3. nesil efsanesini “koç” gibi yıkmıştı!
Dünyadaki büyük şirketlerin sadece %15’i üçüncü kuşak tarafından yönetilmektedir. Bu oran
Türkiye’de kurumsallaşmanın zayıflığı nedeni ile daha da düşüktür. Bir söz vardır: “1. nesil
kurar, 2. nesil devam ettirir, 3. nesil batırır...” Koç Grubu’nun 3. nesil yöneticisi Mustafa Koç,
bu anlayışı yıkmıştı. İşte Mustafa Koç’un 3. nesil başarısı…
Mustafa Koç döneminde holding cirosu 5 katına çıktı
Mustafa Koç'un, Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunduğu 13
yıllık sürede, grubun varlıkları ve cirosu 5 katına çıktı.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Mustafa Koç, Koç Holding'in yönetim kurulu
başkanlığını üstlendiği 2003 yılından bu yana birçok yeniliğe imza atarken, holdingin faaliyet
gösterdiği sektörlerde etkinliğinin artmasında büyük rol oynadı.
Koç Holding'in 2002'de 46,3 milyon lira olan konsolide net karı, Mustafa Koç'un göreve
gelmesinin ardından her yıl kademeli yükselişini sürdürerek geçen yılın 9 ayında 2,2 milyar
liraya çıktı.
Holdingin 2002 yılı sonunda 13,7 milyar lira olan toplam varlıkları, geçen yılın dokuz ayında
73,4 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde holdingin ödenmiş sermayesi de 1,1 milyar liradan,
2,5 milyar liraya ulaştı. Böylece geçen 13 yıllık sürede grubun toplam varlıklarında yüzde
436,5'lik, ödenmiş sermayesinde ise yüzde 127,3'lük artış yaşandı. Bu da 13 yılda holdingin
varlıklarının 5 katına, ödenmiş sermayesinin ise 2,3 katına çıktığını gösteriyor.
Öte yandan Koç Holding'in 2002 sonunda 12,9 milyar lira olan satış gelirleri, 2014 sonunda
yüzde 430'luk artışla 68,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın dokuz aylık rakamlarına
bakıldığında holdingin satış gelirlerinin 51 milyar lira olduğu görülüyor.
Holding'in piyasa değeri ise hali hazırda yaklaşık 28 milyar lira düzeyinde bulunuyor.
Mustafa Koç'un göreve gelmesinin ardından yapılan atılımlardan en önemlileri arasında
Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'ın hisse devri yer alıyor.
Koç-Shell Ortak Girişim Grubu, 2005'te TÜPRAŞ'ın yüzde 51'lik hissesinin devrine ilişkin
yapılan ihaleyi kazanmış, 2006 başında da hisse devri gerçekleşmişti.
Öte yandan 2004 yılında Aygaz Doğalgaz'ın kurulması ve 2005'te Yapı Kredi Bankası
hisselerinin holding bünyesine katılması da Mustafa Koç'un başkanlığı döneminde atılan
önemli adımlar başında geliyor.
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