bire bir iliflkiler söz konusuydu. Vehbi
Koç, sanayi ve hay›r ifllerindeki örnek ve öncü konumunu, medya
iliflkilerinde de korudu. Uzun ifl yaflam›nda pek çok gazeteciyle ta-
n›flt›. Baz›lar› dostlu¤a dönüfltü, baz›lar› ise profesyonel iliflki olarak
kald›. Ancak, kiflili¤i ve tav›rlar› onu, hangi görüflte olursa olsun tüm
medyan›n gözünde farkl› bir yere oturttu.

Henüz “halkla iliflkiler uzman›”, “bas›n
dan›flman›” gibi kavramlar yokken
kuruldu Koç Toplulu¤u. Medya ile
iliflkilerde bugün gelinen noktan›n

bafllang›c›nda,  Vehbi Koç’un kimi zaman
dostlu¤a dönüflen ölçülü  yaklafl›m› vard›

M

KKAARRfifiIILLIIKKLLII  SSAAYYGGII
MEDYA-‹fi DÜNYASI ‹L‹fiK‹LER‹NDE 

1 2 3

1- Güneri C›vao¤lu
2- Necati Zincirk›ran
3- Oktay Ekfli
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Silah sesleri aras›nda
Gerilimin çok yüksek oldu¤u bir gece,
Vehbi Bey’deydik. Yemek sonras› televiz-
yonun karfl›s›nda onun söylemiyle
“memleketin halini” konufluyorduk.
Az öteden üst üste silah sesleri duyuldu.
Teröristler, Vehbi Bey’in, Tercüman Ga-
zetesi Sahibi Kemal Il›cak’›n, ifladam› ve
banka sahibi Mehmet Emin Karameh-
met’in, Turgut Özal’›n evlerinin de bu-
lundu¤u bizim yöre için eylem koymak
üzere bir hücre evi kurmufllar, polis bas-
m›fl, çat›flma oluyordu.
Vehbi Bey, çok sakin karfl›lad›. Günde
sadece befl tane içti¤i ve asla alt›nc›s›n›
yakmad›¤› sigaras›ndan bir nefes çekti ve
flöyle dedi:
“Çok korku var. Bizim do¤udaki bayiler,
‹stanbul’dan, Ege’den bayilik istiyorlar,
bulunduklar› flehirleri b›rak›yorlar. Ko-
nufltu¤um baz› arkadafllar evlerini sat›p
Avrupa’ya gitmekten bahsediyorlar.
Bana gelince…
Hac› Baban her fleyin düzelece¤ine inan›-
yor. Bu memleket ne badireler atlatt›. Bu-
nu da aflacakt›r. Bir fley bildi¤imden de-
¤il, öyle hissediyorum.
Hiçbir fley yokmufl gibi iflimize devam
ediyoruz.”
Gerçekten de çok geçmedi, dedi¤i oldu.
Vehbi Bey, o çok zor günlerde çevresine
umut ve moral verdi.

Son görüflüm
Her seyahat dönüflü Vehbi Bey’e küçük
bir paket getirirdim. Ramazansa hurma,
ço¤u kez de çikolata… Son arma¤an›m
lacivert bir h›rka olmufltu.
Hemen 1-2 gün sonra eflimle Uzakdo-

GÜNER‹ CIVAO⁄LU:

“Vehbi Bey’i tan›m›fl
olmak büyük flans”

“Hac› Baban her fleyin
düzelece¤ine inan›yor.
Bu memleket ne
badireler atlatt›.

Bunu da aflacakt›r.
Bir fley bildi¤imden

de¤il, öyle hissediyorum.
Hiçbir fley yokmufl gibi

iflimize devam ediyoruz”

M erhum Vehbi Koç ile Yeni-
köy’deki evlerimiz yak›nd›. Bi-
raz da bu nedenle hemen he-

men her hafta sonu akflam yeme¤inde
beraber olurduk. Ço¤unlukla da Vehbi
Bey’in evinde…
1970’li y›llar›n sonuna do¤ru terör ku-
durmufltu. Gazete sayfalar›nda “dün 23
ölü” gibi de¤iflen günlük cinayet rakam-
lar›yla art›k bir istatistik olarak yer al›-
yordu.
Yak›nlar›m›za kadar da sokulmufltu.
Örne¤in… Vehbi Koç’un Sar›yer’deki
evini de basm›fllard›.
Neyse ki, Vehbi Bey evde de¤ildi.
Kâbus gibi gecelerdi. Hava karar›nca her-
kes evlerine çekiliyordu. Vehbi Bey’in
apartman giriflinde bekleyen bir emekli
görevlisinin d›fl›nda korumas› yoktu.
Tüm dostlar›, güvenlik önlemi almas›

için ›srar ediyorduk ama o dinlemiyordu.
Karar verdim. Vehbi Bey’e ra¤men “Ko-
rumalar Müdürlü¤ü’ne” telefon ederek
durumu anlatt›m.
Konufltu¤um görevliden “polisin evi ko-
ruyaca¤›” cevab›n› ald›m.
Vehbi Bey’e de bu yapt›¤›m› söyledim.
“Siz istemeseniz de onlar kamu görevi
olarak sizi koruma karar› ald›lar” dedim. 
Uzun süre düflündü.
“Alakan için teflekkür ederim. Fakat gene
de ne ben, ne de komflular›m onlar› gö-
relim. Görevlerini görünmeden, komflu-
lara heyecan vermeden yaps›nlar” cevab›-
n› verdi.
Oturdu¤u Yeniköy/Tugay Apartman›’n›n
bahçesinde bir trafo merkezi vard›. Res-
mi polisler o trafonun arkas›nda oturur-
lard›. Apartman›n giriflini oradan gözler-
lerdi.
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bas›n

¤u’ya tatile gidiyorduk.
Gündüz çal›fl›rken rahats›zl›k vermemek
için telefonla veda etmek istedim.
Bu arada “Nas›l, h›rka üstünüze tam gel-
di mi?” diye tak›ld›m.
Cevab›, “Çok merak ediyorsan gelir gö-
rürsün” oldu.
Anlad›m ki “telefonla veda etmemden”
hofllanmam›fl.
“Gündüz çal›fl›rken sizi rahats›z etmek is-

temedim. O yüzden gelmedim ama flim-
di hemen geliyorum” dedim.
“Memnun olurum” karfl›l›¤›n› verdi.
Gitti¤imde tüm evraklar›n, dosyalar›n ilk
kez yemek masas›na yay›lm›fl oldu¤unu
gördüm. Oysa sekreteri Suzan Han›m’la
sabahlar› salonun yan›ndaki odada çal›-
fl›rlard›.
Bu de¤iflikli¤in nedenini bugün hâlâ bil-
miyorum.

‹yi ki evine gitmiflim. Yüzünü görmü-
flüm, konuflmuflum.
Bu “son görüflüm” oldu.
Biz Uzakdo¤u’dayken sevgili Vehbi Bey’i
kaybetmifltik.
Ama hâlâ o yafl›yormufl gibidir benim
için… Hele zorlu sorunlarda “Vehbi bey
sa¤ olsayd› ve bu sorunun çözümünü ona
sorsayd›m nas›l bir yol gösterirdi” diye dü-
flünerek çözüm üretmeye çal›fl›r›m.

V ehbi Koç’u 1952 y›l›n›n sonbaha-
r›nda tan›d›m. O tarihte Hürriyet
gazetesinin Ortado¤u muhabiri

olmufltum. Ortado¤u’da olaylar biter mi?
Nefes alacak vaktimiz olmazd›. Yirmi
dört saatimiz kofluflturmakla geçerdi. Üs-
telik çal›flt›¤›m›z ülkelerin hemen hep-
sinde “sansür” vard›. Haber ve röportajla-
r›n›z› Frans›zca, ‹ngilizce veya Almanca
yazmak zorunlulu¤undayd›n›z. Bunlar› o
dilleri bilen sansür memurlar› okuyup
mühürleyerek onaylad›ktan sonra posta-
neye verebiliyordunuz. Gerçekten insan›
bunaltan, bezdiren bir çal›flma ortam›
içinde gazetecilik yap›yorduk. Telefon fi-
lan da yoktu. ‹flte, zorlu bir çal›flma so-
nunda 1952 sonbahar›nda Hürriyet’in
birinci sayfas›nda ilk Ortado¤u röporta-

rüflmemizdi. Birlikte ofiste ö¤le yeme¤i
yerken enine boyuna Ortado¤u ve K›b-
r›s’› konufltuk. 
Vehbi Bey çok merakl› biriydi. Ö¤renme-
ye onun kadar merakl› bir ifladam› gör-
medim, desem yeridir. Bizde baz›
ifladamlar› paraland›kça, yani zenginlefl-
tikçe kendilerini “allame” zannederler.
Laf da dinlemezler!.. Vehbi Bey ise not
al›rd›, anlatt›klar›m›z› dinlerken... 
Vehbi Bey’e Ortado¤u’yu anlatt›m. K›br›s
sorununun giderek büyüyece¤ini söyle-
dim. Hatta Atatürk’ün 1937 y›l›nda söy-
ledi¤i bir sözü naklettim: 
“K›br›s adas›, Türkiye için çok önemli bir
basamakt›r. Savunmam›z için önemi bü-
yüktür. Bu ada güvenebilece¤imiz bir
müttefikimizin elinde kalabilir; ama el
de¤ifltirirse tehlike yarat›r.” 
Vehbi Bey baz› notlar alarak beni dinledi.
Sonunda ne olur? diye sordu.
E¤er Türkiye güçlü ise f›rsat› buldu¤un-
da bu adada fiili durum yarat›r, diyerek
sorusunu cevaplad›m. Nitekim sonuç
böyle oldu.

Ö¤renmeye merak›
Vehbi Koç’la Türk E¤itim Vakf› dolay›s›
ile uzun y›llar her ay bir araya geldim.
Ondan çok yararland›m. Sa¤duyusu güç-
lü bir kifliydi. Beni ve eflimi severdi, gü-
venirdi. Ölümünden bir hafta evvel Yeni-
köy’deki evinde birlikte akflam yeme¤i
yemifltik.
Vehbi Koç için “ö¤renmeye merakl› bir
ifladam›” demifltim, an›lar›m›n bafll›¤›n-
da. Y›llar geçtikçe bu merak onda büyük
bir birikim oluflturdu. Ufku geniflledi, bu
birikim sayesinde baflkalar›n›n göreme-
di¤ini görmeye bafllad›. Bilgiye ulaflma-
n›n yolu meraktan geçer. Merak edecek-
sin, araflt›racaks›n, sorgulayacaks›n, din-
leyeceksin ve farkl›l›k yaratacaks›n. Bafla-
r›n›n s›rr› burada yat›yor. Bana göre Veh-
bi Bey iflte böyle bir insand›.

j›m: “Menfaatlerin Çarp›flt›¤› Ortaflark”
yay›nlanmaya bafllam›flt›.
Birkaç gün sonra Perflembepazar›’ndaki
Koçtafl’›n genel müdürü Muhterem Kolay
beni arad›:
Necati Bey, Vehbi Koç sizinle görüflmek
istiyor. Acaba ne zaman mümkün olabi-
lir? diye sordu. 
Bu röportaj› yazmak için Kahire’den ‹s-
tanbul’a gelmifltim. Bir hafta sonra K›b-
r›s’a gidecektim. Bir yandan Ortado¤u’da,
Kuzey Afrika’da koflufltururken hemen
her ay bir de K›br›s’a u¤ruyordum. 

Vehbi Bey’le ilk randevu
Vehbi Bey’e birkaç gün sonras› için ran-
devu verdim. Koçtafl’ta Muhterem Bey’in
ofisinde buluflacakt›k. Bu bizim ilk gö-

NECAT‹ Z‹NC‹RKIRAN:

“En büyük özelli¤i: 
ö¤renmeye aç›kt›”
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B ir zamanlar Türkiye’de herkesin
bildi¤i ve iftihar etti¤i isimler var-
d›. Örne¤in ruh sa¤l›¤› deyince

akla sadece Dr. Mazhar Osman gelir, en
büyük komutandan söz edilince Mareflal
Fevzi Çakmak’tan baflkas› düflünülemez,
“kad›n güzelli¤i” deyince Keriman Halis,
ses güzelli¤i deyince erkeklerde Münir
Nurettin Selçuk, kad›nlarda Safiye Ayla
zikredilirdi. O dönemin “en zengin”lerini
saymaya kalk›nca akl›m›za çok az isim
gelirdi. Bunlardan biri -belki de birincisi-
Vehbi Koç idi. 
1974 y›l›nda mesle¤imi ‹stanbul’da sür-
dürmeye ça¤r›l›nca merhum Vehbi
Koç’la tan›flt›k. Gazetedeki yaz›lar›m
“Hürriyet” imzas›yla ç›k›yordu. Meslek
dünyas› d›fl›nda kimse, makalelerin be-
nim taraf›mdan yaz›ld›¤›n› bilmiyordu.
Bir tek Vehbi Koç merak etmifl. Sormufl,
soruflturmufl, ad›m› ö¤renmifl ve benimle
görüflmeye karar vermifl. 
Belirledi¤imiz gün F›nd›kl›’daki Koç Hol-
ding’e gittim. Sa¤dan soldan konufltuk
ama as›l maksad› belli ki beni yak›ndan

nuna kadar çok sa¤l›kl› bir flekilde sür-
mesine sebep olan bir dönemin bafllang›ç
k›sm›yd›. Vehbi Bey’le daha sonra pek
çok vesileyle bir araya geldim. Bir araya
gelmemize yol açan öteki sebeplerden bi-
ri de zaman zaman evine akflam yeme¤i-
ne ça¤›rmas›yd›. 
Bir akflam evinde yemek yerken eflim:
“Vehbi Bey, size bir fabrikan›z›n ürünü
hakk›nda flikâyetimden söz etsem beni
dinler misiniz?” diye sordu. 
Vehbi Bey derhal dikkat kesildi:
“Buyrun Aysel Han›m, ne oldu?” dedi.
Aysel, Türkay kibritlerinin ya bafl›ndaki
eczal› k›sm›n yetersiz olmas› yüzünden
yanmad›¤›n› veya kibriti çakarken o k›s-
m›n yanarak s›çray›p bir yerlere düfltü¤ü-
nü söyledi. “Bunun düzeltilmesi gerek-
mez mi?” diye sordu. Vehbi Bey hemen
Fabrika Müdürü Hikmet Bey’i aratt›rd›.
Biraz sonra Hikmet Bey telefondayd›.
Vehbi Bey Aysel’in flikâyetlerini aktard›.
Hikmet Bey çok muhtemelen “O tür ar›-
zal› ürün say›s›n›n pek az oldu¤u” gibi
bir yan›t vermiflti. Vehbi Bey:
“Olmaz, az da olsa böyle bir ürünü piya-
saya vermeyecek önlemleri almam›z ge-
rekir” dedikten sonra:
“Yar›n sabah Aysel Han›m fabrikaya gel-
sin. Kendisini dolaflt›r. Her fleyi ona an-
lat. Beni de¤il onu ikna et” deyince Aysel
itiraz etti: “Vehbi Bey ben yar›n sabah ifle
gidece¤im. Biliyorsunuz ‹stanbul Üniver-
sitesi Mediko-Sosyal Merkezi’nin Müdü-
rüyüm. Yar›n de¤il ancak gerekli düzen-
lemeyi yapt›ktan sonra yani baflka bir
gün gidebilirim kibrit fabrikas›na” deyin-
ce, Vehbi Bey Aysel’e döndü:
“Yani siz gitmezseniz iflleriniz aksar m›?”
dedi.
Aysel’den “Evet” yan›t›n› al›nca:
“Bak›n Aysel Han›m, bana göre idareci-
nin iyisi, kendisi olmad›¤› zaman da iflle-
rin en iyi flekilde yürümesini sa¤layand›r”
dedi.
Aysel’in ertesi gün Türkay Kibrit Fabri-
kas›’na gitti¤ini sanm›yorum. Ama kibri-
tin iyisinin nas›l yap›laca¤›n› ö¤renmese
de iyi bir idareci olman›n temel koflulunu
Vehbi Bey’den ö¤renmiflti. 

tan›makt›. Belki birkaç ay
sonrayd›. Vehbi Bey bir gün
beni tekrar aratt›rd›. Telefon-
da kendisi vard›. Benimle bir
konuyu görüflmek istiyor-
mufl. Ayn› flekilde ofisine
gelip gelemeyece¤imi sordu.
Gittim. Bana “Virginia tütü-
nünün Türkiye’ye getirilmesi-
nin bizim sigara sanayimiz
için çok yararl› olaca¤›na”
iliflkin düflüncelerini söyledi.
Yanl›fl an›msam›yorsam,
“Amerikan sigara sanayii bu
tütünü kullan›yor. O tütünle
tüm dünyaya sigara sat›yor.
Bizim tütün nikotin yönün-
den daha iyi olsa da, iyi ›slah
edilmedi¤i ve pek iyi olmayan
bir kokusu oldu¤u için, dün-
ya sigara piyasas›nda tutul-
muyor” türü sözler söyledi. 

Anlad›¤›m kadar›yla benim bu konuda
yaz› yazmam› bekler haldeydi. Ama çok
aç›k bir fley söylemedi. Onun iflini ben
kolaylaflt›rd›m. “Anlatt›klar›n›n ilginç gö-
ründü¤ünü ama benim konuyu hiç bil-
medi¤imi, o nedenle e¤er ellerinde dokü-
man varsa bunlar› incelemek istedi¤imi”
söyledim. Sonra da, e¤er kendisi gibi dü-
flünecek olursam, yeri geldi¤inde o do¤-
rultudaki görüflümü yazaca¤›m› ifade et-
tim. Verilen dokümanlar› inceleyip ko-
nunun uzman› oldu¤unu düflündü¤üm
kimselerle konuflunca tam aksi yönde bir
kanaate ulaflt›m; ve telefon ederek, bilgi-
sine sundum. Bu anlatt›klar›m Vehbi
Bey’le hukukumuzun bafllamas›na ve so-

“Bak›n Aysel Han›m, bana göre idarecinin iyisi,
kendisi olmad›¤› zaman da ifllerin en iyi

flekilde yürümesini sa¤layand›r” 

OKTAY EKfi‹:

“Amerikan tütününe dair
bir Vehbi Bey an›s›”



ünümüzde ifl dünyas› ile sanat dünyas› art›k eskisi kadar uzak de¤il
birbirine... Hem kiflisel anlamda hem de kurumsal anlamda s›k s›k ay-
n› foto¤raf karesinin içinde yer al›yor sanatç›larla ifladamlar›....
Sanat projelerine sponsorluklar, etkinliklerde sanatç›lar›n “konuk” ol-
mas› ve kimi zaman sanatç›larla kurumlar›n birlikte gelifltirip yürüt-

tükleri sosyal sorumluluk projeleri... Ve tabii kimi zaman “ifl” nedeniyle kurulan
iliflkiler, zaman içinde s›k› bir dostlu¤a dönüflüyor... 
Metin Akp›nar ve Zeki Alasya, Vehbi Koç ile yedikleri akflam yemeklerini ve keyif-
li sohbetleri bugün özlemle an›yorlar; kimi akflamlar, biraz daha geç yatmas› için
onu nas›l zorlad›klar›n›, siyah-beyaz ve renkli televizyon ile lüks otomobil konu-
sundaki tatl› at›flmalar›n› ve  örnek ald›klar› tüm yönlerini....
Y›ld›z Kenter, ilk tiyatro kurma dönemindeki yard›mlar›ndan bugün tiyatroda “Su-
na K›raç”›n çiçe¤i olarak adland›rd›klar› piyanoya, Vehbi Koç’un ard›ndan toplu-
luk’la iliflkilerini de anlat›yor. 
Vehbi Koç’u hiç görmeyen Cem Y›lmaz ise içinde yer ald›¤› projeleri baz alarak Koç
Toplulu¤u’nu bir sponsor olarak de¤erlendiriyor.   
Sanatç›lar›n gözüyle Koç Toplulu¤u ve Vehbi Koç’a bakt›¤›m›zda ilk öne ç›kanlar
“sayg›”, “güven” ve “dostluk” oluyor... 

Sahne dünyas›n›n kendi alan›nda dört ünlü ismi, 
Vehbi Koç ve Koç Toplulu¤u ile iliflkilerini anlatt›. 
Kimi zaman duygusal anlar yafland› kimi zamansa

kocaman kahkahalar at›ld› 
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G

‹L‹fiK‹LER‹N TEMEL‹
SAYGI, GÜVEN VE DOSTLUK

1 2
3

4

1- Metin Akp›nar
2- Zeki Alasya
3- Cem Y›lmaz
4- Y›ld›z Kenter
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‹ki isim... Biri, büyük ekonomik zor-
luklara ra¤men, ad›m ad›m geliflen
Türkiye Cumhuriyeti ile yafl›t bir ti-

cari iflletmeyi, zorluklara direnerek ad›m
ad›m gelifltirmifl ve kocaman bir sanayi
toplulu¤unun temelini atm›fl. Di¤eri ise
Türkiye’deki ilk kabare tiyatrosunu ku-
ran, y›llarca önünden uzun kuyruklar›n
eksik olmad›¤› oyunlar›, herkesin birbiri-
ne tekrarlad›¤› esprileri, hem güldüren
hem de düflündüren filmleriyle milyonla-
r›n sevgisini kazanm›fl bir usta sanatç›;
Metin Akp›nar.

Metin Bey, biliyoruz ki tiyatro da,
flirketlerin iflleyifl ve yönetimi de bir
ekip ifli. Sizin, bir sanatç› olarak bu
iki farkl› alan aras›nda paralellik
kurdu¤unuz oldu mu?
Elbette. Neticede tiyatro da bir iflletme.
Eski tabiri ile bir dükkân. Onun da geliri
gideri var, yat›r›m› ve tasarrufu var, çal›-
flan›, sanatç›s›, yazar›, koreograf› var. Me-
sela son dönemde Devekuflu Kabare Ti-
yatrosu 150-160 kiflilik bir ekipti. Yani
bir fabrikadan farks›zd›. 
Tiyatro ile iflletmeler aras›ndaki bu ben-
zerli¤i fark edip ilk olarak bu teflhisi ko-
yan da Vehbi Bey olmufltur. “Buras› bir

flirket; her gece kaç kifli geliyor, has›lat›
ne yap›yorsunuz?” gibi sorular sorup biz-
leri yönlendirmeye çal›flm›flt›r.

Vehbi Bey’le bir film çekimi s›ras›nda
tan›flt›n›z iliflkiniz daha sonra nas›l
geliflti?
Vehbi Bey’in ahir ömründe hem dinlen-
mek hem de kendini iflten biraz soyutla-
mak ve her sektörün önde gelen insanla-
r›yla vakit geçirmek gibi bir iste¤i oldu.
Biz onun bu fikri sayesinde kendisiyle

y›llara yay›lan bir dostlu¤u sürdürdük.
Bir ara k›z› Suna Han›m Londra’da bir
beyin operasyonu geçirdi. Biz de Mücap
Ofluo¤lu’nun evinde, yemekteyiz, Vehbi
Bey de davetliler aras›nda. K›z›ndan müj-
deli haberi al›nca bir flifle viski getirdi ye-
me¤e. ‹lk kez o akflam uzun bir muhab-
betimiz oldu. Bizlere “masa beyli¤i” yap-
t› ve birbirimizi daha yak›ndan tan›ma
f›rsat› bulduk.

Vehbi Koç bir oyununuzdan sonra si-
ze bir övgüde bulunmufl…
Evet. Vehbi Bey, gerçekten iflle yat›p iflle
kalkan, her an iflini düflünen bir insand›.
Örne¤in klasik Türk musikisini pek se-
verdi ve en sevdi¤i flark› fluydu: “Hele bir
düfl de gör /düfl de gör bir an / bulunmaz
inan halini soran / düflman›ndan görme-
di¤ini / görürsün en yak›n›ndan” Yani
musikide bile, insan›n her zaman güçlü
olmas› gerekti¤ini, düflkün durumdakine
kimsenin dost olmayaca¤›n› vurgulayan
bir flark›y› tercih etmiflti. Hal böyleyken,
biz oyunumuzla rahmetliyi bir süreli¤ine
bile olsa kendi dünyas›ndan al›p baflka
bir yere tafl›may› baflarabilmifliz. Bize “Be-
nim düflünce dünyamdan ayr›labildi¤im
pek az zaman vard›r, sizi izlerken böyle
bir zaman yaflad›m, k›ymetinizi bilin” di-
yerek bizi onurland›rm›flt›.

Vehbi Bey’le birçok sohbetiniz olmufl;
sohbeti nas›ld›, nelerden söz ederdi?
Vehbi Bey kendisiyle ilk kez sohbete otu-
ran birine önce “Paray› nas›l kazan›yor-
sunuz, nas›l de¤erlendiriyorsunuz?” gibi
fleyler sorard›. O ilk de¤erlendirmeyi geç-
tikten sonra, çok çeflitli fleylerden söz
ederdik. Memleketin durumundan, ifl
hayat›ndan, siyasetten… Ama özellikle
bizimle sohbetinde, ifl dünyas›n›n, siya-

MET‹N AKPINAR’LA, VEHB‹ KOÇ’UN HAYATINDAN B‹RKAÇ SAYFA

“Birinci düstur: 
Rakibini tan›!”

“Vehbi Koç, kendi oluflturdu¤u hayat çerçevesine öyle ba¤l›yd› ki, pek az fley onun bu çerçevenin
d›fl›na ç›kmas›n› sa¤layabilirdi. Mesela, dönemin Dünya Bankas› Baflkan› Mc Namara bile onun
evinde misafirken, Vehbi Bey vakti geldi¤inde yatma saatinin geldi¤ini hat›rlatm›fl, kendine has fli-
vesiyle ‘Mah Namara, kalkacaksan kalk, ben yatacam’ demifltir. Hatta bu konuda kendisine, ‘Veh-
bi Bey, Türkiye’nin ekonomisi sizin yüzünüzden bozuldu, bak›n, adam› kovdunuz, Dünya Bankas›
krediyi kesti’ diye tak›l›rd›m. Ben zaman zaman biraz edepsizlik yaparak onun o rutinini y›kmay›
baflard›m. Bir gece yine yeme¤imizi yedik, koltuklara geçince evin yard›mc› han›m› âdet oldu¤u
üzere onun ‘hot’ limonunu getirdi, ben de viski içiyorum. Bakt› kalkm›yorum, bir tane daha hot li-
mon içti. Darland›¤›n›, ama bir fley de diyemedi¤ini görünce dedim ki,  ‘Vehbi Bey, bu akflam kalk-
mak yok, oturacaks›n›z, sohbet edece¤iz.’ Onun kendine has bir hareketi vard›, eliyle hafifçe a¤-
z›n› kapat›r ve öyle gülerdi, yine o flekilde güldü ve nurda yats›n, beni k›rmad›. Gece 01.30’a ka-
dar oturduk. Sonra ben daha fazla ayakta kalmas›na k›yamad›m ve kalkt›m. Böyle bir olay çok na-
dirdir san›yorum ve biri de benimle yaflad›¤›d›r.” 

“Mah Namara, kalkacaksan kalk, ben yatacam”
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setin, dönemin siyasetçilerinin, sa¤-sol
meselelerinin bizim objektifimizden nas›l
göründü¤ünü merak eder, anlatt›klar›-
m›z› dikkatle dinler, notlar al›rd›. Benim
zaman zaman özel flikâyetlerim olurdu,
onlar› sevgiyle, ilgiyle dinlerdi. Mesela,
cenazelere gönderilen Türk E¤itim Vakf›
çelenklerini pek kaba buluyordum. Ken-
disine ölümün bafll› bafl›na ac› bir olay
oldu¤unu, çiçeklerin bu ac›y› biraz olsun
hafifletece¤ini, TEV’in çelenklerinin bu
aç›dan daha estetik olmas› gerekti¤ini
söyledim. Nurlarda yats›n, beni dikkatle
dinleyip hemen notunu alm›flt›.

Türkiye ekonomisine, siyasete iliflkin
bir an›n›z var m›; örne¤in sizin görü-
flünüzü ald›ktan sonra yapt›¤› bir yo-
rum?
Hay›r, böyle bir fley Vehbi Bey’in hayat›n-
da yoktur zaten. Dan›fl›r, sorar, herkesi
dinler, notunu al›r, bunlar› kendi pota-
s›nda eritir ve beyninin, gönlünün kabul
etti¤ini uygulard›. Karfl›s›nda konuflan
herkesi dikkatle dinlemesi, onun baflka-
lar›n›n fikirlerine olan ilgi ve sayg›s›n›
gösterir flüphesiz. 

Vehbi Bey’in tutumlu oldu¤u bilinirdi,
siz de öylesiniz. Bu konudaki tak›lma-
lar›n, ekmek karneleri görmüfl, zorlu
bir savafl dönemi geçirmifl bir kufla¤›,
günümüz insan›n›n anlayamamas›
olarak de¤erlendirebilir miyiz? 
Bu bir yetiflme tarz›. Asl›nda Yaradan da
beyni k›tl›¤a göre prog-
ramlam›fl. K›tl›¤a gö-
re programlanm›fl

Hay›r, her fleyi yerdi, sebzesini de etini
de yer ama ölçülü olarak. Mesela Ba¤dat
hurmas›n›n tazesini çok sever ve onu
özel olarak getirtirdi. Avokado yararl› di-
ye yer, patl›can› severdi. Bir de yemekler
evde mi yap›ld›, d›flardan m› al›nd›, bu
onun için önemliydi. 
‹liflkimiz, onun daveti, bizim de davete
icabetimizle sürüp giderken, bir gün de-
dim ki “E¤er evimi flereflendirmezseniz,
sizin bundan sonraki davetinize gel-
mem.” “Ciddi mi söylüyorsun, peki geli-
riz” dedi. Fenerbahçe’deki evimize gele-
rek bizi flereflendirdi. Oturur oturmaz
afl›r› masraf edilmifl mi, gereksiz gösterifl
var m› diye göz gezdirip anlamaya çal›flt›.
O ev de özenli döflenmiflti. Memnun kal-
d›. Eflim gümüfl tak›mlar› getirince flöyle
bir bakt› ve “fiimdi bu yemekleri han›me-
fendi mi yapt›?” diye sordu. Biz önceden
listeyi alm›flt›k, sevece¤i yemekler yap-
maya gayret ettik. Ama bende de flaka
hapfl›r›k gibidir, geldi mi tutamam. Ye-
meklerin nereden geldi¤ini sorunca,
“Efendim, Divan’dan getirttik, o yüzden
de gümüfl tak›mlar›n yar›s›n› satt›k” de-
dim. Çok güldü, keyifli bir yemek oldu. 

Peki, Vehbi Bey’in vefat›ndan sonra
Koç Ailesi ile iliflkiniz sürdü mü?
Vehbi Koç’u anma etkinliklerinin tümü-
ne severek kat›ld›m. Çünkü Vehbi Bey’i
anlamak, anlatmak ve böylece bir anlam-
da yaflatmak bir borçtur bence. Gerçek-
ten ders al›nmas› gereken bir insand›r.
Korkunç bir beyindi, kendini öyle prog-
ramlam›flt› ki inanamazs›n›z. Derdi ki
(Ankara flivesini taklit ederek konuflu-
yor) “Sabah erken kalkar›m, bir greyfurt
suyu içerim, namaz›m› eda ederim, kah-
valt›m› yapar›m, sonra flirketten neler

beynin beslenme program› belli; ya¤›, kar-
bonhidrat›, proteini alacaks›n›z ve hareket
ederek bunlar› yakacaks›n›z. Hatta zaman
zaman k›tl›kta gibi yaflayacaks›n›z ve vü-
cut depolanm›fl ya¤lar› yakacak. Bunun
aksini yap›nca, karfl›n›zda örne¤ini gördü-
¤ünüz gibi fliflmanl›k kaç›n›lmaz oluyor.
Vehbi Bey s›k›nt›n›n içinden gelmifl biri-
dir. Onun çocukluk ve gençlik y›llar›nda
Ankara’daki yaflam› düflününüz. Od yok
ocak yok. K›t kanaat geçinmeye al›flm›fl bir
bünye. Bunu belli bir ekonomik rahatl›¤a
ulaflt›ktan sonra atmak, elbette kolay de¤il. 

Bu tutumunun yaflam›ndaki yans›-
malar›na tan›k oldunuz mu?
Mesela arabalar›m›za tak›l›rd›. Bende o
zaman Murat 131, Zeki’de Mercedes var.
Ona k›zd›, “Ne gerek var” dedi. Fakat be-
nim 4 vitesli araba da flanz›man›n arka-
s›ndaki diflli de¤ifltirilerek befl vitesli ya-
p›ld›¤› için k›yameti kopar›yor. Bu soru-
numu söyledim, söylemezsem karn›m fli-
fler! Hemen not ald›. Ertesi gün bir ekip
geldi, arabam› ald›lar, kullanmam için

araba getirdiler ve arabam yap›ld›, gel-
di. Vehbi Bey bu kadar da özenli ve
kibard›.

Vehbi Bey’in yemekle aras›
nas›ld›? Özel bir diyeti var
m›yd›?

“Biraz kendimi öveyim. Bir gece yine keyifli bir yemekteydik. Böyle akflamlarda yemek öncesinde
iki kadeh viski içerdi, yine öyle yapt›. Yemekte de flarab› fazla içti. Bir süre sonra lavaboya kalkt›.
Benim eflim ile Zeki’nin efli bir süre sonra o tarafa gitti ve telaflla dönerek ‘Koflun, Vehbi Bey çok
kötü’ diye ba¤›rd›lar. Vehbi Bey düflmüfl, kendinde de¤il. Ben biraz ilkyard›m iflinden anlar›m, mü-
dahale ettim. Herkesi uzaklaflt›rd›m, salondan bir hal› çektim, Vehbi Bey’i üstüne ald›k. Hafifçe,
sarsmadan daha rahat bir yere getirdik. Yakas›n› paças›n› açt›m, bakt›m nab›z biraz yavafl. Ayak-
lar›n› yüksek bir yere koyduk ki beyne kan gitsin. O zaman boyun arterlerindeki kan dolafl›m›nda
sorun oldu¤unu bilmiyorduk. Nefesi düzensizdi, yavafl yavafl kendine gelince, ‘Derin nefes al›n ve-
rin’ dedim, hiç itirazs›z uygulad›. O durumda, burun delikleri titreyerek söz dinliyor, müthifl bir di-
siplin! Bir süre sonra gözünü açt› ve ay›l›r ay›lmaz ilk sözü, ‘Nab›z tutmay› ne kadar eyi biliyon’
oldu! Koskoca Vehbi Koç’un, bu durumda olmaktan duydu¤u rahats›zl›¤› böyle bir espriyle hafif-
letmeye çal›flt›¤› belliydi. Hepimiz çok sevindik. Zaten o zamana kadar bütün doktorlara ulafl›lm›fl-
t›. Bakt›lar kalpte bir fley yok, felç durumu yok, kald›rd›k, oturttuk. Tabii doktorlar için Vehbi Bey’in
rahats›zl›¤› çok önemliydi. O gece hem buruk hem de sevinçli bir an›d›r benim için.” 

“Nab›z tutmay› ne kadar eyi biliyon”

“Yemeklerin nereden geldi¤ini sorunca, ‘Efendim,
Divan’dan getirttik, o yüzden de gümüfl

tak›mlar›n yar›s›n› satt›k’ dedim, çok güldü.”
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gelmifl onlara bakar, biraz üstünde çal›fl›-
r›m, flu saatte pardösümü, flapkam› giyip
ç›kar, ifle giderim.” Gerçekten de bu
programdan milim flaflmazd›. Bu rutini
bozmak hiç içinden gelmez mi diye
sormufltum bir gün. “Hay›r” demiflti,
“Ben böyle mutluyum”. 

Vehbi Bey’in ard›ndan Koç Toplulu-
¤u’na sanatla ilgili öneriniz oldu mu?
Olmad›. Geçen y›l Semahat ve Nüsret
Arsel’in ellinci evlilik y›ldönümüydü,
keyifli bir gösteri yapt›k. Bu sene Koç
Vakf›’ndan bir yönetici atasözleri derle-
mesi yapm›fl, biz de bu atasözlerinden
nas›l bir uyarlama yapar›z da bir tan›t›m
gecesi haz›rlar›z diye bir toplant› yapt›k.
Bunlar bence bir atakt›r, Koç Grubu’nun
son y›llarda sanatla daha yak›n iliflki
kurdu¤unu görüyor ve takdir ediyorum.
Geçen y›l da Aygaz ve Opet’in sponsor

oldu¤u bir tiyatro olimpiyat› olmufltu,
bu da çok önemli bir atakt›r. Ayr›ca ‹s-
tanbul Bienali’ne Koç Holding’in 10 y›l-
l›¤›na sponsor olmas› da çok önemli.
Sponsorluk son y›llarda önemli bir mü-
essese haline geldi. Daha kurumsal hale
gelmesi laz›m. 

‹fl alan›nda bir ad›m atarken akl›n›za
Vehbi Bey’in sözleri geliyor mu?
Her zaman. Birinci düstur: Rakibini tan›!
Müthifl bir uyar›d›r bu. Girdi¤in sektö-
rün durumu nedir, kimler çal›fl›yor, siz
pastadan ne kadar pay almay› amaçl›yor-
sunuz, iflte bunlar›n hepsi için önce raki-
binizi tan›yacaks›n›z. ‹kinci düsturu da
paray› bilmekti. Paray› bilmek çok
önemlidir, sadece k›ymetini bilmek de-
¤il, kendisini bilmek. Vehbi Bey, takas-
tan, gümüfl çubuklardan sonra gelinen
aflamada niçin kâ¤›t banknot ve madeni

paraya geçilmifltir, madeni paran›n ke-
narlar› niye t›rt›kl›d›r, hepsi hakk›nda
bilgi sahibiydi. Paray› bilmek önemlidir,
çünkü ancak sa¤l›kl›yken kazanabilirsi-
niz onu. Bunu Vehbi Bey’in genel söy-
lemlerinden, eylem ve yaflam biçiminden
görmüfl, ö¤renmiflizdir.

Son söz...
Vehbi Koç’un kufla¤› çok önemli bir ku-
flakt›r. Nas›l bir inatla bugünlere geldik-
lerini anlamak için, sadece Fiat’›n serüve-
nine bakmak bile yeterlidir. Öte yandan,
kendi kazanmakla kalmam›fl, ülkesine de
kazand›rm›flt›r. Örne¤in e¤itim alan›nda
verdi¤i burslarla e¤itti¤i insanlar›n ço¤u-
nu kendisi istihdam etmifltir. Çünkü on-
lar iyi seçilmifl ve iyi e¤itilmifl insanlar-
d›r. Bu Vehbi Bey’in bu ülkeye çok ciddi
bir katk›s›d›r; hiçbir zaman da unutul-
mamal›d›r.

Y ›llar›n oyuncusu Zeki Alasya,
Vehbi Koç’la ilgili sözlerine iflte
böyle bafll›yor: “Kolay kolay Veh-

bi Koç olunmuyor.” Tan›d›¤› birçok kifli
aras›nda Vehbi Koç’u ayr› bir yere koyan
Alasya, Vehbi Bey’in flansla de¤il, çok ça-
l›flmas› ve sahip oldu¤u art› özellikler ne-
deniyle bulundu¤u yere geldi¤ini anlat›-
yor. Vehbi Koç’u müthifl disiplinli, kon-
trollü, karar verirken çok acele etmeyen
ancak verdi¤i karar› da sonuna dek savu-
nan iyi bir ifladam› olarak tan›mlayan Ze-
ki Alasya, Koç’un becerikli ve zeki oldu-
¤unu da sözlerine ekliyor. 

Vehbi Koç’la tan›flman›z nas›l gerçek-
leflti, hikâyesini ö¤renebilir miyiz?
70’li y›llar›n ortalar›nda Tarabya’daki eski
Maslak yolunda film çekiyorduk. Orman
içinde darac›k bir yoldu, orada yürüyüfl
yap›l›rd›. Ben de bir a¤aç dal›na oturmufl,
sahnemin gelmesini beklerken çevremde-
ki birkaç kifliyle sohbet ediyordum. Sete
hayli uzak bir mesafeden, yoldan yürüye-

rek bir grup sete do¤ru gelmeye bafllad›.
Prodüksiyon ekibi biraz telaflla grubu
durdurdu. Çevredeki korumalardan, ge-
lenin önemli biri oldu¤unu anlad›m. Son-
radan öndekinin Vehbi Koç oldu¤unu
gördüm. O güne kadar hiç karfl›laflmam›fl-
t›k. Yak›n›ma gelince daldan indim. “Mer-
haba efendim, nas›ls›n›z?” dedi, flafl›rd›m.
Ben de onun  hat›r›n› sordum. “Ben ki-
mim?” dedi. Daha da flafl›r›p “Nas›l yani?”
dedim. O da “Söyleyin bakal›m Gazanfer
Bey, ben kimim?” diye sordu bu kez. Ne
diyece¤imi bilemedi¤imden espriyle kar-
fl›l›k verdim, “Siz tahmin etti¤inizden de
flöhretli, hatta san›yorum benden de flöh-
retli birisiniz” diye cevaplad›m. Bunun
üzerine epeyce güldü, teflekkür etti. “fiaka
m› yap›yorsunuz Vehbi Bey?” dedim ve
ayaküstü sohbet ettik.  Giderken “Gazan-
fer Bey, çok memnun oldum” dedi ve sa¤-
l›k yürüyüflüne devam etti.

Peki sonras›nda dostlu¤unuz nas›l
ilerledi?   

“GAZANFER BEY” ZEK‹ ALASYA :

“Kolay kolay
Vehbi Koç olunmaz”
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Ayn› günün akflam› çekim bittikten son-
ra telefonum çald›. Karfl›mda bir bayan
“Zeki Bey’le mi görüflüyorum, bir saniye,
Vehbi Koç görüflecek” dedi. O yafla ka-
dar hiç görmemiflim Vehbi Bey’i, bir gün
karfl›lafl›p akflam›na da telefon edince
afallad›m tabii. Vehbi Bey “Zeki Bey, çok
özür dilerim. Arabaya bindik, hareket
edince anlad›m. Geri dönmek istedim
ama film çekimini bölmekten, rahats›z
etmekten çekindim” dedi. Ben “Aman
beyefendi, hepimizin bafl›na gelebilir, ri-
ca ederim” deyince devam etti: “Ben sizi
yeme¤e alaca¤›m. Hem kendimi affetti-
reyim hem de sizinle sohbet edemedik
hiç, bir sohbet edelim” dedi. Metin ve
ben, efllerimizle birlikte Yeniköy’deki ev-
lerine gittik. Mütevaz›, site içinde bir ev-
di. Yemekten önce bir fleyler ikram edil-
di ve Vehbi Bey “fiimdi sizi biraz rahats›z
edece¤im, çünkü ben ajans dinlerim”
dedi. Haberleri izlemek için televizyo-
nun karfl›s›na oturduk. Arçelik marka ve
san›r›m Türkiye’deki ilk imalat›yd› bu
televizyon, titremeler yap›yor. Haberleri
izledikten sonra Vehbi Bey’e çok meflgul
biri oldu¤unu ama flirketi Arçelik’in son
üretti¤i televizyonlar›n çok iyi oldu¤u-
nu, kendisinin yo¤unlu¤u nedeniyle fark
etmemifl olabilece¤ini ama yeni bir Arçe-
lik televizyon almakta fayda olaca¤›n›

“Bu adam çok iyi ifladam›d›r” derdi, gü-
lüflürdük. Sonra evine bir kez daha davet
edildik, gittik ve üçüncü davette ben
“Bizde adettir, bir yere gidersek, biz de
evine gitti¤imiz kifliyi misafir etmek iste-
riz. Ben de sizi kendi evime davet ediyo-
rum” dedim ve Vehbi Bey büyük bir ke-
yifle geldi evime. ‹fadelerinden anlad›¤›m
kadar›yla çok da mutlu oldu. Karfl›l›kl›
bir süre gidilip gelindi. Çok dost, s›cak
bir iliflkiydi. 

Vehbi Bey’in tutumlulu¤u bilinir, siz
buna tan›k oldunuz mu?
Bizim her iflimize koflturan, çok becerikli
bir Hasan Abimiz vard›, tiyatronun vesti-
yerini ona vermifltim. Vestiyerin tüm ge-

“Koç’un ilk dönemlerde üretti¤i otomobilleri elefltirirdim, Do¤an modeli ç›k›nca beni aray›p sor-
du: ‘Zeki Bey, gördünüz mü kardeflim Do¤an’›?’ Görmemifltim, bir yer söyledi, gittim gördüm.
Bir gün de ‘Sizde hangi araba var?’ dedi. Biliyorum bafl›ma gelece¤i ama Mercedes’im oldu¤u-
nu söyledim. Araba da yak›nda bir yerdeydi, filmde kullan›laca¤› için y›kanm›fl, ›fl›¤›n alt›nda
k›pk›rm›z›, galeride gibi duruyor! Vehbi Bey ‘Buyrun bakal›m, ben Vehbi Koç Murat 131’e bine-
yim, siz Mercedes’e! Derhal sat›yorsunuz!’ dedi, gülüfltük. Ertesi gün bir oto galeriden telefon
geldi: ‘Vehbi Bey, size bir otomobil ay›rtt›. Mercedes’i sat›p bunu alman›z› istiyor!’ Zar zor ikna
ettim de atlatt›k. Kendisinin vefat›na kadar süren sayg›l› bir dostlu¤umuz vard›, kendisini tan›d›-
¤›m için çok mutluyum.“

“Mercedes’i derhal sat›yorsunuz”

nazik bir dille belirttim. Vehbi Bey buna
çok güldü. Burada flu özelli¤ini de söyle-
mek isterim: kendisiyle alay etmesini bi-
len ve flaka kald›ran biriydi. Evine ikinci
kez konuk oldu¤umuzda, televizyon de-
¤iflmiflti. 

Vehbi Bey’le ifl sohbetleriniz olur
muydu?
Ben mobilyac›l›k, marangozluk da yap-
t›m bir dönem, bunlara pek memnun
olurdu. Vehbi Bey, bir flirket sat›n almak
istiyordu. Batmak üzere olan bir flirketti.
Ben de Vehbi Bey’e almamas›n›, bu flirke-
tin kurtar›lamayaca¤›n› söyledim. Karfl›
ç›kt›, flirketi ald› ve kurtaramad›. Ondan
sonra karfl›laflt›¤›m›zda, yan›ndakilere
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liri onundu. Bir gece Vehbi Bey oyuna
geldi, Hasan Abi uçtu sanki, çok mutlu
oldu. Biz de oyundan sonra Metin’le be-
raber Vehbi Bey’le epeyce sohbet ettik.
Hasan Abi’yi de görüyorum, Vehbi Bey’in
paltosu elinde, heyecanla bekliyor. Vehbi
Bey’e paltosunu giydirecek, kim bilir ne
bahflifl alacak! Vehbi Bey 5 lira verdi, o
adam›n surat›ndaki ifadeyi anlatamam!
Ama o kuflak çok zorluk çekmifl, tutum-
luluk onlar için yaflama biçimiydi. 

Kendisinin sanatç›ya bak›fl› nas›ld›?  
Vehbi Bey’de ifle konsantrasyon çok yo-
¤undu, kafas› sürekli iflle meflguldü. Bizi
“Ben tuvalete gitti¤imde bile ifl düflünü-
rüm, rüyalar›mda ifl kurar›m; ama bir tek
sizin tiyatronuza geldi¤imde, üç saat bo-
yunca hiç ifl düflünmüyorum” diyerek
onurland›rm›flt›. Sanatç›lar›n korunmas›
gereken insanlar oldu¤unu düflünürdü. 

Kendisiyle sohbetlerinizde daha çok
nelerden söz ederdiniz?
Hemen her konudan bahsederdik, ifl,
çevre, sosyete... Tatl› tatl› dedikodu da
yapard›k; kimse için kötü bir laf etmezdi.
Rahmetli Sak›p Sabanc›’ya çok gülerdi.
Sak›p Bey’in müthifl bir mizah yetene¤i
oldu¤unu söylerdi. Çok ›srar etmelerine
ra¤men politikaya girmedi. Koyu bir
Cumhuriyet Halk Partiliydi, ‹smet Pafla
hayran›yd›. Türkiye’nin en büyük sorun-
lar›ndan birinin nüfus patlamas› oldu¤u-
nu söyler, do¤um kontrolünün önemini
anlat›rd›. E¤itime çok önem verirdi.

Vehbi Koç’la ilgili olarak söylemek
istedi¤iniz baflka bir fley, eklemek
istedi¤iniz baflka an›n›z var m›?
Sohbet etmeyi, misafir a¤›rlamay› sever-
di. Çok disiplinliydi; mesela bir gün ev-
lerine dönemin Dünya Bankas› Baflkan›
Mac Namara konuk olmufl. Vehbi Bey
yatma vakti gelince, 23.00-23.30 gibi,
“Kusura bakma Mac Namara, ben gidip
yatar›m” demifl. Bir gün yine g›rg›r fla-
mata, sohbet ediyoruz. Gecenin bir yar›-
s› oldu, saat bire geliyor, flöyle demiflti:
“Yahu sizinle zaman› unutuyorum, bak
Mac Namara’ya bunu demifltim!” Bizi
onurland›rm›flt› bu sözüyle. Bir de not
tutmaya önem verirdi, “Akl›nda tutmaya
çal›flma, not al. Akl›n› yoraca¤›na kale-
mini yor” derdi. Satranç oyuncusu gibi
stratejik düflünen, ilerisini gören, gerek-
siz risk almayan, hesaps›z hareket etme-
yen, vazgeçerse de en az zararla vazge-
çen bir ifladam›yd›.

“Rahmi Koç Müzesi’nin 10. y›l törenine
gittim. Elimde de smokin. Ne bu dediler,
smokin getirmek flartm›fl, dedim. Bir süre
sonra Rahmi Bey rica ediyor, siz de bir
befl dakika konuflun, dediler. Yapmay›n,
çok seçkin bir topluluk, çok heyecanlan›-
r›m dedim, ama ricay› reddedemedim ta-
bii. Düflünüyorum, ne espri yapsam diye.
Kolumdaki Rolex saati cebime koydum,
sahneye ç›k›nca diyece¤im ki ‘kitle sa¤-
lam, bari ben de flu Rolex’imi takay›m.’
Ç›kt›m sahneye, bir de bakt›m Rahmi Koç
elinde bir kutuyla geldi, sana lay›k de¤il
deyip elime verdi. Açt›m, Rolex saat! Ben
de cebimdekini ç›kard›m. O olay› herkes
planl› sand›, ama de¤ildi… Hâlâ çok en-
teresan gelir bana.”

Rolex saat...

“ART‹ST” CEM YILMAZ:

“Bu kurumda sorumluluk
alabilene veriliyor”

C em Y›lmaz… Sahne üzerine ç›kt›¤›
anda izleyicileri iki saat boyunca,
soluksuz a¤z›na bakt›ran usta hi-

kâye anlat›c›s›… Filmlerin bazen üçkâ¤›t-
ç›, bazen saf, ama her zaman dokunakl›
karakteri… Reklamlar›n komik yüzü…
Mikrofonlara durmadan “para”yla ilgili es-
priler yapan, ama filmlerinde “kaybe-
den”lerin trajikomik hikâyelerini anlat-
may› sevdi¤ini söyleyen -kendi deyi-
fliyle- artist… Cem Y›lmaz’la, uzun
süredir çeflitli projelerde birlik-
te çal›flt›¤› ve davetlerinde
yer ald›¤› Koç Toplulu-
¤u’nu konufltuk.

Koç Ailesi ile bir
ahbapl›¤›n›z ol-
du¤u bilini-
yor… Nas›l
oldu bu tan›-
fl›kl›k?
Çok mesafeli bir
ahbapl›k bu. Nas›ls›n›z
efendim, teflekkür ederim efen-
dim fleklinde.  Ama ödül töreninde
rahatça flaka yapabiliyorum, bu da
onlar›n esnek ve olgun yaklafl›mlar›yla ilgi-
li elbette. Rahmi Koç, benim iki gösterime
bilet al›p, ola¤an bir seyirci gibi ifltirak
edip bununla ilgili fikrini ve övgülerini bir
mektupla bildirdi. Tan›flmam›z o flekilde
oldu. Ama bu mektup benim çok hofluma
gitti, böyle davranan baflka bir insan tan›-
m›yorum.  Profesyonel ifllerde asl›nda böy-
le övgüler olmasa da iflinizi yapars›n›z ama
böyle olunca insan mutlu oluyor; ifl ifl ol-
maktan ç›k›yor ve daha güzel bir fley olu-
yor.
Tabii bu güzel hikâyenin flöyle bir neticesi
oldu. O mektup bana birazc›k pahal›ya
patlad›! Beyefendi, bilaücret sahneye ç›k-
mam› rica etti, ben de Arapça bilmedi¤im
için bu laf› yanl›fl anlad›m: bi-la-ücret, ya-
ni iki kat›n› veriyor herhalde dedim, ama
sonradan bedelsiz anlam›na geldi¤ini ö¤-
rendim… Tabii bu iflin latifesi. Bu flekilde
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tan›flt›k Rahmi Koç’la. Ama asl›nda bizim
ba¤›m›z çok daha eski. Babam bir Arçelik
bayiinde çal›fl›yordu emekli olmadan ön-
ce, yani biz ekme¤imizi tafltan de¤il Koç’-
tan ç›kar›yorduk!..

Opet projesi s›ras›nda, Koç Toplulu-
¤u hakk›nda nas›l bir  izlenim edin-
diniz?
Kat›ld›¤›m toplant›larda gördüm ki bu ku-
rumda sorumluluk, onu alabilene verili-
yor. Dolay›s›yla herkes iflinin yetkilisi. Yet-
kisiz hiç kimseyle vakit geçirmedim ve bu
beni çok mutlu etti. Büyük firmalarda ba-
zen zamanla ilgili zaaflar olabilir. Ama bu
kurumda yoktu, çünkü hangi kademede
olursa olsun herkes yapt›¤› iflin ve yetkisi-
nin çok fark›ndayd›. 

Bugün yapt›¤›n›z ifl bir tür meddahl›k
asl›nda. Meddahl›k sanat›n› icra
ederken, ifl dünyas›yla kendi alan›n›z
aras›nda paralellik kurdu¤unuz olu-
yor mu?
Ben yapt›¤›m› ifle sanat de¤il de zanaat ola-
rak bak›yorum; bir performans… ‹fl dün-
yas›yla birlikte hareket etmek zorunda ol-
du¤um bir performans. Film yapmak iste-
di¤inizde çok ciddi yat›r›m gerekiyor, do-
lay›s›yla bir artist olarak her katmanla or-
ganik bir ba¤›m var. Öte yandan bir proje-
ye dahil oldu¤unuzda, projeye yat›r›m ya-
pan insanlar için al›n›p sat›lan, yani meta
niteli¤i kazanan bir hizmet üretiyorsunuz.
Böyle olunca, ifladamlar›na verdikleri kar-
fl›l›¤›nda bir fley vaat etmeniz ve vaat etti-
¤iniz fleyi de yerine getirmeniz gerekli. Koç
Grubu, bir baflar› abidesi olarak karfl›n›zda
duruyor, sorumluluk duydu¤unuzu sergi-
lemeniz gerek. Yani ifli bilene emanet et-
mek konusunda çal›flt›klar› herkese bir
ders verdiklerini söyleyebilirim. 

Sizin deyiflinizle artistlik, öznel bir
ba¤›ms›zl›k gerektiriyor. Özellikle
reklam iflinde, iflverenin verimlilik
beklentisi ile sizin özgün artistli¤iniz
aras›nda denge kurmakta güçlük çek-
ti¤iniz oluyor mu hiç?
Benim tarz›m hazmedilmesi zor bir tarz.
Ama Opet çal›flmas›nda hiç böyle bir
güçlük hissetmedim. Ajans da, marka so-
rumlular› da o riski alm›fl gözüküyorlar-
d›. Ben de meslekte onuncu y›l›m› devir-
di¤im o anda, bu anlamda iyi bir nokta-
ya gelmifltim herhalde. Böyle bir çeliflki
yaflansa, ben bunu çeliflki olarak de¤il,
benim gördü¤üm gibi görememek olarak
al›yor ve satt›¤›m fleyin ne oldu¤unu dü-

mi verimli olmaya mecbur hissetmek
hofluma gidiyor.

Sosyal sorumluluk projeleri hakk›n-
da neler söylersiniz? Siz Koç Toplulu-
¤u’nun sosyal sorumluluk projelerin-
den herhangi birinde yer ald›n›z m›?
DenizTemiz kampanyas›n› Rahmi Koç
haber vermiflti ve ben hayat›mda ilk kez
sabah 11’de kalk›p gitmifltim. Ama artist
Cem Y›lmaz olarak de¤il, tamamen s›ra-
dan bir kat›l›mc› olarak. Çünkü baz› flöh-
retli isimlerin, esasen yapmay›p yapm›fl
gibi görünmek için baz› foto¤raf karele-
rinde yer almas› hofluma gitmiyor. Ku-
rumlara diyecek sözüm yok. Onlar bu ifli
ciddi, kal›c› ve sürekli bir biçimde yap›-
yorlar. Ben de kendi çap›mda iyilik yap›-
yorum. Ama ad›m zikredilmeden yapma-
y› seviyorum. Benim gibi tan›nm›fl isim-
lerin, bu tip projelerin yayg›nlaflt›r›lma-
s›nda faydal› oldu¤unu biliyorum ama
iyilik yapm›fl gibi görünenlerle benzer ifli
yapmak vicdan›m› rahats›z edecek diye
hiç girmedim. Koç Grubu, kurumsal ve
kal›c› bir iyilik yap›yor, ben de DenizTe-
miz’de oldu¤u gibi bu tür ifllere seve seve
kat›l›yorum, ama öne ç›kmadan…

rüstçe, ikna edici bir tarzda anlat›yorum
ve insanlar da bunu anl›yor. Baz› salafl
restoranlar vard›r, orada havyar yemek
mümkün de¤ildir, servisi biraz kabad›r,
ama kalitesiz de¤ildir, özgündür sadece.
Kimse de orada havyar yemeyi beklemez.
Ben de vaat etti¤im fleyi yap›yorum, yap-
maya çal›fl›yorum. Bu, bünyede ciddi ha-
sarlara yol aç›yor ama onu da sübvanse
ediyorlar zaten (kahkahalar)… 

“Hokkabaz” filminin ana sponsoru
da Opet’ti. Reklam sürecinde mi do¤-
du film fikri? 
Film fikrim vard›, yani hikâyesi haz›rd›.
Opet’in yönetim kuruluyla reklam süre-
cindeki bir toplant›da centilmenlik gere-
¤i filmden söz ettim. Onlar da içeri¤ini
bile sormadan seve seve destekleriz de-
diler. Hikâyeyi anlatt›m, yani henüz ol-
mayan filmi… Onlar da desteklediler.
Ama benim Cem Y›lmaz oldu¤um için
kolayca sponsor buldu¤umu düflünenler
var, öyle de¤il. Ben destek verenin, bu-
nun sonucunu en iyi biçimde almas› ge-
rekti¤ine inan›yorum. Bu yüzden, onla-
r›n ifl dünyas›na özgü disiplinli ve planl›
tav›rlar› beni de motive ediyor ve kendi-

“Sponsorluklarda ifladamlar›na, flirketlere
verdikleri karfl›l›¤›nda bir fley vaat

etmeniz ve vaat etti¤iniz fleyi de hakk›yla yerine
getirmeniz gerekli” 
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T am 50 y›ld›r, önce Devlet Tiyatro-
su’nda sonra kendi kurdu¤u tiyat-
roda sahneye ç›kan Devlet Sanatç›-

s› Y›ld›z Kenter, 1959’da Kenter Tiyatro-
su’nu kurma çal›flmalar› s›ras›nda Vehbi
Koç’la tan›flm›fl. ‹lerleyen zaman içinde
Vehbi Koç’un tiyatroyu ziyareti, ekiple bir-
likte yenen yemekler gibi pek çok an›
oluflmufl.   
Kendi elleriyle haz›rlad›¤› pasta ve börek-
leri Vehbi Koç’a ikram etti¤inde, iltifatlar
alan Y›ld›z Kenter, Koç Ailesi’nin ilgilen-
di¤i her fleyde sanat oldu¤unu söylüyor.
“Hayranl›kla kucakl›yorum” diyen Y›ld›z
Kenter, Vehbi Koç ve Koç Ailesi ile ilgili
an›lar›n› paylaflt›. 
Y›ld›z Kenter’in yolu Vehbi Koç ile “Kenter
Tiyatrosu”nu kurman›n yollar›n› ararken

1970’lerin bafl›nda viski içti¤imiz falan
yok. Vehbi Koç, ‘Bir fley içer misiniz’ diye
sordu. Çocuklar›n hepsi sus pus birbirine
bak›yor. Vehbi Koç, ‘Bir kere daha soraca-
¤›m, bir daha sormam’ deyince, herkes
‘viski efendim’ diye cevap vermiflti. Ondan
sonra, bir daha sorar m› sormaz m› merak
içindeydik. Böyle hoflsohbet etti¤imiz bir
gün idi. Vehbi Koç ve Vasfi Bey birbirini
çok seviyordu, tiyatrocular›n enerjileri ve
keyifleri birbirine kar›fl›nca çok güzel bir
gün geçirmifltik.” 

Suna K›raç’›n piyanosu
“Maria Callas’› çal›fl›yordum ve bir banka
bize sponsor olmay› vaat etmiflti. Bu da pa-
hal›ca bir prodüksiyon ve büyük bir piya-
no gerekiyor. Piyanoyu bize sponsorlu¤u
vaat eden banka alacakt›. Fakat son anda
vazgeçtiler. Do¤ru Suna K›raç’a gittik ve
çok müflkül durumda oldu¤umuzu söyle-
dik. Bize destek oldular ve piyanoyu da
hediye ettiler. Tiyatroda Suna K›raç’›n aç-
t›¤› çiçek gibi saklama alt›ndad›r.
Son derece gören, alg›layan, duyan bir ai-
le. Onun için hepsine ve tabii bu arada ai-
lesinden sayd›¤›m Can K›raç’› da hayran-
l›kla, sayg›yla kucaklamak isterim. En zor-
da oldu¤um bir anda Can K›raç’tan gördü-
¤üm ilgi üzerine hayat›mda bir cümleyi
Can K›raç için kullanm›flt›m. Söyleyecek
laf›m yoktu, Orhan Veli’ye s›¤›nd›m ve
‘Bilmezdim kelimelerin kifayetsiz oldu-
¤unu’ dizesini söyledim. Ömrümde bu
cümleyi ikinci kez, ikinci kez k›z›m Ley-
la’y› kurtaran doktor Erdo¤an ‹nal için
söyledim. ‹nan›lmaz bir mucize yaratt›.

Tiyatro k›skanç bir meslek
“Tiyatrodan herkesten çok benim, Müfl-
fik, fiükran ve Müflfik’in efli Kadriye’nin
alaca¤› var. Tiyatro çok vakit alan bir ifl.
Provas›yla, dünyada neler olup bitiyor
takip edilmesiyle, devaml› çal›flma halin-
desiniz. Tiyatro çok k›skanç bir meslek.
Her fleyinizi al›yor. Tüm zaman›n›z› al›-
yor ve ‘daha yok mu, daha yok mu’ di-
yor. S›rt›mda yumurta küfesi varm›fl gibi
hissediyorum hep.” 

kesiflmifl. Vehbi Koç’un son derece keyifli
bir kifli oldu¤unu belirten Kenter, konufl-
mas›, esprileri, davran›fl› ve yapt›klar› mu-
azzam ifllerin alt›nda bir sanat yatt›¤›n›
söylüyor. Y›ld›z Kenter, Vehbi Koç ve Koç
Ailesi’ne iliflkin an›lar›n› flöyle anlat›yor:  

Vehbi Koç’a yemek
“Vehbi Koç,  bir gün evime ziyarete gel-
miflti. Yard›mc›m olmad›¤› halde birçok
yiyecek yapm›fl, ikramda bulunmufltum.
Vehbi Koç, ‘Bunlar›n hepsini sen mi yap-
t›n. Sen Y›ld›z Kenter oluyorsun ve yar-
d›mc›s›z bunlar› yap›yorsun, aferin sana
be aferin’ sözleriyle iltifat etmiflti.” 

Divan’a davet
“Vasfi R›za Zobu, 60. y›l›n› doldurmadan
iflten ç›kard›klar› için bizim tiyatroda oyun
oynamak istedi¤ini söylemiflti. Biz de; ‘Ba-
fl›m›zla beraber’ dedik ve o dönem Cevat
Fehmi Baflkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’
oyununu haz›rlad›k. Vehbi Koç’un bizim
tiyatroya ilk gelifliydi. Vasfi Bey’i çok se-
verdi ve o sayede bizi de izlemifl oldu, kut-
lad›. Hatta, ‘Gelin bir fley ikram edeyim’
diyerek bizi Divan’a ça¤›rd›. Tiyatroda bü-
yük bir sevinçle karfl›land›. 
‘Demirperde’ gerisine düflen iki sanatç›n›n
öyküsünü anlatan bir piyes vard›r. Adam
kar›s›na, ‘Ne üzülüyorsun’ der, ‘hiç olmaz-
sa, en az›ndan karn›m›z› doyuruyoruz’. Bir
turneye gitti¤imizde o bölgenin zengin ve-
ya hat›r› say›l›r kiflisi davette bulundu¤u
zaman bunun ad›n› ‘en az›ndan’ koymufl-
tuk. Vehbi Koç da bizi davet etti¤i zaman
bu gece ‘en az›ndan’ var diye sevinmifltik. 

YILDIZ KENTER ‹LE VEHB‹ KOÇ’UN DOSTLU⁄U 50 YIL GER‹YE G‹D‹YOR

“Bunlar› sen mi haz›rlad›n”la
bafllayan dostluk

1970’ler... Vehbi Koç, davet etti¤i Kenterler
ekibine “bir fley içer misiniz?” diye sorar.
Herkes suspus birbirine bakarken, ekler: “Bir kere

daha soraca¤›m, bir daha sormam”
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lkelerin tarihleri zorlukla yaz›l›r. Rejimin
kuruluflu, geliflmesi, endüstrinin ilerlemesi,
sanat›n yavafl yavafl serpilip boy vermesi
uzun y›llar al›r. Bu tarih sahnesinde, herkes
kendi yolunda yürür ve kendince do¤ru

olanlar› yaflarken, birileri o ülkenin tarihine mal olur. Ar-
t›k adlar›, ülkenin tarihiyle birlikte an›lmaya bafllar. Ve
bir köfle bafl›nda, farkl› alanlarda önemli ifller yapm›fl ve
tarihe mal olmufl bu insanlar›n yollar› buluflur.
Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’un yolu ise ge-
rek ülkedeki konumu, gerek kiflisel özellikleri nedeniyle
pek çok insanla kesiflir. 1926’dan 1996’ya, tam 70 y›l, ifl
dünyas›ndan sanat dünyas›na, partnerlerden çal›flanlara,
bürokratlardan dostlara, yüzlerce, binlerce insan... Bu
kadar çok zaman, bu kadar çok proje do¤al olarak an›la-
r› biriktirir. 
Vehbi Koç’a iliflkin an›lar›n› paylaflmalar› istendi¤inde
hemen herkeste ilk tepkiler benzer oluyor: Biraz hü-
zünlü ama kocaman bir gülümseme ve bu gülümseme-
ye efllik eden “O kadar çok ki, hangisini anlatay›m”
sözleri. Asl›nda hepimiz an›lar biriktiririz az ya da çok
tan›d›¤›m›z insanlara dair. Ama yaln›zca “çok önemse-
diklerimiz” bizimle y›llarca birlikte yaflar. Vehbi Koç’la
bir kez yüz yüze gelerek sohbet etmek demek, yaflam›-
n›z boyunca unutmayaca¤›n›z, torunlar›n›zla paylafla-
ca¤›n›z bir an› sahibi olmak demektir... 

Bakanlardan “yürüyüfl
mangas›” üyelerine,

valilerden çal›flanlara, 70 y›l›
aflk›n bir sürede biriktirilen
dostluklar, dostlarda biriken
an›lar. Kimi zaman hüzünlü,
çokça keyifli ama hepsi çok

önemsenen an›lar...
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VEHB‹ KOÇ’U TANIYAN HERKES AYNI
ÖZELL‹KLER‹N‹ VURGULUYOR:
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Zaman içinde Cahit Aral siyasette yol al›r
ve bakan olarak hükümette yer al›r. Bu
dönemde iliflkilerine bir de “siyasetçi-ifla-
dam›” boyutu eklenir: 
“Çok iyi dost olmam›za ra¤men hiçbir za-
man devlet adamlar›na karfl› resmi üslup
ve davran›fl›nda ciddiyeti asla kaybetmez-
di. ANAP 6 Kas›m 1983 seçimlerini kazan-
m›fl, fakat henüz hükümet kurulmam›flt›.
Bana yazd›¤› tarihi tebrik mektubundaki
hususlar Vehbi Koç’un flahsi menfaatini il-
gilendiren hususlar de¤ildi. T›pk› büyük
bir devlet adam› edas›yla millet ve memle-
ketinin âli menfaatine ait asil ve can al›c›
yönlendirmeleri kaps›yordu.
Bu mektuptan 15 gün sonra hükümet ku-
rulmufl, ben Sanayi ve Ticaret Bakan› ol-
mufltum. Defalarca görüfltük. Hep mem-
leket meselelerini, ekonomiyi genel bo-
yutlar›yla karfl›l›kl› de¤erlendirmiflizdir.
fiunu kesinlikle ve katiyetle ifade etmek
isterim ki çok iyi dost olmam›za ra¤men,
bu müddet zarf›nda Say›n Vehbi Koç
benden kurulufllar›, flahs› ve yak›nlar› için
hiçbir, ama hiçbir istekte bulunmam›flt›r.

CAH‹T ARAL:

Vehbi Bey müteflebbislerin
idolü olmufltu

V ehbi Koç’un ad›n› ve gerçeklefltir-
diklerini 40’l› y›llarda Elaz›¤ Tica-
ret Odas› Baflkanl›¤› yapan day›-

s›ndan duyan Cahit Aral, üniversite y›lla-
r›nda da Koç flirketlerini yak›ndan izle-
mifl. Dolay›s›yla Koç Toplulu¤u’nun 80
y›ll›k sürecinin topluluk d›fl›ndaki en ya-
k›n tan›klar›ndan biri. 1965’te ilk Türk
patentli motoru (Rahmi M. Koç Müze-
si’de sergilenen), “Aral Motor”u üreten
Cahit Aral, yeterli sermayesi olmad›¤› için
Vehbi Koç’a baflvurur. Vehbi Koç, bir
mektupla verdi¤i özenli yan›tta, çok
önemli bir yat›r›ma bafllad›¤›n› ve o bit-
meden ikinci bir ifle at›lamayaca¤›n› bildi-
rir. Mektubun ekinde yer alan uzman gö-
rüfllerinin özeti ise “Cahit Aral’›n arkas›n-
da 75-100 senelik bir deneyim birikimi
yok, ileride ne gibi problemlerle karfl›la-
flaca¤›m›z› bilemeyiz. Dünyan›n motor
imal eden meflhur flirketlerinden lisans
al›narak bu tip bir motor yapmak daha
do¤rudur” yönündedir.
Tan›flmalar›, ayn› y›l, yani Cahit Aral’›n
Vehbi Koç ve flirketlerinin ad›n›
day›s›ndan duymas›ndan 25 y›l sonrad›r.  
“Vehbi Koç, Ordu Vapuru ile Trabzon’a
oradan Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kay-
seri’ye gitmiflti. Ben Kayseri’de Turan
Oteli’nde ziyaretine giderek kendimi tak-
dim ettim. Bu ilk karfl›laflmam›z ve tan›fl-
mam›z oldu. Yan›nda Hulki Alisbah ve
maden ifllerini tedvir eden, yan›lm›yor-
sam Ömer Bey vard›. Say›n Koç bana ‘Ka-
rayollar› eski Genel Müdürü Danifl Koper
ve Fahir ‹lkel Bey’in dedi¤ine göre sen
k›ymetli bir kifliymiflsin? Herhalde mek-
tubumu ald›n. ‹stanbul’a gelirsen bekle-
rim’ dedi. Bunun bir nezaket daveti oldu-
¤unu bildi¤imden bu davetini suistimal
etmemek için hiç icabet etmedim.”
Özel sektörden ayr›larak meyve suyu en-
düstrisine giren Aral, ilk meyve suyu tesis-
leri olan Meysu’yu kurar. Ard›ndan Mey-
su’nun kazanc› ile Çoban Yem Sanayi ge-
lir ve bu s›rada Güneysu’yu da sat›n al›r-
lar. Koç ise Ersu’ya en büyük ortak olmufl-

tur. Meyve suyu fabrikalar› aras›nda çok
ciddi bir rekabet vard›r. Vehbi Koç Ersu
hisselerini Aral’a satmak ister, derhal anla-
fl›rlar. Birkaç ay sonra TAT, Güneysu’daki
henüz sand›klar› dahi aç›lmam›fl salça te-
sislerini almak ister ve yine hemen anlafl›r-
lar. Böylece Cahit Aral’›n “hiç kopmayan”
diye tan›mlad›¤› beraberlikleri bafllar. “Di-
yebilirim ki 1977’den vefat etti¤i 1996’ya
kadarki dönemde her y›l afla¤› yukar› 20-
25 gün beraber olurduk. Say›n Vehbi Koç
ve Koç Holding’e ait bilgi ve  hat›ralar›m›
ancak bir kitap yazarsam sunabilirim.”

“Birbirimizi yak›ndan tan›d›¤›m›zdan
ekonomi, sanayi ve ticaretin geliflmesi ve
meselelerin halline ait düflüncelerimizi karfl›l›kl›

olarak y›llarca birbirimize yaz›l› olarak sunmufluzdur”
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Vehbi Koç’un beni etkileyen taraf›
bütün düflünce ve davran›fllar›nda
her zaman memleketi ve milletin âli
menfaatini ön planda tutmas›, beni
hayran b›rakmas› d›fl›nda benim
sayg› ve sevgimi inan›lmaz ölçüde
art›rm›flt›r. ‘Devletim varsa ben va-
r›m’ vecizesi Vehbi Koç’un layemut
abidesidir.
Kifli ve yaflam yönünden beni etkile-
yen çok önemli kural ve davran›fllar›
vard›. Hiçbir zaman hiçbir kifli için
aleyhte konuflmazd›. Mütevaz› idi ve
gösteriflten kaç›n›rd›. Randevusuna
zaman›ndan önce gider, girece¤i ye-
rin kap›s›nda turlard›. Randevuya geç
gelenlere fena halde içerlerdi. Her
devletin en zengini ile tan›fl›r ve görü-
flürdü. E¤er bana ‘Cahit Bey bu de¤ir-
menin suyu nerden geliyor’ diye sorarsa,
bunun manas› fludur: bu ifl için ‘Bu para
nerelerden geliyor? Üzerine e¤ilirsen sen
de bulursun’ demektir. Bana kimin için
sormuflsa, sonradan o teflebbüs ve faaliye-
tin kayna¤›n›n çürük veya gayrimeflru ol-
du¤unu görmüflümdür. Hiçbir zaman te-
yit etmez, susar.”
Cahit Aral, Vehbi Koç’un vefat›n›n ard›n-
dan da Koç Toplulu¤u’nu yak›ndan izle-
meye devam eder: 
“Vefat edince içimde acaba çocuklar› ve

Ü nlü ve deneyimli reklamc› Eli
Ac›man, biraz s›k›nt›l› günlerin
ard›ndan, 1944 y›l›nda Koç Tica-

ret’in Reklam Müdürü olur. Önce Vehbi
Koç, ard›ndan Rahmi M. Koç’la çal›fl›r.
Ac›man’›n gözüyle bir “reklamveren” ola-
rak Koç Toplulu¤u: 
“Günlerimi, gazetelerde ilanlar› ç›kan de-
¤iflik flirketlerin sahiplerine özel mektup-
lar yazarak geçiriyordum. ‘‹lan›n›z› gör-
dük. Ancak flöyle yaz›lsayd› daha etkileyi-
ci olurdu’ fleklinde öneriler içeren rapor-

vari mektuplar. Tek bafl›ma çal›fl›yordum
ama hep biz diyordum. 
Mektuplar›ma cevap almasam da yaz-
maktan y›lm›yordum. Kimi zaman baz›
flirketlerin ilanlar›n›n benim önerilerim
do¤rultusunda de¤ifltirildi¤ini görüyor-
dum ama beni kimse aram›yordu!
O arada zaman zaman fienflapka’n›n rek-
lamlar›n› haz›rl›yordum. Ara s›ra da Mar-
kiz Pastanesi’nden, Atlantik Birahane-
si’nden küçük ifller al›yordum.
Alaca¤›m› tahsil etmeye gitti¤imde beni

mutlaka bekletirler, o arada Markiz’de
pasta, Atlantik’te bira ikram ederlerdi. Sa-
atlerce bekledi¤im olurdu.
O öneri mektuplar›ndan birini Vehbi
Koç’a da göndermifltim ama ses seda ç›k-
mam›flt›. Günün birinde Emin Aktar ara-
d›; Vehbi Koç’un kay›nbiraderi... Ziyareti-
ne gittim. Emin Bey mektuptan söz aça-
rak benden bilgi ald›. Yeni bas›lacak olan
telefon rehberine, Koç Ticaret için, ‘dene-
me’ mahiyetinde bir reklam haz›rlamam›
istedi. 
Rehberde ilan ç›kt›ktan bir süre sonra
Koç Ticaret’in reklam ajans› oldum. Ko-
misyon de¤il, 100 lira ayl›k verirlerdi.
Daha sonra dostlu¤umuz ilerledi¤inde,
Emin Aktar, ilk buluflmam›z›n nas›l oldu-
¤unu anlatm›flt›. Vehbi Koç, bir tedavi ve-
silesiyle hastaneye yatmas›n› f›rsat bile-
rek, birikmifl mektuplar›n› gözden geçi-
rirken benim yazd›¤›m raporu okumufl,
‘Bu adamda ifl var galiba, bir görüflüver’
diyerek Emin Bey’i görevlendirmifl.
Koç Ticaret’in reklam ifllerini üstlenince-
ye kadar, hayat›m›n en zorlu dönemini

nunu bir maestro gibi ortaya koyan
bu muhteflem konuflmay› Erdal Bey-
’den alarak teksir edip bütün çevre-
me ve encümen-i danifl’in çok muh-
terem üyelerine da¤›tt›m. Rahmi
Bey’i çok farkl› düflünen ve tahayyül
edenlerin bu konuflmay› okuduktan
sonra bana döndüklerindeki mü-
kemmel intiba ve mütaalaları beni
cidden flafl›rtt›. Bundan dolay› çok
bahtiyar›m. Bugün Koç Holding’de
kardefller aras›nda kendi yarad›l›flla-
r›na uygun görev taksiminin mü-
kemmeliyeti beni sonsuz mutlu k›l-
maktad›r. Her sene lütfedip gönder-
dikleri Koç Holding Y›ll›k Faaliyet
Raporu’ndan Koç Holding’in geliflme
ve at›l›mlar›n› ö¤renip gurur duyup
iftihar ediyorum. Bugün Koç Hol-

ding; Say›n Vehbi Koç’un vefat›ndan son-
ra Say›n Rahmi Koç döneminde Türkiye
d›fl›nda dünya piyasas›nda faaliyetlere bafl-
lam›fl, önemli devletlerde birçok yat›r›mla-
r› ile temayüz etmifltir. Koç’un üçüncü ku-
fla¤›n›n da konular› toparlayarak, daha
konsantre bir yap›ya sahip k›l›p dünya pi-
yasas›nda bir aktör olma yolunda h›zla
ilerlemekte oldu¤unu görerek mutlu olu-
yorum. Koç holding bu anki hedef ve ald›-
¤› neticelerle Türkiye’nin en güzide hol-
dingidir.”

torunlar› onun yerini doldurabilecekler
mi endiflesini tafl›mad›m. Evlatlar›n›n fa-
aliyetlerini takip ediyordum. Torunlar› da
çok iyi yetifltirilmekte idi. Nitekim benim
bu rahatl›¤›m› do¤uran çok güvendi¤im
kriterlerim beni yan›ltmam›flt›.
Esas ben Say›n Rahmi Koç’un ne kadar
muazzam bir potansiyele sahip oldu¤unu
Kabatafl Lisesi Vakf›’nda 2004 y›l›n›n son-
lar›nda yapt›¤› konuflmas›yla ö¤rendim.
Bugün de okunup istifade edilecek mü-
kemmeliyette. Say›n Rahmi Koç’un vizyo-

EL‹ ACIMAN’DAN...

Reklamveren olarak
Koç Toplulu¤u
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geçirmifltim. Ondan sonra biraz önümü
görebilmeye bafllad›m. Önce Faal Reklam
Acentas›’n›n tescili için Ticaret Odas›’na
gittim.
Anadolu tüccar›yla dünya ifladam›n›n
sentezi Vehbi Koç’u, 1944-45 y›llar›nda
tan›d›m. Penceresiz odada çal›fl›rken, Koç
Ticaret’in ‘Reklam Müdürü’ s›fat›n› al›-
fl›mla bafllayan ve Koç Holding’le devam
eden bir dostluk ve müflteri-ajans iliflkisi.
Vehbi Bey, ‘esnaf’t›, ama bambaflka bir es-
naf! Anadolu tüccarl›¤›yla, dünya klas›n-
da ifladaml›¤› sentezini onun gibi ustaca
kotarabilen ifladam› az bulunur. Hayat›m
boyunca, toplum liderli¤ine eriflmifl bir-
kaç ifladam›n› yak›ndan tan›ma f›rsat›
buldum. Hepsinde benzer meziyetler gör-
düm. Ancak hiçbirinde, Vehbi Koç’un sa-
hip oldu¤u meziyet koleksiyonuna tan›k
olmad›m. Haf›zas›, iradesi, takipçili¤i çok
kuvvetliydi. Karfl› konulamaz bir ikna gü-
cüne sahipti. Daha sonra Rahmi Koç dev-
reye girdi. ‹lk aylarda aram›zda negatif di-
yebilece¤im bir elektriklenme oldu. Ben-
den hazzetmedi¤ini hissediyordum ya da
benimle çal›flmak istemedi¤ini düflünü-
yordum. Fakat k›sa bir süre sonra buzlar

Koç Holding’in üstünlü¤ünde, profesyo-
nel yöneticilerinin ola¤anüstü pay› oldu-
¤u inkâr edilemez. Bir reklam ajans› için
hiç de kolay bir reklamveren de¤ildi Koç
Grubu ama son derece medeni bir iflbirli-
¤imiz olmufltu.”

çözüldü. Gerçek bir dostluk do¤du ara-
m›zda ve günümüze kadar da öyle devam
etti. ‹fl hayat›m›n en zor günlerinde deste-
¤ini hiç esirgemedi. Özel hayat›m›zda ise
Anjel de ben de dostlu¤unu daima yan›
bafl›m›zda hissettik.

A lâeddin–Ayten Yavaflça çifti, y›lda
iki kez Vehbi Koç’la bir araya ge-
lirler: T›p Bayram› ve iftar yeme¤i

davetinde. Ancak günümüz gençlerinin
pek de anlayamayaca¤› biçimde an›lar bi-
rikir y›llar içinde. 

ALÂEDD‹N YAVAfiÇA
1954 y›l›; Ord. Prof. Tevfik Remzi Kazan-
c›gil’in yan›nda üç y›ll›k genç bir asista-
n›m. 1950 y›l›nda ‹stanbul Radyosu’nda
aç›lan solistlik s›nav›n› kazanm›fl dört y›l-
l›k radyo sanatkâr›y›m. Bu süre içinde de-
¤erli bestekâr ve kemani Cevdet Ça¤la ile
baba-evlat gibi mizaç uyumu tafl›yan be-
raberli¤imiz var. O günlerden birinde
Cevdet Ça¤la beni, yak›ndan tan›d›¤› ba-

z› önemli kiflilerle tan›flmam için Ankara
Kulübü’ne götürdü.
Vehbi Koç’la ilk karfl›laflmam böyle oldu.
Biraz müzik yapt›k. O arada ‹stanbul’dan
tahsile gelmifl gençlerin sahipsizli¤inden
söz aç›ld›. Bu sohbet esnas›nda, haddim ol-
mayarak ben de gençli¤in verdi¤i cesaretle,
bu konunun tek çözüm yolunun orada bu-
lunan varl›kl› ifladamlar›n›n bir vak›f kur-
malar›yla baflar›ya ulaflaca¤›n› teklif ettim.
‹lk tepki Vehbi Bey’den geldi. “Delikanl›
sana benden bir aferin” dedi ve bu teflebbü-
sün öncüsü olaca¤›n› söyledi. Tahmin edi-
yorum ki “Türk E¤itim Vakf›”n›n kurulma-
s› fikriyat› o gün filizlenmifltir. 
Bu hat›ra Vehbi Bey’in hiç kibir tafl›mad›-
¤›n›n, genç birinin olsa da fikre yaklafl›m›,

yap›s›ndaki genin ayr›cal›¤›n› ortaya ç›ka-
r›yor.
Böylece benim Vehbi Bey’le karfl›l›kl› sev-
gi ve sayg›m o tarihlerden bafllad›.
Bu dostluk, onun Ramazanlarda bafllatt›¤›
y›lda bir gün iftar yemekleriyle ve eski Di-
van Lokantas›’ndaki, sevdi¤i doktorlara
verdi¤i, sonra vasiyetiyle ölümsüzlefltirdi-
¤i Vehbi Koç T›p Bayram› Yemekleriyle
perçinlendi. Bu yemekler 14 Mart’a yak›n
tarihlerde, Profesör Tar›k Minkâri’nin
atefllemesiyle süreklilik kazanm›flt›.
Vehbi Koç prensip adam›yd›; kurallar›n›
kendisi koyar, her fleyi yak›ndan takip
eder, gerekti¤inde müdahalesini yapar,
-anlay›fl›n› takipte- de¤er tafl›yan kiflileri,
kabiliyetleri istikametinde de¤erlendirir-
di. Onun tesis etti¤i kurulufllar bu sayede
geliflmifl ve Türk ekonomisinin yüz ak› ol-
mufltur. Vehbi Bey çok iyi vas›flarla do-
nanm›flt›r. U¤raflt›¤› maddi konular, onun
manevi duygular›n› köreltmemifl, örf ve
ananesine sayg›l›, sanata de¤er veren, bu-
nun yan›nda dünyadaki geliflmeleri ya-
k›ndan izleyen bir tabiata sahipti. 
Benim ve eflimin evlilik ve do¤um günle-
rimizde bizi yaln›z b›rakmayan, beraber-
liklerimizde de babacan, flefkatli davra-
n›fllar›n› eksik etmeyen büyük insan›n ek-

ALÂEDD‹N-AYTEN YAVAfiÇA:

“Vehbi Koç’u
hiç unutmad›k!”
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sikli¤ini günler geçtikçe artarak hissedi-
yoruz. Yüce Allah’›n rahmeti üzerinden
eksik olmas›n.

AYTEN YAVAfiÇA
Vehbi Bey’in daima gülen gözlerine hay-
ran olmuflumdur. Hafif mütebessim du-
daklar›, tonton yanaklar› hep bende bir
baba duygusu uyand›rm›flt›r. 
Onun evlad› olmak kim bilir nas›l bir
mutluluktur, diye düflünmüflümdür. Bu-
nu bilmeme imkân yok tabii.

T ürkiye’nin ilk ve halen tek kad›n
valisi olma s›fat›n› tafl›yan Lale Ay-
taman ile 1950’li y›llardan itiba-

ren bir diplomat olarak ülkemizi yurtd›-
fl›nda temsil eden Reha Aytaman’›n Vehbi
Koç’la o denli çok an›lar› var ki, dergimi-
zin sayfalar› bile yetersiz kalabilir. Ama
an›lar›n hepsinde hem sevginin hem de
sayg›n›n izleri aç›kça görülüyor. 

Vehbi Bey’le nas›l tan›flt›¤›n›zla bafl-
layal›m isterseniz…
Reha Aytaman: 1968’de Roma’da müste-
flard›m. Büyükelçi de Vehbi Bey’in akra-
bas› olan Fuat Bayramo¤lu idi. Bir gün
Vehbi Koç’un ziyaretimize gelece¤ini söy-
ledi ve onunla ilgilenmemi rica etti. Veh-
bi Bey ve k›z› Suna Han›m geldiler. Tem-
silcisi oldu¤um FAO (Dünya G›da Örgü-
tü) ile temaslarda bulunmak istiyorlard›.
Roma’da Villa Borghese ad›ndaki meflhur

Tarabya’daki tar›m istasyonuna giderdik.
Orada, toprak yolun sonundaki büyük
a¤aca eliyle dokunur, ancak o zaman geri
dönerdi, bu sanki t›ls›ml› bir âdetiydi. 

Bu yürüyüfller s›ras›nda nelerden söz
ederdiniz?
Reha Aytaman: Ben, içlerinde en gençle-
ri oldu¤um için lafa pek fazla kar›flmaz-
d›m. Ama akl›mda kalan en önemli fley
flu: Vehbi Bey’e bir müessesede en önem-
li hususun ne oldu¤unu sorarlard›. O da
“personel” derdi. Koç Holding’in y›llard›r
aile üyelerinin yan› s›ra her alanda yetifl-
tirdi¤i uzman personel ile yaratt›¤› baflar›-
n›n s›rr›, bence bu sözdedir. 

Türkiye’den ayr›lman›zla, dostlu¤u-
nuz baflka bir sürece girmifl olmal›…
Reha Aytaman: Bu yürüyüfllerimiz, ben
Bangkok Büyükelçisi olunca kesintiye u¤-
rad› ama ahbapl›¤›m›z sürdü. Özal’›n yeni

parkta, çimenlerin üzerinde yürüyerek
sohbet ettik. Çok do¤al ve aç›k sözlü bir
insand›. Ahbapl›¤›m›z bu flekilde bafllad›.

Sonra nas›l devam etti?
Reha Aytaman: Roma’dan dönünce beni
arad› ve “manga” ad›n› verdikleri befl-alt›
kiflilik grupla yapt›klar› yürüyüfle davet
etti. Hafta sonlar› sabah dokuzda buluflu-
yor, tam bir saat yürüyorduk. Genellikle

oturmuyorsun? Kaç defa seni aratt›m, bula-
mad›k. Araban haz›rd›” demez mi?
Çok flafl›rm›flt›m, ben onun bu konu
üzerinde durmad›¤›n› sanarak hafif de
olsa k›r›lm›flt›m. Oysa o bu konuflmay›
unutmam›fl, takip etmifl. Adamlar› vas›-
tas›yla aratm›fl. Onlar da anlafl›lan konu-
nun üzerinde durmam›fllar ki bana ula-
flamam›fllar. Bu onun ne kadar zeki ol-
du¤unun, hiçbir fleyi unutmad›¤›n›n ör-
ne¤idir. Biz de seni hiç unutmad›k Veh-
bi baba, rahat uyu.

Her y›l T›p Bayram› kutlamas› ve Rama-
zan ay› iftar yeme¤i vesilesiyle verdi¤i
toplant›larda eflimin varl›¤›yla kat›ld›k. 
Bir defas›nda eflim bana araba almaya karar
vermiflti; ben Vehbi Bey’in bize olan yak›n-
l›¤›na güvenerek, “Alâeddin bana araba ala-
cak, acaba bize yard›mc› olur musunuz?”
dedim. Cevap vermedi, hafif güldü. Bu ko-
nuflma orada kald›, günler geçti biz Toyo-
ta’dan bir araba ald›k. Ben bu konuflmay›
unutmuflum bile, bir sonraki toplant›da ba-
na do¤ru gelerek, “K›z sen niçin evinde

“U¤raflt›¤› maddi konular, onun manevi duygular›n›
köreltmemifl, örf ve ananesine sayg›l›, sanata de¤er

veren, bunun yan›nda dünyadaki geliflmeleri
yak›ndan izleyen bir tabiata sahipti”

REHA-LALE AYTAMAN...

“Kendini Clinton’dan daha m›
önemli san›yorsun?”

Vehbi Koç: “Yanl›fl yap›yorsun, yemekten
sonra biraz dinlenip akl›n› bafl›na

toplaman gerekir; sen Clinton’dan daha m›
önemli san›yorsun kendini?”
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baflbakan oldu¤u dönemde, Uzakdo¤u’ya
yapt›¤› ziyaretlerden birine Vehbi Bey de
kat›lm›flt›. Dönerken havaalan›nda,
Özal’la birlikte bafllayan ekonomik libe-
ralleflme politikalar›n› nas›l de¤erlendirdi-
¤ini sordum. “Sonucu ne olur bilmem,
ama yüreci¤im p›r p›r ediyor” dedi. Ancak
bu duruma hemen intibak etti¤ini de bili-
rim. Hem tam anlam›yla bir “business-
man” idi, hem de filozofça bir taraf› vard›.  

Geldik 1990’l› y›llara… Yani Lale Ay-
taman’›n Mu¤la’ya vali olarak atand›-
¤› y›llar… 
Lale Aytaman: Vali olmama çok sevindi.
Ama daha önemlisi, ben vali olduktan
sonra bambaflka bir Vehbi Koç tan›d›m.
Tan›d›¤›m tüm ifladamlar›ndan daha fark-
l›, kimsede olmayan bir devlete sayg› kav-
ram› vard›. O güne kadar biz ona sayg›da
kusur etmemeye çal›flt›k, o da herkese ol-
du¤u gibi bize de sevecen ve sayg› dolu
davrand›. Ama vali olunca bütün görüfl-
melerimizde, kap›da karfl›lay›p makam
arabama kadar u¤urlamaya bafllad›. Ben-
den yaflça büyük, çok sayg› duydu¤um
Vehbi Koç’un bu davran›fl›ndan çok bü-
yük mahcubiyet duyuyordum. Bir gün bu
rahats›zl›¤›m› kendisine ilettim; bana sen
devletsin, ben devlete sayg›da kusur et-

Tan›d›¤› herkesin özellikle vurgulad›-
¤› bir fley de prensiplerinden asla flafl-
mamas›…
Lale Aytaman Gerçekten de prensipleri-
ne son derece ba¤l› bir insand›. Akflam
yeme¤inden sonra içti¤i, kendi deyimiyle
bir “cigaras›” vard›. Bir akflam “Beyefendi,
bir tane daha yakmak hiç akl›n›zdan geç-
mez mi?” diye sordum. “Yoo” dedi, “e¤er
bir tane daha yakarsam, Vehbi Koç Vehbi
Koç olmaz!” Bir gün Vali Kona¤›’na ö¤len
yeme¤ine davet ettim. Yemekten sonra
onu hemen istirahat edece¤i odaya ç›kar-
d›m. “Sen istirahat etmiyor musun?” diye
sordu. Ben, “Aman beyefendi, ben hemen
vilayete gidiyorum, bizde vali 24 saat ça-
l›fl›r” dedim. “Yanl›fl yap›yorsun, yemek-
ten sonra biraz dinlenip akl›n› bafl›na top-
laman gerekir; sen Clinton’dan daha m›
önemli san›yorsun kendini?” diyerek as-
l›nda bana bir ders verdi, ama ben bunu
uygulayamad›m.

Vehbi Koç’un vefat›ndan sonra aileyle
iliflkilerinizin sürdü¤ünü biliyoruz…
Mu¤la-Latmos buluntular› Sadberk
Han›m Müzesi’nde sergilenmiflti…
Lale Aytaman: Latmos sergisi, benim
90’l› y›llardan beri ilgilendi¤im bir pro-
jeydi. Arkeolog Anneliese Pechlow beni
aray›p, buluntulara ait sergi malzemeleri-
nin Avrupa’da çok yank› yapt›¤›n›, ancak
müzede yer olmad›¤› için yak›laca¤›n›,
Türkiye’ye getirilmesinin son çare oldu-
¤unu söyledi. Ben baz› kanallar› harekete
geçirdim, Almanya’daki büyükelçimiz
serginin nakliyesini özel fonundan karfl›-
lad›, Ömer Koç, Sadberk Han›m Müze-
si’ni açt›. ‹stanbul ve Ankara’dan sonra
sergi Mu¤la Müzesi’ne gitti. Böyle de¤erli
bir serginin ülkemize getirilmesine yar-
d›mc› oldu¤u için tüm Koç Ailesi’ne flük-
ran duyuyorum. ‹nan›yorum ki Vehbi
Bey’in bafllatt›¤› ve ailesinin sürdürdü¤ü
bu örnek davran›fl, ülkeye ba¤l›l›¤›n sim-
gesi olarak uzun y›llar devam edecektir.

Koç Grubu 80. y›l›n› kutluyor. Bu ko-
nuda bir fley söylemek ister misiniz?
Lale Aytaman Koç Grubu bir aile flirketi
ama her alanda uzman CEO’larla çal›fl›r
ve gerek aile, gerekse personelin 60 ya-
fl›nda ifli sonraki kufla¤a devretmesi bir
gelenektir. Bu gelene¤i yaratan da Vehbi
Bey’dir. Bu yüzden Koç Grubu bir aile flir-
keti olmas›na ra¤men, aile olmadan da
yürüyebilecek bir iflleyifle sahiptir. Daha
nice seksen y›llar diliyoruz…

mem, bana bunu bir daha söyleme” dedi.
Bu bence, dostlu¤un ötesinde, çok örnek
bir davran›flt›r. 

‹lk kad›n vali olarak Lale Aytaman ile
Vehbi Koç’un iliflkisi nas›ld›?
Lale Aytaman: ‹lk kad›n vali olarak bana
her zaman destek ve yard›mc› oldu. Hükü-
met de¤ifliklikleri gündeme gelince, be-
nimle u¤raflan bir-iki politikac› oldu. Veh-
bi Bey olan biteni çok yak›ndan izliyor ve
ben ne zaman “Pes edece¤im galiba” de-
sem, ›srarla bana “Sak›n pes etme, sen iyi
bir valisin” diyordu. Bir seferinde, davet et-
ti¤i akflam yeme¤inde yine beni kap›da
karfl›larken, gazetelerde s›k s›k ç›kan ha-
berleri kastederek, “Gidici valimiz de gel-
mifl” diye espri yapt›. Bunun üzerine gaze-
teciler yorumunu sordular,  “Buna yüre-
¤im elvermez, o baflar›s›n› kan›tlam›fl bir
validir” diyerek bana deste¤ini aç›kça be-
yan etti.

Siyasi konularda onun fikirlerinden
yararland›¤›n›z oldu mu?
Lale Aytaman: Kendisine f›rsat oldukça
pek çok konuda dan›fl›rd›m. Çok candan
dinler, bir katk›s› olabilecekse yapard›.
G›yab›mda da ilgililerle konuflup elinden
gelen yard›m› yapt›¤›n› biliyorum. 

Vehbi Koç’un paray› çok dikkatli harcad›¤› söylendi¤i için Lale Aytaman’›n Mu¤la için yard›m is-
temek akl›na gelmez ama… “Ama bir gün laf laf› açt› ve ben hastanelerimizin eksiklerinden, bu-
ralara katk›da bulunan baz› ifladamlar›m›zdan söz ettim. Hemen resmi bir talep yaz›s› yazmam›
istedi ve flakayla kar›fl›k ‘Ben o sözünü ettiklerinden fazlas›n› veririm,’ dedi. Yaz›y› uça¤›na yetifl-
tirdim, birkaç gün içinde para geldi. Demek ki Vehbi Koç, paray› vermekten kaç›nm›yor, sadece
do¤ru adrese do¤ru yard›mda bulunmay› tercih ediyordu. Ama bu ziyaretten sonra da ne zaman
karfl›laflsak ‘Senin o yemek bana çok pahal›ya patlad›’ diye tak›lmadan da edemiyordu.” 

Pahal›ya patlayan yemek
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BEYT‹ GÜLER:

“‹fle ve çal›flana karfl›
sayg›s› sonsuzdu”

B eyti Güler’in, “Son dönemlerinde
senede hilafs›z 150 günümüz be-
raber geçerdi” dedi¤i Vehbi Koç’la

tan›flmas› 1950’lere, yavafl yavafl kebapla-
r›yla ünlenmeye, yurtiçinden ve yurtd›-
fl›ndan tan›nm›fl simalar› konuk etmeye
bafllad›¤› y›llara denk düflüyor: “Vehbi
Bey ailesiyle birlikte ilk kez lokantama
teflrif ettikleri gün öyle kalabal›kt›k ki
kendilerini 10 dakika bekletmek zorunda
kalm›flt›m. Saniyesini bofla harcamayan
biri için beklemek onu sab›rs›zland›rm›fl-
t› belli ki. Ama bu bekleyifl, y›llar boyu
sürecek arkadafll›¤›m›z›n tohumu oldu
adeta.”
Beyti Güler’in Koç Toplulu¤u ya da Veh-
bi Koç’la iliflkisi ticari boyuta hiçbir za-
man tafl›nmam›fl ama Güler zaman zaman
bilançolar›n› kontrol etmesi için Vehbi

Çal›flana karfl› sayg›s› sonsuzdu. Belki be-
nimle y›ld›z›n›n bar›flmas› da bu yüzden-
dir. Onu tan›d›¤›m y›llarda 72 saat uyu-
madan çal›fl›yordum. Çal›flmaktan o da
ben de hiç yorulmad›k. Ayr›ca Vehbi Bey,
hayatta tan›d›¤›m en titiz ve temiz insan-
lardan biriydi. Üzerinde bir toz lekesi da-
hi görmedim.”

“Vehbi Koç’u tan›mak laz›m”
Bir keresinde Suna K›raç’›n, babas›n›n ha-
yat hikâyesini içeren bir kitap projesi için
kendisinden de görüfl almak istedi¤ini
söyleyen Güler, “Önce yazamam diyor-
dum ama yazmaya bafllay›nca da kendimi
öyle bir kapt›rm›fl›m ki bakt›m 52 sayfa
olmufl, b›raksalar 500 sayfa da yazard›m
herhalde” diyor. Beyti Güler, Vehbi Koç’a
gösterdi¤i sevgi ve sayg›n›n fazlas›n› Veh-
bi Bey’den gördü¤ünü, bu konuda kendi-
sinin son derece cömert oldu¤unu birkaç
kez dile getirdi. Ayr›ca kibarl›k konusun-
da kimsenin onun eline su dökemeyece-
¤ini de söyledi. “Bir akflam o¤lumla beni
yeme¤e davet etmiflti. Sonradan bir arka-
dafl›n›n da yeme¤e kat›lmas›n› arzulam›fl
ancak öncesinde bana sorarak kibarca
izin istedi. Bu kadar hassas bir insand›.”

50 y›lda ilk ayr›l›k 
Beyti Güler, yar›m yüzy›la dayanan dost-
luklar› boyunca dini bayramlarda ço¤un-
lukla Vehbi Bey’in yan›nda olmufl, ta ki
onu kaybetti¤imiz 1996 y›l›n›n Ramazan
Bayram›’na kadar. “‹lk kez o bayram ayr›
kalacakt›m Vehbi Bey’den. Tatil için An-
talya’ya gidecekti. Bana ‘Üzülme, zaten 2
Mart’ta yürüyüfl mangas› olarak toplan›-
yoruz’ dedi. Yine de bayram›n son günü
uça¤a atlay›p Antalya’ya gitme niyetindey-
dim. Telefon ettim, aç›kças› ‘gel’ demesini
bekledim; o zaman da ‘Uçak biletine vere-
ce¤in paray› topland›¤›m›zda mangayla
birlikte yeriz’ diye-
rek nefleyle öneri-
mi geçifltirdi. Ne
yaz›k ki 2 Mart’a
toplanamad›k” 

Bey’e götürmüfl ve iflini gelifltirme konu-
sunda görüfl al›flveriflinde bulunmufl. Öy-
le ki Florya tesislerinin yap›lmas›nda
Vehbi Koç’un cesaret verici deste¤i ve ma-
nevi teflvikinin pay› çok büyük. 

“An›lar bitmez ki”
Beyti Güler’in de t›pk› “yürüyüfl manga-
s›”n›n di¤er isimleri gibi Vehbi Koç’la ilgi-
li pek çok an›s› var: “Bir gün Fatih Orma-
n›’nda yürüyoruz. Birden karfl›m›za da-
vullu zurnal› 20 kifli ç›kt›. Bir yandan ça-
l›yor bir yandan oynuyorlar, gayet nefleli-
ler. Vehbi Bey hemen güzergâh›m›z› de-
¤ifltirerek onlarla beraber halay çekti. O,
hayattan son derece zevk alm›fl biriydi.
Çiçe¤e bakmaktan, yeflilin tonlar›n› kefl-
fetmekten zevk al›r, bir ayakkab› boyac›s›
görse, keyifle onun f›rça at›fl›n› izlerdi.

Beyti Güler Vehbi Koç’u anlat›rken o kadar
içten ki sanki ailesinden birinden söz

ediyor. An›lar, birbirinin pefli s›ra gelirken, “Vehbi
Bey, bana istikamet veren kiflidir” diyor
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D oksan yafl›ndaki Sabri Çak›n Veh-
bi Koç’un sohbetli sa¤l›k yürüyüfl-
lerinin yap›ld›¤› “yürüyüfl manga-

s›” ve her ay düzenlenen yemekli toplant›-
lar›n kadim üyelerinden. 23 y›ll›k dostluk-
lar› süresince baflrolünde Vehbi Koç’un yer
ald›¤› pek çok an› birikmifl. 
“‹nflaatla u¤rafl›yordum. 1973’te Yeni-
köy’de inflaat›n› yapt›¤›m binadaki daire-
leri sat›l›¤a ç›karm›flt›m. Daireleri görmek
üzere Sadberk Han›m geldi. Asl›nda flafl›r-
mad›m desem yalan olur. Hani köflkleri,
yal›lar› olan biri neden gelip buradan
apartman dairesi als›n ki diye düflündüm.
Sadberk Han›m daireye bakt›, ufak buldu
“‹ki daireyi birlefltirelim, Vehbi Bey bura-
ya gelir, ama siz ifller bitinceye kadar kim-
seye söylemeyin” dedi. O dönem Vehbi
Bey Avusturya’dayd›. Gelip yerlefltiklerin-
den haberim bile olmad›. Vehbi Bey’le ta-
n›flmam›z ise tesadüftü. Bir sabah yürü-
yüfl yap›yordum, yan›mda bir araba dur-
du. Vehbi Bey, ismimle hitap ederek
“Buyrun beraber yürüyelim” dedi. Me¤er
benim kim oldu¤umu biliyormufl. “Ben
her cumartesi-pazar, bir saat kadar yürü-
yorum, size de müsait mi?” diye sordu.

Koray, Necip Barlas, Beyti Güler, Vitali
Hakko, Turan Yavafl da kat›lm›fl. Ço¤un-
lukla Tarabya, Fatih ve Büyükdere Or-
manlar› yürüyüfl alan› olarak kullan›lm›fl.
Belgrad Ormanlar›’na ise y›lda iki kez gi-
dilmifl. ‹lkbahar ve sonbahardaki bu gezi-
lerin nedeni, Vehbi Koç’un barajdaki su
seviyesini kontrol etmek istemesi....
Yafllar›n›n temposuna göre yap›lan bu “s›-
k› yürüyüfller”de bir araya gelen “manga”
ayda bir kez de birlikte yeme¤e ç›kar...  
“Her buluflmada bir arkadafl›m›z hesab›
öderdi. Fiyatlar artmaya bafllay›nca, hak-
s›zl›k olmas›n diye Vehbi Bey bir formül
buldu. Tüm ekip üyelerinden bin lira is-
teyerek bir fon oluflturdu ve para banka-
da faizli bir hesaba yat›r›ld›. Sonraki bu-
luflmalar›m›zda hesaplar hep bu paradan
ödendi. Hatta vefat etti¤inde fonda 30-40
bin lira vard›, biz de ekip olarak bunu
vakfa ba¤›fllad›k. Vehbi Koç daima da¤›t-
mas›n› bilen biriydi.”

Unutulmayan an›lardan....
Vehbi Koç’a iliflkin pek çok an›dan ancak
birkaç›n› s›¤d›rabiliyoruz sayfalara.... 
“Hafta sonu yürüyüfllerine gelenler ço¤a-
l›nca befl alt› araba hep birden ormana gi-
derdik. Vehbi Bey bir süre sonra ‘Bu böy-
le olmaz, bu kadar kifliye iki araba yeter,
di¤erlerini otoparka b›rakal›m’ dedi ve
biz arabalara doluflarak gitmeye bafllad›k.
Herkes bu tavr›n› hasislik san›rd› ama
yapt›¤› sadece israf› önlemekti. Gelenler
son model lüks arabalara sahipken, Veh-
bi Bey Kartal’a binerdi. Araba onun için
aya¤›n› yerden kesecek ve iflini görecek
bir araçtan öte anlam tafl›m›yordu. 

Ben de “müsaitim” dedim. Ertesi gün pa-
zard›, ben sabah kalkt›m. Pek zaman›nda
yürüyüfle bafllayaca¤›m›za ihtimal verme-
dim, “Patronlar pazar sabah› dokuzda ge-
lirler mi?” hiç dedim. Saat dokuzu befl ge-
çe kap› çal›nd›; floförü Vehbi Bey’in afla¤›-
da beni bekledi¤ini söyledi. ‹flte o an “Ey-
vah, rezil oldum” dedim içimden. Çok
dakikti, gün ve saat kaç›rmad›. Vefat›na
kadar her hafta muntazam yürüdük. ‹lk
baflta Vehbi Bey, ben, korumas› ve flofö-
ründen oluflan ‘yürüyüfl mangas›’n›n mü-
davimleri de zamanla artt›.” 
“Manga”ya zamanla Ayd›n Boysan, Ayduk

“YÜRÜYÜfi MANGASI” ÜYES‹ SABR‹ ÇAKIN:

“Vehbi Bey her zaman
zor ifllerin adam›yd›”

Pazar sabah› yürüyüfllerinden biri... (Soldan sa¤a:) Sabri Çak›n, Vitali Hakko, Vehbi Koç, Ayd›n Koray, Beyti
Güler, Orhan Karabulut, Turan Yavafl (önde) ve Ayd›n Boysan 

“Vehbi Bey, resmi veya gayriresmi dün-
yaca sevilen bir insand›. 1987’de dün-
yada ‘Y›l›n ‹fladam›’ seçilmifl, ödülünü
de Hindistan Baflbakan› Gandhi’nin
elinden alm›flt›. 1994’te Cenevre’de Bir-
leflmifl Milletler Nüfus Ödülü’ne lay›k
görüldü. Aile planlamas› konusuna ayr›
bir önem veriyordu. ‘Bu nüfusu varken
Türkiye’nin zenginleflmesi mümkün de-
¤il, çünkü biz bir yarat›yoruz, üç do¤u-
ruyoruz’ derdi. Bu amaçla özellikle do-
¤uda birtak›m çal›flmalar yapt›rm›fl, hü-
kümetlerin bu konuya dikkatlerini çek-
mek için çok u¤raflm›flt›. Vehbi Bey, bir
ifli eline ald›¤› vakit onu sonuna kadar
götürürdü. Çabuk ifllerin de¤il, zor iflle-
rin adam›yd›.”

“Bir yarat›yoruz, üç do¤uruyoruz”
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PROF. DR. SEDAT KATIRCIO⁄LU

Vehbi Koç’un hem doktoru
hem de dostu oldu

P rof. Dr. Sedat Kat›rc›o¤lu’nun Koç
Ailesi’yle 1973 y›l›nda bafllayan
dostlu¤unun temeli Suna K›raç’›n

sinüzit ameliyat› ile bafll›yor. Ard›ndan ai-
lenin di¤er fertleri de ihtiyaç duydukla-
r›nda Kat›rc›o¤lu’na geliyor. Gelenler ara-
s›nda Vehbi Koç da var. Bir süre sonra bu
tan›fl›kl›k sohbetlere vesile oluyor ve has-
ta doktor iliflkisi dostlu¤a dönüflüyor.
Sohbet konular› ise Türkiye’nin sorunlar›
ve en önemlisi de h›zl› nüfus art›fl›. Prof.
Dr. Kat›rc›o¤lu Vehbi Koç ve Koç Ailesi
ile olan iliflkisini anlatt›.

Vehbi Bey’le nas›l tan›flt›n›z? 
Vehbi Bey bir gün fiiflli’deki muayeneha-
neme geldi. Orada muayene ettim, çay,
kahve ikram ettim. Ondan sonra bir süre
sohbet ettik. Daha sonra yeniden geldi,
dostlu¤umuz her gün biraz daha artt›.
Ben ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakül-
tesi’nde dekan oldum. Dekan olunca mu-
ayenehanemi kapatt›m. Vehbi Bey iki de-
fa Çapa’ya da geldi. Asl›nda önemli bir
sa¤l›k sorunu da yoktu. Yine çay, kahve
içtik ve sohbetlere devam ettik. Bu suret-
le Vehbi Bey’i yak›ndan tan›d›m. 

Sohbetlerinizde neler konuflurdunuz? 
Tek konumuz Türkiye’nin sorunlar›yd›.

Bu sorunlardan en önemlisi Türkiye’deki
h›zl› nüfus art›fl›yd›. Yaklafl›k 20 sene ön-
ceki sohbetler bunlar. H›zl› nüfus art›fl›-
n›n Türkiye’nin bir numaral› sorunu ola-
ca¤›n› düflünürdük. Baz› önerilerde bu-
lunmaya çal›fl›rd›k. Bugün Türkiye’nin en
büyük sorunu gün geçtikçe yo¤unlaflan
h›zl› nüfus art›fl›d›r. Nüfus art›fl› daha faz-
la olsa, rahmetli Vehbi Bey daha çok buz-
dolab› satacak, çamafl›r makinesi daha
çok satacak. Ama o kadar mükemmel bir
insand› ki kendini de¤il memleketini dü-
flünüyordu. O h›zl› nüfus art›fl›
Türkiye’nin öyle sorunu-
dur ki h›rs›zl›klar, kap-
kaçlar artm›flt›r. 

Aile bireyleriyle de iyi
bir iliflki kurdunuz... 
Evet, bir an›m› paylafl-
mak isterim. Dekanken
bir gün fakültede, “Genç
bir doçent sizinle görüfl-
mek istiyor” dediler. Bir
genç geldi, “‹ngiltere’ye
gitmek, bilgilerimi gelifl-
tirmek istiyorum. Bir
hastaneyle anlaflt›m ama
ekonomik durumum yet-
miyor. Bunun için Koç Vak-

f›’ndan bir burs almak istiyorum. Bana
bir acceptance mektubu verir misiniz?”
dedi. Ö¤renciye “Senin ad›n Ayd›n Alper,
s›n›f birincisi de¤il miydin?” dedim. Sek-
reteri ça¤›rd›m “Acceptance’› kendisi yaz-
s›n ben imzalayaca¤›m” dedim. ‹ki gün
aradan sonra Ayd›n geldi; “Maalesef ol-
mad›, Koç Vakf›’n›n vak›f senedinde ifllet-
me, mühendislik gibi dallara burs veri-
yorlarm›fl, t›p yokmufl. Ama sizin imzan›-
z› gören genel sekreter, bu imza önemli-
dir, a¤›rl›¤›n› koyarsa belki olur dedi” di-
ye anlatt› durumu. Suna Han›m’› arad›m,
durumu anlatt›m.  “Bizim vak›f senedin-
de yok, o yüzden veremedik” diye belirt-
ti. “Ama bu çocuk fakülteyi birincilikle
bitirmifl bir yetenek. Karaci¤er ekibinde
çal›fl›yor. Yar›n bir karaci¤er transplan-
tasyonu olursa bu çocuk o ekipte olacak.
Türkiye bu çocu¤u kazans›n” diye ›srar
edince “Sizi k›rmak mümkün de¤il” de-
yip burs verdiler. Ayd›n gitti, iki y›l son-
ra profesör olup döndü ve bir gün kara-
ci¤er transplantasyonu yap›ld›. Bir süre
bekledik hastan›n durumunu. ‹yileflti, so-
nuçlar olumluydu. Birkaç hocam›z ve
Ayd›n Alper’le birlikte holding merkezine
gittik. Suna Han›m karfl›lad› bizi. “Size
bir borcum vard›, siz istisnai durum da
olsa bize burs verdiniz. ‹flte Ayd›n Alper,
Türkiye’de ilk karaci¤er transplantasyonu
da gerçekleflmifltir” dedim. 

Vehbi Bey sa¤l›kl› bir insand›. Bir
doktor olarak soral›m, bir s›rr›,
formülü var m›yd›? 
Her fleyi ölçülüydü Vehbi Bey’in. Bana
geldi¤i zaman da kula¤›mda kafl›nt› var
diyordu. Bir damla, bir merhem vermifl-
tim. Bizim için önemli olan karfl›l›kl› soh-
bet etmekti. Kafalar›m›z, ruhlar›m›z birbi-
rine uyuyordu. Vehbi Bey ölçülü oldu¤u

için dikkat ederdi her
fleye. Bu çok

önemlidir. 



an›lar

92

M akine mühendisi olarak çal›fl›r-
ken, 1939 y›l›nda bir makine al-
mak için Ankara’ya giden fiadi

Yazgan, Vehbi Koç’la tan›fl›r. ‹lk görüflme
bir ifl teklifiyle sonuçlan›r. Ancak Yazgan
ücretli de¤il, ortak olarak çal›flmak ister.
Birlikte çal›flmaya bafllarlar. Ard›ndan ‹s-
tanbul’a tafl›n›ld›¤›nda Vehbi Koç, Yaz-
gan’a Karaköy’deki binada bir oda verir.
Ve daha büyük ifller yapmaya bafllarlar.
Bugün 100 yafl›nda olan fiadi Yazgan 1956
y›l›na kadar Koç Toplulu¤u ile çal›fl›r. 

Koç Holding’in kurulufl y›l› öncesine
gelen bu tan›flma ve beraber çal›flma

1956’ya kadar 17 sene Vehbi Bey’le bera-
ber çal›flma f›rsat› buldum. Sonra ifl haya-
t›ndan ayr›ld›m. ‹stanbul’da ailemden mi-
ras kalan gayrimenkullerle u¤raflt›m.

Koç Holding’in oluflumuna bir anlam-
da tan›kl›k yapt›n›z. Bu süreçte Veh-
bi Koç’un ifl disiplini ve vizyonu hak-
k›nda nas›l bir izlenim olufltu sizde?
Koç Holding’de çal›flma tarz› çok kuvvet-
lidir. Vehbi Bey hepimizden çok çal›fl›rd›.
Hepimize çal›flma flevki afl›lard›. Hafta
sonlar› bile çal›fl›rd›. Evlatlar› ve torunlar›
da bunu sürdürdü. Koç Holding’in bu-
günkü baflar›s›n›n temelinde bu yatar.
Onun için Koç Toplulu¤u’na çok sayg›m
vard›r. Koç Holding’in yapt›¤› her iflte
mükemmellik vard›r. Beraber çal›flt›¤› in-
sanlara her zaman çok kazand›r›rd›. Onun
ifl disiplini, evlatlar› ve torunlar› taraf›n-
dan da devam ettirildi. fiu anda Koç Hol-
ding bir dünya devi oldu. Koç Holding
için çal›flmak veya Koç Holding ile ortak ifl
yapmak art›k günümüzde çok önemli bir
ayr›cal›k haline geldi. Bu sadece Türki-
ye’de de¤il, dünyada da böyle. Koç Hol-
ding; çal›flanlar ve ortak ifl yapanlar için
bir okuldur. Koç Holding’de profesyonel
ifl hayat›n›n kurallar› eksiksiz tatbik edilir.
Koç Toplulu¤u çok iyi bir okuldur.

Koç Toplulu¤u’nu ve Vehbi Koç’u,
Türk ifl dünyas›nda bugün nas›l bir
yere koyuyorsunuz? 
Vehbi Bey gerçekten büyük bir vizyon sa-
hibiydi. O y›llarda beni araflt›rmalar yap-
mak üzere Almanya’ya gönderdi. Vehbi
Bey ad›na Almanya’da iki y›l kald›m ve ye-
ni ifl imkânlar› araflt›rd›m. Araflt›rmalar›
sadece Almanya ile de s›n›rl› de¤ildi. Veh-
bi Bey ABD’ye özel bir önem verirdi. Yine
bir Amerika ziyareti s›ras›nda oradaki hol-
dingleri gördü. Dönüflünde bana, “Benim
yapaca¤›m fley holding kurmakt›r” dedi.
Ben de Vehbi Bey’in bu fikrine destek ver-
dim. Vehbi Bey’e, “Holding kurarsan›z
müessese batmaz, aksine daha güvenli
büyür” dedim. Zaten k›sa süre sonra da
Vehbi bey Koç Holding’i kurdu. 

döneminde ne tür projeler gerçeklefl-
tirdiniz?
Kendisine komisyon karfl›l›¤›nda ifl yap-
maya bafllad›m. Bu bir nevi tafleronluktu.
‹lkönce Ankara’n›n Bahçelievler semtinde
inflaat› süren binalar›n s›hhi tesisat ifllerini
yapt›k. Daha sonra bunu Ankara, Eskifle-
hir ve ‹stanbul’daki baflka projeler izledi.
Vehbi Bey binalar yap›yordu ve ben de
onlar›n su tesisatlar›n› yap›yordum. Mal-
zeme içinde olmak üzere ifl verirdi bana.
Hesaplar Vehbi Bey’in muhasebecisi tara-
f›ndan yap›l›rd›. ‹lkönceleri Vehbi beye
yüzde 20 komisyon karfl›l›¤› ifl yap›yor-
dum. Vehbi Bey bana verdi¤i komisyon
oran›n› bir süre sonra kendi karar›yla yüz-
de 30’a ç›kard›. En son bu oran yüzde
40’a ç›km›flt›. Vehbi Bey beraber çal›flt›¤›
insanlar›n hakk›n› fazlas›yla verirdi.

1939-1956 ARASINDA VEHB‹ KOÇ’LA ÇALIfiAN fiAD‹ YAZGAN:

“Yap›lan her iflte
mükemmellik vard›r”

“Koç Toplulu¤u’nun bugün ulaflt›¤› seviyede
çal›flanlarla birlikte bayilerinin büyük önemi
vard›r. Türkiye’de bayilik sisteminin temelleri-
ni atarak modern pazarlaman›n öncülü¤ünü
yapan Vehbi Koç, bayilere özel bir önem at-
federdi. Çal›flanlar› aç›s›ndan da ayn› titizlik-
le davranan Vehbi Koç, her zaman en bafla-
r›l› ve Toplulu¤u daha yüksek seviyelere tafl›-
yacak adaylarla çal›flmay› tercih ederdi.” 

Koç Toplulu¤u ile çal›flmak

“Koç Holding için çal›flmak veya Koç
Holding ile ortak ifl yapmak art›k

günümüzde çok önemli bir ayr›cal›k haline
geldi. Bu sadece Türkiye’de de¤il, dünyada da böyle”
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NEVZAT AYAZ:

E¤itime hizmet çal›flmalar›
TEV’le doru¤a ç›kt›

N evzat Ayaz, Vehbi Koç’u ilk olarak
Ankara’da ortaokula gitti¤i
1940’l› y›llardan an›ms›yor. Ulus

Meydan›’na yak›n, ‹smetpafla Mahallesi’n-
de oturan Ayaz, okula gitmek için her sa-
bah Ulus Meydan›’ndan otobüse binmek-
tedir. Otobüs dura¤› ise Koç Han’›n önün-
dedir ve kimi günler onu görmektedir.  
“O dönemde Vehbi Koç Ankara’n›n en
zengin ve en çok sevilen hemflehrisi idi.

hayranl›kla bakt›¤›m›z› hat›rl›yorum. Koç
Ö¤renci Yurdu o dönemde Ankara’da,
özellikle yüksekö¤renim gençleri için çok
önemli bir hizmet olarak karfl›lanm›flt›.
Koç Yurdu, y›llar sonra baflkalar› taraf›n-
dan yapt›r›lacak yurtlar için de önemli bir
örnek teflkil etmifltir. E¤itime hizmet ça-
l›flmalar› Türk E¤itim Vakf›’n›n kurulma-
s›yla, doruk noktaya ulaflm›flt›r. Koç Lise-
si ve Koç Üniversitesi’nin gerçeklefltiril-
mesi yolundaki gayretler hiçbir zaman
unutulmaz. ‹stanbul Valisi ve Milli E¤itim
Bakan› olarak bu oluflumlar› yak›ndan ta-
kip etmek flans›na sahip oldum.

Valilik dönemi
‹stanbul Valisi olunca, Vehbi Koç’u ya-
k›ndan tan›ma imkân›m oldu. Vehbi
Bey’in valiye karfl› özel bir ilgi ve sayg›-
s› vard›. Tabii ki bu sayg› karfl›l›kl› idi.
Rahmetli Vehbi Koç, valili¤in davetlerine
mutlaka kat›l›rd›. Kat›ld›¤› her davette sa-
at 22.00’a kadar kal›r, bu saatte kimseyi
rahats›z etmeden, sessizce ayr›l›rd›. Bu sa-
at, de¤iflmeyen uyku saatine göre belirle-
nirdi. Yemeklerin bafllamas› saat 22.00’›
aflacak ise, yetkili görevlilere uygun bir dil
ile mönüyü sorar, içinden uygun gördü¤ü
yeme¤i getirterek sessizce yeme¤ini yiyip,
hissetirmeden toplant›dan ayr›l›rd›. 

Bir an›
‹stanbul Valili¤i’nde göreve bafllad›¤›m ilk
ayda, Emniyet Teflkilat›’n›n güçlendiril-
mesi amac›yla ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n
organizasyonunda Emniyet Teflkilat›’na
hibe olarak minibüs temin edilmesi çal›fl-
mas› bafllat›ld›.
‹fladamlar›m›z, hibe sahiplerinin isimleri-
nin aç›klanmas›n› istemiyorlard›. Terö-
ristlerin Emniyet’e minibüs hibe ettikleri-

Ortaokuldaki baz› arkadafllar›m, Anka-
ra’n›n en zengini olmas›na ra¤men, Vehbi
Koç’un rahats›zl›¤› nedeniyle her fleyi yi-
yip içemedi¤ini ifade ederlerdi. Bu sözleri
söyleyen arkadafllar›m›n geçim s›k›nt›s›
olan ailelerden geldiklerini, zenginli¤i ye-
mek içmek ile de¤erlendirdiklerini hat›r-
lar›m. Daha ileriki y›llarda, Vehbi Koç’un
Ankara Maltepe’de ‘Vehbi Koç Ö¤renci
Yurdu’nu yapt›rd›¤›n› ve bu yeni binaya

“Rahmetli Vehbi
Koç, valili¤in

davetlerine mutlaka
kat›l›rd›. Kat›ld›¤› her

davette saat 22.00’a kadar
kal›r, sonra  kimseye

görünmeden sessizce
ayr›l›rd›”
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ni bilmelerini tehlikeli görüyorlard›. Bu
nedenle, oluflturulan bir komite, özel ve
gizli temaslarla hibeleri belirleyecekti. Bu
arada belli baz› flah›slarla vali olarak be-
nim konuflmam isteniyordu.
Önce rahmetli Sak›p Sabanc› ile görüfl-
tüm. Sonra Vehbi Koç’u Niflantafl›’ndaki
Vali Kona¤›’na davet ederek, durumu

G üzel bir yaz gününde Fatih Orma-
n›’nda yürüyorken, yol kenar›nda
bir anne ile o¤lunun bö¤ürtlen

toplad›klar›n› gördük. Anne o¤luna top-
lamada yard›mc› oluyordu. Bö¤ürtlen di-
kenleri her ikisinin de ellerini k›smen ka-
na bulam›flt›.
Toplad›klar› bö¤ürtlenleri plastik kaplara
koyarak bilahare Büyükdere asfalt›na ç›-
k›p gelen geçen arabalara sat›yorlard›.
Vehbi Bey, “Kaça sat›yorsunuz bunla-
r›?” diye sordu. Çocuk “60 lira” dedi.
Vehbi Bey “50 lira olmaz m?›” diye so-

minibüs de yoktu.
Vali Kona¤›’nda verilen davetlerden ayr›-
l›rken, konakta hizmet edenlere, cebin-
den ç›kard›¤›, bankadan al›nm›fl ve hiç
kullan›lmam›fl kâ¤›t 10 liral›klar› bahflifl
olarak verirdi. Bu bahflifllerin hiçbir za-
man kullan›lm›fl kâ¤›t para olduklar› gö-
rülmemifltir.
Vehbi Koç tüm davran›fllar› ile herkese
örnek olurdu. ‹sraf, gereksiz harcama en
hassas konular›ndand›.

Sosyal yard›m ve dayan›flma
Baflta e¤itim ve sa¤l›k olmak üzere her sa-
hada gerçeklefltirdi¤i sosyal yard›m ve da-
yan›flma faaliyetleri, ülke genelinde her
zaman örnek olmufl ve olmaya devam et-
mektedir.
‹stanbul’da görev yapt›¤›m dokuz y›l
sonras›nda da, Vehbi Koç’un bana ve efli-
me gösterdi¤i ilgi ve sayg›da hiç eksilme
olmad›. Valilikten emekli olduktan sonra
bana Koç flirketlerinin birinde yönetim
kurulu üyeli¤i teklif etti. Bu teklife karfl›
gelmem söz konusu de¤ildi. 1991 y›l›nda
milletvekili ve bakan oldu¤umda teflek-
kür ederek flirket yönetim kurulundan
ayr›ld›m. Koç Ailesi’nin rahmetli Vehbi
Koç’u tüm özellikleri ve prensipleri ile
yaflatmaya devam etmeleri her türlü tak-
dirin üzerindedir.

Hesap adam›
Bir baflka gün yürüyüfle bafllam›flt›k ki
k›ymetli dostumuz Gürbüz Barlas Bey,
“Vehbi Bey hastaneye ald›¤›n›z aletin
enerji tüpü bitti, yenisini almak gereki-
yor” dedi. Vehbi Bey fiyat›n› sordu ve 100

kendilerine anlatt›m. Vehbi Bey o mefl-
hur gülümsemesi ile, sa¤ elini sallaya-
rak, “Sak›p A¤a kaç araba al›yor” diye
sordu. Sak›p Bey’in 10 araba alaca¤›n›
belirttim. “O halde ben de 10 araba ala-
ca¤›m” dedi. Bu kampanyayla, bas›na
s›zd›r›lmadan 110 adet Ford minibüs
al›nd›. Zaten sat›n al›nabilecek baflka

runca, çocuk büyük bir memnuniyetle
“Tabii olur” dedi.
San›yorum toplad›klar› böbürtlenler 10-
12 kutu kadard›. Vehbi Bey paras›n› öde-
yerek 10 kutu sat›n ald›. 
Yak›nlar› çok iyi bilirler; Vehbi Bey bildi-
¤i, al›flt›¤› fleyi yerdi ve bu gibi fleylerin ta-
d›na dahi bakmazd›. Bu ald›klar›n› da ni-
tekim evde çal›flanlara verdi.
Asl›nda bu bö¤ürtlenleri anne ve o¤ula
ac›d›¤› için ve onlara bir yard›m olsun di-
ye alm›flt›. Tabii ki bu arada pazarl›k yap-
ma zevkini k›smen tatm›flt›.

“MANGA” ÜYES‹ EMEKL‹ ORAM‹RAL ORHAN KARABULUT’TAN

Vehbi Koç ve
yürüyüfl an›lar›
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bin dolar oldu¤unu ö¤renince Gürbüz
Bey’e, “Bana bir arkadafl daha böyle bir
ihtiyaçtan bahsetmiflti. Onun da fiyat›
100 bin dolar imifl. Pazartesi günü bana
hat›rlat da alal›m” dedi. 
Bu ufak iki hikâye ile flu inanc›m› belirt-
mek istiyorum. Vehbi Bey sohbetlerimiz-
de samimi olarak bu gibi konularda “Ben
hesap adam›y›m” derdi. “Her türlü baflar›-
n›n ancak tasarruf ile mümkün olabilece-
¤ini” söylerdi, (ki ben de bu düflünceye
yürekten inanmaktay›m).
Efline, dostuna ve hatta insanl›¤a yard›m-
c› olabilmek için onlar›n da tasarrufa
önem vermelerini ve baflar›l› olmalar›n›
isterdi. Bu nedenle de konuflma ve davra-
n›fllar›n› k›smen abart›l› yapard›.
Biz halen efsane haline gelen hikâyelerini
arkadafllarla bir araya geldi¤imizde -ki ha-
len bizler “yürüyüfl mangas›”n› devam et-
tirmekte ve baki kalan arkadafllarla yürü-
yüfl yapmaktay›z- bu hikâyeleri dinleye-
rek hüzün ve nefle kar›fl›m› duygular içe-
risinde kendisini an›yoruz. Vehbi Bey,
nur içinde yat, ruhun flad olsun...

G ürbüz Barlas, Vehbi Koç’un hem
doktoru hem yürüyüfl arkadafl›
hem de çok yak›n dostu. Barlas

1960’lar›n ilk yar›s›nda Amerika’da ihti-
sas›n› tamamlay›p, uzmanl›¤›n›n geçerli
olmas› için üniversitede s›nava girmifl ve
diplomas›n› alm›flt›r. 
Vehbi Koç bir gün kendisine muayene ol-
mak için gelir. Bu karfl›laflma genç doktor
için bir s›nav gibidir. Zira...
“Benim bak›m›mdan önemli bir bulgu
yoktu, kendisine önerilerde bulundum.
Benden bulgular›m› ve önerilerimi ‹ngi-
lizce olarak yazmam› istedi. ‹fl için Ameri-
ka’ya gidiyormufl. Gitmiflken Henry Ford
Hastanesi’nde çekaptan geçecekmifl, be-
nim raporumu da al›p gitti. Döndü¤ü za-
man benim bulgu ve önerilerimin orada
da do¤ruland›¤›n› söyledi. 
Bundan böyle sa¤l›k problemlerinde beni

yan›nda görmek isterdi. Bir keresinde ‹n-
giltere’de bir müdahale önermifller, ben o
s›rada Amerika’da kongredeydim. Bu ifl-
lem yap›l›rken yan›nda bulunmam› iste-
mifl. Say›n Semahat Arsel beni New
York’ta buldu ve bu iste¤i iletti. Hemen
Londra’ya uçtum ve ifllem yap›l›rken ya-
n›ndayd›m. Önemli bir fley de¤ildi, sa¤-
l›kl› olarak Türkiye’ye döndü. 
Bundan sonra ölene kadar hem hasta-
doktor iliflkimiz devam etti hem de çok
yak›n dost olduk. Bana devaml› yak›nl›k
gösterdi. Öyle ki bana ifl olana¤› dahi
önerdi, ben becerim d›fl›nda diye cesaret
edemedim. fiimdi geriye bak›nca niye ka-
bul etmedim diye piflmanl›k duyar›m. 

Eme¤in hakk› ödenmeli
Vehbi Bey herkesin eme¤inin hakk›n›
mutlak almas›n› isterdi. Efli Say›n Sad-

berk Han›m’a verdi¤im t›bbi hizmetin be-
delini ödemek istedi. Ben bunu almak is-
temedim. Sonunda beni k›rmak istemedi,
tatl›ya ba¤lad›k. Hakikaten benim için
Sadberk Han›m gibi eflsiz bir kimseye
karfl›l›ks›z hizmet etmek bir zevkti.
Vehbi Bey gereksiz harcamalar› sevmez
fakat yerinde ve faydal› yerlere rahatl›kla
para sarf ederdi. 
Bir gün bana devlet hastanesinde ayl›kla
çal›flan bir doktor arkadafl›n eflinin kendi-
sine yazd›¤› mektubu verdi. Bu üç çocuk-
lu arkadafl›n böbrek hastal›¤› vard› ve ye-
gâne çare yurtd›fl› idi. Bana yurtd›fl›na
gönderilirse yararl› olup olmayaca¤›n›
sordu. Ben de ‘Çok yararl› olur’ dedim.
Bu arkadafl› ilkönce ‹ngiltere’ye yollad›.
Orada üç ay diyalizde kald› fakat böbrek
bulunamad›. Oradan Amerika’ya Cleve-
land’a gitmesini sa¤lad›. Cleveland’da
uzun bir süre sonra böbrek bulundu ve
böbrek nakli yap›ld›. Doktor sa¤l›kl› ola-
rak yurduna dönüp efline ve üç yavrusu-
na kavufltu.
Bir örnek daha: Amerikan Hastanesi’nde
yoksul hastalar›n da yararlanabilece¤i bir
alete göz klini¤inde gereksinme vard›. Haf-
ta sonu yürüyüflünde bundan bahsettim,
ederini sordu. Baya¤› pahal› bir cihazd›. O
da, ‘Amma pahal›ym›fl’ dedi, sonra bir de-
¤il iki tane birden ba¤›fllad›”. 

DOKTORU VE YAKIN DOSTU GÜRBÜZ BARLAS:

“Paras›n› faydal› yerlere
rahatl›kla harcard›”
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V ahit Halefo¤lu, Vehbi Koç’la 30
y›la yay›lan iliflkisini “sevgi ve say-
g›ya dayanan çok güzel iliflkileri-

miz oldu” diyerek tan›ml›yor. Ara s›ra
yapt›klar› yaz›flmalar› muhafaza etmedik-
leri için üzgün. 
“1972-1982 y›llar› aras›nda büyükelçi
olarak Bonn’da görev yapt›m. Vehbi Bey
ile bu dönemde iki kez beraber olduk. O
zaman büyükelçilik Bonn’da idi, Berlin’e
tafl›nmam›flt›. 
Bir pazar günü idi. Vehbi Bey telefonda
ö¤leden sonra bizi ziyarete gelmek iste-
diklerini söylüyordu. Eflim Zehra Han›m
›srarla ö¤le yeme¤ine gelmesini rica etti.
Vehbi Bey yaln›z olmad›klar›n›n, yanla-
r›nda arkadafllar›n›n da bulundu¤unun
alt›n› çizdi ise de, hepsini beraber bekle-
di¤imizi ›srarla tekrarlad›k. Geldiler. Be-
raberlerinde armatör Hayri Bey ve efli, Se-
mahat Han›m da vard›. Yemek yendi.
Vehbi Bey Almanya hakk›nda sorular yö-
neltti. Kendine göre bilgilendi. 
Bu kadar k›sa zamanda Zehra Han›m bizi
mükemmel a¤›rlad› diye be¤enisini dile
getirdi. Ayn› be¤eniyi baflka vesilelerle de
aç›klam›fl. ‘Bu Zehra Han›m müthifl bir
kad›n. Divan’a müdire olabilecek insan’
diye bir kompliman da yapm›fl. Vehbi
Bey’in insan seçimindeki titizli¤ini bilen
bizler için bunun anlam› büyüktür. 

Bonn’da ikinci beraberli¤imiz daha sonra
oldu. Vehbi Bey, yan›nda Erkut Yücao¤lu
ile Bonn’a konu¤umuz olarak geldi.
Ziyareti vesilesi ile Büyükelçilik’te bir ak-
flam yeme¤i tertipledik. ‹leri gelen alman
ifladamlar›n› ve bankac›lar› davet ettik.
K›yafet olarak da ‘smokin’ dedik.

Bankas› niye batt›?
O tarihlerde uçak ‹stanbul’dan Frank-
furt’a geliyordu. Ö¤leden az sonra Vehbi
Bey ile Erkut Bey geldiler. Ancak Vehbi
Bey’in valizi ç›kmam›fl, galiba ‹stanbul’da
kalm›fl. Vehbi Bey’in üzerinde spor bir ce-
ket vard›. Kollar›n›n arkas› deri yamalarla

süslenmiflti. Bir elbise veya smokin bulma
hususundaki teklifimizi kabul etmedi ve
o akflam misafirleri o flekilde karfl›lad›.
Çok da rahat idi.
O akflamki konuklar aras›nda Gerling
Holding’in sahibi ve baflkan› Hans Ger-
ling ve efli de vard›. Gerling’ler ailece gö-
rüfltü¤ümüz dostlar›m›zd›. Ertesi gün
Köln’deki evinde yeme¤e davet ettiler.
Gittik. Vehbi Bey, Erkut Bey ve ben evve-
la Hans Gerling’i ofisindeki odas›nda zi-
yaret ettik. O s›rada Gerling’in Herstalt
Adas›’ndaki bankas› dolay›s›yla çok zor
günler geçiriliyordu. Gerling’in yard›mc›-
lar› bu konudan bahsedilmemesini özel-
likle rica ettiler. 
Vehbi Bey çal›flma odas›ndan çok etkilen-
di. Kocaman, gösteriflli bir oda. ‹çinde
çok say›da heykeller, tablolar, biribirin-
den de¤erli eflyalar kayn›yor. Görüflme
tatl› tatl› sürerken Vehbi Bey, ‘Sor baka-

l›m bankas› niye batt›?’ demez mi.
Erkut Bey flafl›rd›. Vehbi Bey’e girmeden
önce yap›lan uyar›lar› hat›rlatmak isteyin-
ce, ‘Ben bir banka sat›n almak üzereyim.

Ö¤renmek istiyorum, bunu anlat’ dedi.
Ö¤renmek, her f›rsatta ö¤renmek. Ö¤ren-
mek için hiçbir f›rsat› kaç›rmamak; iflte
Vehbi Bey.
Ertesi gün Vehbi Bey’in valizi ve greyfurt-
lar› geldi. Ren boyunca beraber yürüyüfle
ç›kt›k. Biri asfalt biri toprak iki yürüyüfl
yolu vard›r. Toprak olan› görünce ‘oradan
yürüyelim, sa¤l›kl› olan budur’ dedi. Öy-
le yapt›k. Ziyaretleri tamamlan›nca Vehbi
Bey ile Erkut Bey’i flahsi arabamla Stras-
bourg’a u¤urlad›k. 
‹stanbul’daki beraberliklerimiz, Bonn’dan
yaz tatilini geçirmek üzere Yeniköy’de ki-
ralad›¤›m›z eve geldi¤imizde, sonra da
bakanl›ktan ayr›l›p tam emekli olduktan
sonra oldu. 
Tam emekli olup Halide Han›m Koru-
su’ndaki evimize tafl›nd›ktan sonra Vehbi
Bey iki üç defa misafirimiz oldu. Her
yönden örnek bir insand›.

VAH‹T HALEFO⁄LU:

Ö¤renmek, her f›rsatta
daha çok ö¤renmek...

“Kocaman bir oda. ‹çinde heykeller, tablolar, de¤erli
eflyalar kayn›yor. Görüflme tatl› tatl› sürerken

Vehbi Bey, ‘Sor bakal›m bankas› niye
batt›?’ demez mi”

“Sar›yer’deki evde verdi¤i bir akflam ye-
me¤ine Vehbi Bey bizi de ça¤›rm›flt›. Ye-
mekte Turgut Sunalp Pafla’lar da vard›.
Vehbi Bey ‹sviçre’de bar›nm›fl olan Erba-
kan Hoca’y› Türkiye’ye askerlerin dön-
meye ikna ettikleri hususundaki söylenti-
lerin do¤ru olup olmad›¤›n› Sunalp Pa-
fla’dan ö¤renmek istiyordu. Bütün ›srar-
lara ra¤men Pafla’dan kesin bir cevap
almak mümkün olmad›. Yan›lm›yorsam
o s›rada Sunalp Pafla Garanti Banka-
s›’n›n yönetim kurulunda idi.”

Erbakan’› kim ikna etti?



T urhan Yavafl 1951’de Bal›kesir’de
otomotiv-lastik ve yedek parça tica-
reti yapt›¤› ma¤azas›n› açar. Bu s›-

rada Dodge bayisidir ve Burla biraderlerle
çal›flan Ottafl ile iflbirli¤i kurar. Ottafl’›n
müdürü Berti Kamhi Koç Toplulu¤u’na ge-
çince, Bal›kesir’de Ford acentesi olmas›na
ra¤men Büssing otobüs bayili¤ini al›r. 
K›sa sürede 37 adet otobüs satmas› dikkat-
leri çeker ve Vehbi Koç Bal›kesir’e geldi¤in-
de bizzat iflyerine giderek ziyaret eder. Za-
man içinde bölgeden geçerken de u¤rar
olur. 1980 y›l›nda ise ayn› sitede komflu
olurlar. Zaman içinde “Yürüyüfl Manga-
s›”n›n üyelerinden biri olan Turhan Yavafl,
Vehbi Koç’la an›lar›n› aktard›:

Büyük yorgan›n hikmeti
“Vehbi Bey’in Ankara’dan eski bir ahbab›
zaman içinde ailesini ve iflini kaybediyor ve
zor duruma düflüyor. Vehbi Bey arkadafl›-
na destek olmak için zaman zaman Motör
Ticaret’ten bir kamyon tahsis ettiriyor. O
da vas›tay› Sirkeci’de iyi prim yapt›¤› için
sat›yor ve yaflam›n› böyle idame ettiriyor.
Holdinge davet edildi¤i bir gün Vehbi Bey,
nefleyle kahve içti¤i s›rada arkadafl›n› k›z-
d›rmak için, ‘Bir baltaya sap olamad›n, ne
biçim adams›n’ gibi sitemkâr laflar söylü-
yor. Adam cevap verse gelecek paradan
mahrum kalacak. Sonunda dayanamay›p

flöyle konufluyor: ‘‹nsan gece uyurken ka-
zara gaz kaç›rmaz m›? Uykusunda döner-
ken yorgan› kay›p düfler, poposu aç›lmaz
m›? Amma senin yorgan›n büyük, gaz›n ne
sesi ne de kokusu d›fla kaç›yor ve popon da
yorgan›n alt›nda kald›¤›ndan hiçbir laf
edilmiyor. Benim yorgan›m ise küçük. En
ufak bir harekette her fleyim meydana dö-
külüyor.’ Vehbi Bey arkadafl›na hak veriyor
ve gönlünü al›yor.”

Mehmet Sabanc›’y› sevaba ortak etti
“‹stinye’den Yeniköy’e giderken sa¤da de-
niz k›sm›na bakan küçük bir cami var.
1635’te yapt›r›lan cami 1904 y›l›nda Ah-

met Afif Pafla taraf›ndan bugünkü haliyle
yeniden infla ettirilmifl. Vehbi Bey her haf-
ta bu camiye Cuma namaz›na gidiyor. Bir
gün imam, caminin durumundan bahsedi-
yor ve Vehbi Bey de kanaat getirdi¤i için
caminin tamirini üstleniyor. Tetkikler so-
nucunda iflin 130 milyona mal olaca¤› an-
lafl›l›yor. Onar›m devam ederken, site yö-
neticili¤i nedeniyle Akbank’tayd›m. Ayn›
sitede rahmetli Sak›p Sabanc›’n›n amcas›
Mehmet Sabanc›’n›n evi de vard›. Kendi-
siyle bankada karfl›laflt›m bana flöyle dedi:
‘Senin patronun Vehbi Bey çok iyi bir in-
san. Caminin yap›m›nda sevab›n yar›s›na
kat›lmam için haber yollam›fl. Çok mutlu
oldum ve paran›n yar›s›n› ödedim.’ Mutlu-
lu¤u gözünden okunuyordu.”

Struma’dan bir aileyi kurtard› 
“‹kinci Dünya Savafl› bütün fliddetiyle de-
vam ediyor. Romanya’dan kalkan ve Muse-
vileri tafl›yan Struma adl› flilebin yolcular›
aras›nda Mobil (eski ad›yla Socony-Va-
cum) flirketinin müdürü ve ailesi de var. ‹s-
tanbul’daki Mobil flirketi müdürü aileyi ge-
miden almak için çok u¤rafl›yorlar ama ne-
tice alam›yorlar. Son çare olarak, o zaman-
lar Mobil’in Ankara bayii olan Vehbi Bey’e
durum anlat›l›yor. Bu olay› Vehbi Bey’in
kendisinden dinledim:
‘Sabahleyin Emniyet Genel Müdürlü¤ü’n-
den tan›d›¤›m Yabanc›lar fiubesi’nde çal›-
flan ‹hsan Sabri Ça¤layangil Bey’e gittim ve
durumu anlatt›m. Kendileri bu konudan
haberder oldu¤unu fakat bakandan baflka
kimsenin telefon aç›p ‹stanbul’a talimat ve-
remeyece¤ini belirtti. Bayram olmas› nede-
niyle bakanla bayramlaflmaya gitmeye ka-
rar verdim. Bakan›n evinde oturup s›ran›n
bana gelmesine ra¤men, odan›n boflalmas›-
n› bekledim. Oda boflal›nca Bakan Öztrak’a
olay› anlatt›m, hiç alakam olmamas›na ra¤-
men bayili¤im için arand›¤›m›, hiçbir men-
faatim olmad›¤›n› bütün aç›kl›¤› ile anlat-
t›m. Bakan ikna oldu. Telefonla arayarak
‹stanbul Emniyet Müdürü’ne talimat verdi.
Aile gemiden al›nd› ve ayn› gün Haydarpa-
fla’dan kalkan Toros Ekspresi ile Filistin’e
gönderildi. 
Aradan bir ay geçmeden, bizim 1940’tan
beri Amerikan firmalar›ndan istemifl oldu-
¤umuz bayiliklere müspet cevaplar gelme-
ye bafllad›: General Electric, U.S. Royal,
Oliver, Schaffers, Remington gibi firmalar-
la bayilik anlaflmalar› yap›ld›. ‹lk defa Ge-
neral Electric ortakl›¤› ile özel teflebbüsün
Topkap›’daki ampul fabrikas› kuruldu.’ 58
sene önce Vehbi Bey’in yabanc› ortakl›kla-
ra bu yaklafl›m› takdir edilmeli.”

“YÜRÜYÜfi MANGASI”NDAN TURHAN YAVAfi:

“Hayat› hakk›nda 
fazla konuflmazd›”

“Yine birgün Fatih Orman›’nda yürüyüfl
yaparken Vitali Hakko, kendisinden ticari
bilgi almak istiyor ve ‘kredileri nas›l al›-
yorsunuz?’ diye soruyor. Vehbi Bey bu
soruya cevap vermiyor ama ‘Kredi ala-
caksan›z d›fl kaynakl› kredilere baflvurun,
daha ucuza gelir’ diyor. Bir zaman sonra
Vitali Bey bütün yürüyüfl mangas›na be-
yaz-krem Vakko flapkas›ndan hediye
edince herkes flafl›r›yor fakat Vehbi Bey
konuyu bildi¤i için, ‘Bu kadar ucuza kur-
tuldu’ diyor.”

Vitali Bey ucuz kurtuldu
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an›lar
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V ehbi Koç’la tan›fl›kl›¤›n›z›n bir
süre sonra köklü bir dostlu¤a
dönüfltü¤ünü biliyoruz, anla-

t›r m›s›n›z? 
1954’te ad› flimdi Arçelik olan firman›n
Sütlüce’deki inflaat› için teklif veren fir-
malardan biriydik. Vehbi Bey sicilimizi
incelemifl ve teklifimizi uygun görmüfltü.
Merkez Han’a baz› detaylar› konuflmak
üzere gittik. ‹fli bize vereceklerini söyle-
diklerinde rahatlam›flt›k ama ard›ndan
yüzde sekiz indirim yapmam›z istendi.
“Yapamay›z” falan derken Vehbi Bey’in
hat›r›n› k›rmamak için bu iflten para ka-
zanmamay› göze alarak yüzde üç indiri-
me raz› olduk. ‹lk kez orada Vehbi Bey’in
fiyat› nereye kadar indirmesi gerekti¤i
konusundaki ola¤anüstü hissine ve he-
sap yönetimine flahit olmufl ve flaflm›flt›k. 

Siz mimar olarak bu projede yer ald›-
n›z. Yap›n›n özellikleri neydi?
S›k›fl›k bir arsada çok farkl› bir yap› kur-
duk. O zamanlar endüstri tesislerinin na-
s›l yap›laca¤›na dair bilgiler de çok s›n›r-
l›yd›. Binay› bir y›ldan az bir sürede bitir-
dik. Temel atma töreni s›ras›nda yetkili-
ler dua okuyacak hocay› getirmeyi unu-
tunca Vehbi Bey buna çok k›zd› ve takke-
sini geçirerek yüksek sesle duay› bizzat
kendisi okudu. 1 Ekim 1984’te Vehbi
Bey’le birlikte birkaç arkadafl› akflam ye-
me¤ine ça¤›rd›m. Yemek s›ras›nda “Bu-
gün Arçelik’in temel at›l›fl›n›n otuzuncu
y›l›” dedi¤imde bana inanmad›, “‹çki içi-
yorsun, nereden hat›rlayacaks›n” dedi
ama akl›na tak›lm›flt› bir kere. Ertesi gün
evraklar› incelemifl, do¤ruyu söyledi¤imi
anlay›nca bana “hakl›ym›fls›n” diyerek te-
lefon etmiflti. 

Size göre Vehbi Koç’un en dikkat çe-
kici yan› neydi? 
Her anlamdaki ölçülülü¤ü. Kahkaha atar-
ken bile masraf etti¤ini zanneder k›salt›r-
d› kahkahas›n›. Kendisi ölçülü oldu¤u gi-
bi yak›n çevresindekilerin de böyle olma-
s›n› isterdi. Hatta bana içkideki ölçüsüz-
lü¤üm için k›zard›. Müthifl bir iradeye ve
azme sahipti. Kendi disiplininden asla
vazgeçmezdi. Tatile gitti¤imiz zaman bile

programl› ve disiplinli davran›rd›. Örne-
¤in “8.15’te buluflal›m, 8.30’da kahvalt›ya
otural›m, 9.15’te kalkal›m” diyerek hepi-
mizi de o programa uydururdu. Çal›flma
kapasitesi ender rastlanacak türdendi.
Hafifliklerden ve kolayc›l›ktan hofllan-
mazd›. Yürüyüfl s›ras›nda yokufltan afla¤›
inerken bile, “Amma rahat ifl ha! Para har-
camak gibi” derdi.

‹fl d›fl›nda birlikte neler yapard›n›z?
Vehbi Bey’le ifl iliflkisiyle bafllayan tan›-
fl›kl›k daha sonra kiflisel iliflkiye dönüfltü.
Hatta rahmetli Sadberk Han›m zaman›
ailece görüflür olduk. Vehbi Bey bizi y›l-
l›k davetlerine ça¤›rmaya bafllad›. Birlikte
tatillere ç›kt›k. Bunlardan birinde Vehbi
Bey, içki içmekle ilgili kaleme ald›¤› bir
mektubu bana yollad›. “Hayat Tatl› Ze-
hir” kitab›mda bu mektubu aynen ya-
y›mlad›m. Birtak›m nasihatler veriyordu

bana. Uydun mu derseniz, uymad›m.
Buna ra¤men bu nasihatlerini hat›rlatan
iki ayr› mektup daha yazd› bana ve her
birinde öncekilerin de fotokopilerini
göndererek gerekli hat›rlatmay› yapt›.
Vehbi Bey’den programl› yaflamay› ö¤-
rendim. 

Siz Vehbi Bey’in hayat›na nas›l bir
renk katt›n›z? 
Onun hoflgörüsünde santim hesab› da ol-
sa bir genifllemeye sebep olduysam e¤er
memnun olurum. 

AYDIN BOYSAN:

“Her yönüyle ölçülüydü”

Vehbi Koç’u “iradeli, takipçi ve her anlamda ölçülü”
olarak tan›mlayan Boysan, onun sayesinde

programl› yaflamay› ö¤rendi¤ini söylüyor

Ayd›n Boysan, yaz›lar› ve konuflmalar›nda hayat›n keyifli yanlar›n› öne ç›karan bir isim. Vehbi Koç’u en çok
güldürmeyi baflarabilenlerden biri. “Hayat Tatl› Zehir” kitab›nda Vehbi Koç’un nadir gülen resimleri yer al›yor.



Müflterilerimiz velinimetimizdir
Müflterilerimiz için de¤er yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karfl›l›k vermek ilk

önceli¤imizdir. Ürünlerimize sahip ç›kmak ve sat›fl sonras›nda da müflterilerimizin
yan›nda olmak görevimizdir. 

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir
Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklar›m›z ve bayi iliflkilerimizde, hissedarlara sunulan

yat›r›m seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip oldu¤umuz bu imaj›
korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda

yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. 

En önemli sermayemiz, insan kayna¤›m›zd›r
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çal›flanlar›m›z›n kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve

yetiflkin insan gücünü toplulu¤umuza çekmek ve istihdam etmek, insan›m›z›n
yeteneklerinden, gücünden ve yarat›c›l›¤›ndan azami fayda sa¤lamak; verimliliklerini

art›rmak, geliflmelerine imkân tan›mak ve iflbirli¤i ve dayan›flman›n yeflerdi¤i bir çal›flma
ortam› yaratmak, Koç Toplulu¤u'nun kuflaklar boyu devaml›l›¤›n› sa¤lamak için 

seçti¤imiz yoldur. 

Amac›m›z, sürekli geliflmek için kaynak yaratmakt›r
Hizmetin süreklili¤ini sa¤lamak üzere, gerekli yat›r›mlar› gerçeklefltirebilmek; küçük ve

büyük tasarruflar›n birleflmesini teflvik etmek üzere sermayenin hakk› olan kâr›
hissedarlara sa¤lamak; çal›flanlar›m›z›n ve toplumun ekonomik ve sosyal geliflmesine

yard›mc› olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklar›n ak›lc›
kullan›m›n› sa¤layarak savurganl›¤a ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. 

Üstün ifl ahlak› ve dürüst çal›flma ilkelerine 
uymak düsturumuzdur

Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl›l›kl› yarar sa¤lamak amac›yla, iyi niyet ve anlay›flla
davranmak, yasalara ve ahlak kurallar›na daima uymak ilkemizdir. Bugünün insan›na ve

gelecek kuflaklara karfl› sorumluluklar›m›z› yerine getirmek, öncüsü oldu¤umuz ve
vazgeçemeyece¤imiz bir baflka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma

bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. 

Gücümüzü ald›¤›m›z Türk ekonomisine 
güç katmay› hedef al›r›z

Toplulu¤umuzun ana ilkesini flu sözlerle ifade etmek istiyorum: 
"Benim Anayasam fludur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de var›m. Demokrasi varsa
hepimiz var›z. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün
gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleflir, dünyadaki

itibar›m›z artar." 
Vehbi KOÇ

KOÇ TOPLULU⁄U 
HEDEF VE ‹LKELER‹




