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Rəhmi M. Koç, 1930-cu ildə Koç Holdinqin quru-
cusu və sahibi Vehbi Koç və Sadberk Koçun dörd öv-
ladından ikincisi olaraq dünyaya gəlmişdir.

Rəhmi Koç, ilk təhsilini Ankarada aldıqdan son-
ra İstanbulda Robert Kollecində təhsil almağa baş-
lamışdır. Buradan məzun olduqdan sonra ali təhsil 
almaq üçün ABŞ-a gedən Rəhmi Koç,  Cons Hop-
kins Universitetində İndustrial Daşıma və İdarə 
fakultəsində oxumuşdur.

Hərbi akademiyada ehtiyatda olan zabit kimi 
xidmət etdikdən sonra 1958-ci ildə Otokoç 
şirkətində vəzifə başına keçmişdir. 1960-cı ildə Koç 
Holdinqin Ankaradakı təmsilçi şirkəti Koç Ticarətə 
keçdi. 1964-cü ildə Koç Holdinqin Ankaradan İstan-
bula köçməsi ilə Rəhmi Koç da Baş Koordinator si-
masında holdinqin başına keçdi və İstanbula köçdü.  

Rəhmi Koç, 1970-ci ildə yeddi nəfərlik İcra 
Komitəsinin Prezidenti oldu və 1975-ci ildə İdarə 
Heyəti Rəhbərinin köməkçisi vəzifəsinə başladıq-
dan sonra 1980-ci ildə dörd nəfərlik yüksək səviyyəli 
idarəçilərdən ibarət Koç Holdinq İdarə Komitəsinin 
Prezidenti oldu.

Atası Vehbi Koçun 1984-cü ildə İdarə Heyəti 

Rəhbərliyini ona təhvil verdikdən sonra Rəhmi Koç 
30 mart 1984-cü ildə Koç Holding İdarə Heyəti Pre-
zidenti vəzifəsini öz üzərinə götürdü. 4 aprel 2003-cü 
ildə vəzifəsində təqaüdə çıxdığı üçün yerinə ən bö-
yük oğlu Mustafa Koç keçdi.

Rəhmi Koç təqaüdə çıxdıqdan sonra daha əvvəl 
atasının da etdiyi kimi Koç Holdinqin Fəxri Prezi-
denti vəzifəsini öz üzərinə götürdü. 

19 sentyabr 2004-cü ildə dəniz səyahətinə çıxan 
Rəhmi Koç, təxminən 2 il davam edən bir dünya tu-
runu həyata keçirdi.

Dənizə olan heyranlığı ilə tanınan Rəhmi Koç, 
dünya turundan sonra təəsuratlarını belə bölüşdü-
rüb:

“Hamımızın dünyaya baxışı dəyişdi. Dünyanı baş-
qa şəkildə görməyə başladıq. Canımızın və sağlığı-
mızın qiymətini daha çox anladıq. Birlikdə yaşamağı 
öyrəndik. Öz məmləkətimizi başqaları ilə müqayisə 
edərkən ölkəmizin fövqaladə gözəl olduğunu gör-
dük. Bu səyahəti uşaqlığımdan bəri planlaşdırırdım. 
Lakin bəzi səbəblərə görə bir qədər gecikdim. Belə 
bir səyahətdən sonra hər baxımdan baxışınız dəyişir.”
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Rəhmi Koç
Rəhmi Koç, Türk iş adamı. “Koç” Holdinqin 
İdarə Heyətinin Fəxri Prezidentidir. 
İdarəetməni məşhur iş adamı Vehbi Koçdan 
təhvil alan Rəhmi Koç, 4 aprel 2003-cü ildən 
etibarən İdarə Heyətinin Rəhbəri vəzifəsini 
oğlu Mustafa Koça vermişdir. Üç oğlu, dörd 
nəvəsi var.



Suna Kıraç, 1999-cu ildə yüksək idarəçilik və 
liderlik bacarıqları ilə Koç Holdinqə, iş dün-
yasına və Türk uşaqlarının təhsilinə qatqıları 
səbəbilə London Business School tərəfindən 
“Fəxri Üzvlüyə” layiq görülmüşdür. 9 ildir 
ki, ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı 
verilən xəstəliklə mübarizə edən və ətraf 
mühitlə sadəcə gözləri ilə əlaqə yarada bilən 
Suna Kıraç, həyat yoldaşı İnan Kıraçla birlikdə 
qurduqları Pera Muzeyi və 1 Mart 2007-ci ildə 
xidmətə başlayan İstanbul Araşdırmaları İnsti-
tutu ilə ölkəsinə xidmət yatırımları etməyə da-
vam edir. İstanbula dünya miqyasında bir au-
ditoriya və mədəniyyət mərkəzi qazandırmaq 
məqsədilə fəaliyyətlərini həyata keçirən Suna 
Kıraçın 2006-cı ildə yayımlanan, bütün gəliri 

TEGV-a bağışlanan, redaktoru Ridvan Akar 
olan “Ömrümdən uzun ideallarım var” adlı ki-
tabı 100.000-dən çox tirajla satıldı və ilin ən 
çox satılan kitablarından biri oldu.  

• Türkiyə Cümhuriyyəti Nazirlər Kabi-
netinin 23 sentyabr 1997-ci il tarixli qərarı 
ilə Türkiyədə təhsil, səhiyyə və sosial xidmət 
sahələrində həyata keçirdiyi tədbirlərə 
görə 27 oktyabr 1997-ci il tarixdə Türkiyə 
Cümhuriyyəti Prezidenti Suleyman Dəmirəl 
tərəfindən “Dövlətə yüksək səviyyəli xidmət 
Medalı” ilə təltif edildi. 

• 2009-cu ildə İnan Kıraçla birlikdə Pera 
Muzeyi və İstanbul Araşdırmaları İnstitutu-
na qatqılarına görə "İstanbul Turizm Fəxri 
Mükafatı"nı aldı.
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Suna Kıraç
Suna Kıraç Vehbi Koçun 
qızı və Koç Holdinq İdarə 
Heyəti Prezidentinin vəkilidir. 
Arnavutköy Amerikan Qız 
Kollecini, daha sonra isə 
Boğaziçi Universiteti Bank işi və 
Maliyyə fakültəsini bitirmişdir. 
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