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Dünyaya merhaba
1925

Feyyaz Berker, 7 Ekim 
1925’te Mersin’de dünyaya 

geldi. Babası Ahmet Muhtar 
Bey, annesi Fatma Ünsiye 
Hanım’dı. Küçük Feyyaz, 
ablası Beria’dan sonra ailenin 
ikinci çocuğuydu.

Kentin sevilen simalarından 
biri olan babası, Kurtuluş 
Savaşı sırasında Çukurova 
bölgesindeki milli direniş 
hareketine destek vermiş 
bir göz doktoruydu. Fatma 
Ünsiye Hanım da savaşta 
dikiş dikerek orduya destek 
vermişti.

Feyyaz Berker, okul 
çağına geldiğinde 

ablası Beria gibi 
Çankaya İlkokulu’na 
gönderildi.  Çağdaş 
bir öğretmen olan 
Fazilet Hanım, onun 
hayatta en değer verdiği 
insanlardan biriydi.

Doktor olmak
1936

Ahmet Muhtar Bey, özellikle Mersin bölgesinde 
çok yaygın olan trahom hastalığıyla 

mücadelede önemli çalışmalara imza atmıştı. 
Muhtar Bey, oğlunun da kendisi gibi doktor 
olmasını istiyordu. Ancak küçük Feyyaz bir gün 
babasıyla birlikte girdiği göz ameliyatında kanı 
görüp kaçınca, babası ondan doktor olmayacağını 
anladı. Bunun üzerine Feyyaz’ı ortaokul için 
Tarsus Amerikan Koleji’ne yazdırdı.
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Tarsus Amerikan Koleji
1936

İlkokulu bitirdikten sonra 
ailesi Feyyaz’ı Tarsus’taki 

Amerikan Koleji’ne göndermeye 
karar verdi. Feyyaz Berker, 
Amerikan eğitim sistemiyle 
ilk kez burada tanıştı. Dersler 
kadar öğrencilerin sosyal 
faaliyetlerine de önem veren bu 
sistem ona yeni ufuklar açtı.

Robert Kolej yılları
1939-42

Feyyaz Berker’in Robert 
Kolej’e kaydını yaptırdığı 

1939 yılı, aynı zamanda İkinci 
Dünya Savaşı’nın patlak verdiği 
yıldı. Savaşın yol açtığı birçok 
zorluğa rağmen korkulan 
olmadı ve Türkiye savaşın 
dışında kalmayı başardı.

Berker’e göre Robert Kolej’de 
karşılaştığı kozmopolit atmosfer 
ona yepyeni bir dünyanın 
kapılarını  açmıştı. Okuldaki 
eğitim sistemi, kendi ifadesiyle 
ona “özgürce düşünme 
ve özgürce tartışabilme” 
yeteneğinin yanı sıra “yarışçı, 
girişimci ve yaratıcı bir karakter” 
kazandırmıştı.
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RC Yüksek Okulu
1942-46

Robert Kolej’in lise 
kısmını başarıyla 

bitiren Feyyaz 
Berker, 1942 yılında 
aynı okulun yüksek 
kısmına kaydoldu. 
Genç Feyyaz’ın 
önünde üç bölüm 
seçeneği vardı: Yol ve 
İnşaat Mühendisliği, 
Elektrik Mühendisliği 
veya Makine 
Mühendisliği. Feyyaz, 
kendi ifadesiyle “o 
günlerde popüler 
olduğu için” inşaat 
mühendisliğini seçti.

Baba tavsiyesi

Babamın politikada 
geçirdiği tecrübelerle 

bana nasihati, “Hayatta 
sakın ha politikaya 
girme!” olmuştur. 
Babam çok hayırseverdi; 
bedava ameliyat yapardı. 
Ücretsiz bir muayene 
günü vardı. Zaten yöre 
halkı arasında çok 
tanındığı için politikaya 
biraz itildi. Ama ailede 
başka politikacı çıkmadı.

Feyyaz’la arkadaş 
gruplarımız biraz 
farklıydı, ama aynı 
sınıftaydık. Beraber 
ders çalıştığımız çok 
olmuştur. Feyyaz, sınıfın 
bir numaralı talebesi 
değildi. Ben de değildim. 
Ama iyi talebeydik. 
Derslerimizi ihmal 
etmezdik.

NİHAT GÖKYİĞİT

“

”

Kabına sığmayan bir öğrenci
1945

Feyyaz Berker’in küçüklüğünden beri spora olan düşkünlüğü, 
Robert Kolej yıllarında tam bir tutkuya dönüştü. Yatılı olması 

nedeniyle hafta sonlarında genellikle okulda kalan Berker, 
vaktinin çoğunu spor salonunda geçiriyordu:

“Beni arayanlar jimnastikhanede bulurdu. 
‘Feyyaz nerede?’ derlerse, ‘Jimnastikhaneye git, 
orada bulursun,’ derlerdi.”



1946

Feyyaz Berker, 1946 yılında 
Robert Kolej Mühendis 

Mektebi’ni tamamlayarak 
mühendisliğe ilk adımını attı. 
Mezun olduğu yıl Robert Kolej 
yıllığında, o yüzünden hiç 
eksik olmayan gülümsemesi 
ve mezuniyet kepli fotoğrafıyla 
Feyyaz Berker için, kişiliğini 
çok iyi yansıtan ve geleceği 
hakkında birçok haklı öngörü 
içeren şu mesaj yer alıyordu:

Yakışıklı, sağlıklı ve neşeli… 
İşte Feyyaz!

Mezuniyet ve Michigan

Mezuniyetinin ardından Feyyaz Berker, 
öğrenimini ABD’de sürdürmek üzere 

Michigan Üniversitesi’ne gitti. Michigan, 
özellikle İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan 
Robert Kolejlilerin tercih ettiği üniversitelerin 
başında geliyordu.
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Hem okul, hem iş
1947

Amerika’da okuduğu 
yıllarda döviz 

sıkıntısı nedeniyle 
Türkiye’den düzenli 
para temin etmek 
mümkün olmadığından 
Feyyaz Berker, 
harçlığını kazanabilmek 
için bir yandan da 
Kaiser-Frazer otomobil 
fabrikasında iş buldu.

Hayatımın en ilginç tecrübesini, bir fabrikada 
işçi olarak çalışma tecrübesini yaşadım orada. 
Bu sayede bir işçinin nasıl, hangi psikolojik 
koşullarda çalıştığını gördüm. Verimli, süratli 
çalışmayı, kendime yetmeyi, para kazanmayı 
öğrendim.

FEYYAZ BERKER

“
”
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Yeniden Ankara
1949

Amerika’dan Türkiye’ye döndüğünde Feyyaz 
Berker, 24 yaşında genç, dinamik, iyi eğitimli 

ve bilgisini ülkesinin hizmetine sunmaya hazır 
bir mühendisti. Ama kariyerine başlamadan 
önce, kendisini bekleyen askerlik görevini yerine 
getirmesi gerekiyordu. Gelibolu’daki iki aylık 
eğitim döneminin ardından yedek subay olarak 
Ankara’ya tayin oldu.

İlk deneyimler
1950

Feyyaz Berker’in kariyerine başladığı 1950 yılında Türkiye, büyük 
bir kalkınma hamlesinin eşiğinde bulunuyordu. Ülkenin iyi 

yetişmiş ve dil bilen genç mühendislere ihtiyacı vardı.

Feyyaz Berker, askerlik görevini tamamladıktan sonra Bayındırlık 
Bakanlığı’na girdi. Görevi, Esenboğa Hava Meydanı şantiye 
şefliğiydi. 1954 yılında Esenboğa’daki işler tamamlanınca, 
Bayındırlık Bakanlığı’nda NATO Hava Üsleri İnşaatı Araştırma 
Departmanı Başkanı oldu. 
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Rüya gibi bir evlilik
1955

Alev ve Feyyaz Berker çifti, 18 
Mart 1955 günü hayatlarını 

birleştirdiler. Tam 62 yıl devam eden 
saygı, sevgi ve mutluluk dolu bir 
hayata, o gün birlikte adım attılar.

Onlarınki katıksız bir aşk.

ŞEBNEM BERKER“ ”

Önce FN, sonra FNN
1956

Robert Kolej’den itibaren, 17 yıldır birbirlerinden 
kopmayan Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit, o güne 

kadar edindikleri bilgi ve deneyimleri, müteşebbis 
karakterlerini ve Türkiye’nin sunduğu fırsatları bir 
potada eriterek, 1956 yılında Feyyaz-Nihat Müşavir 
Mühendislik (FN) şirketini kurdular. Onlara kısa bir süre 
sonra Bayındırlık Bakanlığı’ndaki görevini bırakan Necati 
Akçağlılar da katıldı. Böylece şirketin adı da Feyyaz-
Nihat-Necati Müşavir Mühendislik (FNN) olarak değişti.

Ortaklık çok önemli bir 
karardı. Bakanlıkta 
devam edersek memur 
olarak kalacağımızı 
fark ettik. Amerika’yı 
gördükten sonra 
memurluk insanın kafa 
yapısına uymuyor. Bizim 
karakterimize uymayan 
bir yapıydı bu.

FEYYAZ BERKER

“

”
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Tekfen İnşaat
1957

Bir uçak kazası
1963

Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit, ellerinde 
fazla sermaye olmadığı için şirketi kurarken 

işe danışmanlık hizmetleriyle başlamaya karar 
vermişlerdi; ama asıl hedefleri taahhüt işlerine 
girmekti.

Bu nedenle 1957 yılında, FN danışmanlık 
şirketinin yanında, inşaat işleri yapmak üzere 
Tekfen İnşaat adında bir şirket daha kurdular. 
Şirketin ismi, teknolojinin “Tek”i ile fennin 
“Fen”i birleştirilerek oluşturulmuştu.

Tekfen’in kuruluşundan kısa bir süre 
sonra üç ortak, Anadolu’nun dört bir 

yanındaki şantiyelere daha hızlı gidip 
gelebilmek için ilk uçaklarını satın aldılar. 
Ancak Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit 
uçakla Ereğli’de kaza yapınca, o tarihten 
sonra ortaklar birlikte uçmamayı kural 
haline getirdiler. 
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Güneş batar, Tekfen doğar
1964

Türkiye’de elektriğe duyulan ihtiyacın 
her geçen gün biraz daha artması, 

Anadolu’nun büyük bir kısmının 
elektrikle henüz tanışmamış olması ve 
enerjinin öncelikli kalkınma konuları 
arasında yer alması gibi nedenler, 
1960’lı yılların başında Tekfen’i ampul 
konusuna yatırım yapmaya yöneltti.

Fabrika, 1964 Temmuz ayında üretime 
başladı. O güne kadar sadece inşaat 
işleriyle uğraştığı için fazla tanınmayan 
Tekfen, adını ilk kez ampulle kitlelere 
duyurdu.

O zaman bizim gözümüzde, dünyada üç tane büyük 
ampul firması vardı: Philips, Osram ve General Electric. 
Biz, dünyanın üç büyük ampul fabrikasına karşı 
mücadele gücünü gösterdik. ‘Güneş batar, Tekfen doğar’ 
sloganını kazandık. Benim için en değerli şey budur.

FEYYAZ BERKER

“
”

Ver elini İstanbul
1967

Ampul fabrikasının hizmete girmesinden sonra, 1967 yılında 
Tekfen İnşaat da İstanbul’a taşındı. Bu dönemde şirket daha 

büyük hacimli endüstriyel projelere yönelirken, ortaklar arasında 
da adı konulmamış bir işbölümü oluştu. Artık inşaat projeleriyle 
genellikle Necati Akçağlılar ilgileniyor, üretime ise daha çok Feyyaz 
Berker ve Nihat Gökyiğit bakıyordu.

Necati Akçağlılar, girişimciliği, mükemmeliyetçiliği ve takipçiliğiyle 
inşaat projelerinin dakik işlemesindeki en önemli güven unsuruydu. 
Güçlü yurtdışı bağlantıları sayesinde, Tekfen’in uluslararası 
projelerdeki lokomotifiydi.

Nihat Gökyiğit, sakin tarzı ve konuları derinlemesine ele alışıyla, 
sağduyunun ve Tekfen’in fırtınalı denizlerdeki güvenli yolculuğunun 
teminatıydı.

Feyyaz Berker ise grubun pozitif enerji kaynağı ve denge unsuruydu. 
İletişim becerileri ve sosyal ilişkiler ağı, onu Tekfen Grubu’nun adeta 
sözcüsü haline getirmişti.
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Üç çalışkan centilmen

Üç ortak olarak bizim pek çok ortak özelliğimiz var. 
Biz üçümüz de iyimseriz. İleriye hep ümitle bakarız. 
Kötümser düşünmeye alışık değiliz. Hep iyiyi arayan, 
daha iyisini yapmaya çalışan bir kültüre sahibiz. 
Üçümüz de iş hayatına hiçbir zaman ‘sadece para 
kazanmak’ amacıyla bakmadık. ‘Bu projenin Türkiye’ye 
faydası var. Biz de bunu yapabiliriz,’ diye baktık.

FEYYAZ BERKER

TÜSİAD

Türkiye’de 1970’li yılların 
başında “hür teşebbüs”ü 

temsil eden işadamları, günden 
güne güçlenen devletçi söylemler 
nedeniyle endişe içindeydi. Özel 
kesim, her ortam ve fırsatta, 
demokrasi ve özgürlük için 
“hür teşebbüsün niçin var 
olması gerektiğini” anlatmak 
zorunluluğunu hissetmeye 
başlamıştı. Sanayici ve işadamları, 
özgürlükleri engellemeye yönelik 
tehditlere karşı dayanışmayı 
sağlamak için “gönüllü” bir 
örgütlenme ihtiyacındaydı.

TÜSİAD, bu ihtiyacın bir sonucu 
olarak doğdu. 2 Nisan 1971 
tarihinde, 12 büyük özel sektör 
temsilcisi, uzun çalışmalar ve 
müzakereler sonucunda kuruluş 
protokolünü imzaladılar.

TÜSİAD kurulduktan sonra 
Yönetim Kurulu Başkanlığına, 

dinamizmi ve uzlaşmacı karakteriyle 
bu görevi başarabileceğine herkesin 
inandığı Feyyaz Berker getirildi. 
Feyyaz Berker, 1971 yılından 1980 
yılına kadar, dokuz yıl boyunca 
TÜSİAD’ın başkanlığını yaptı.

“

”

1971

Ülkenin politik ve 
ekonomik kargaşa 
içinde bunaldığı 1970’li 
yıllarda, dengeli ve 
saygıdeğer kişiliğiyle 
TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Sayın Feyyaz Berker, 
Yönetim Kurulu’ndaki 
arkadaşlarıyla birlikte 
o güç dönemin başarılı 
lideri oldu.

DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI

“

”
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İran’a bir ziyaret
1975

TÜSİAD, Feyyaz 
Berker’in 

başkanlığı döneminde 
Türkiye’nin dış 
ilişkilerini geliştirme 
yönünde önemli 
çalışmalar yaptı. Bu 
doğrultuda, Türkiye 
ile İran arasındaki 
ilişkileri geliştirmek 
amacıyla Feyyaz 
Berker başkanlığında 
oluşturulan 14 kişilik 
bir TÜSİAD heyeti, 
1975 yılı başında İran’ı 
ziyaret etti.

TÜSİAD heyeti ABD’de
1975

Türkiye’nin 1974 yılında 
Kıbrıs’a düzenlediği 

Barış Harekâtı sonrasında 
Rum lobisinin baskısıyla 
ABD tarafından Türkiye’ye 
silah ambargosu 
uygulanmaya başlamış, 
bu durum da iki ülke 
arasındaki ilişkileri kopma 
noktasına getirmişti. 
Bunun üzerine Feyyaz 
Berker başkanlığında 
bir TÜSİAD heyeti, 
Amerikan kamuoyunun 
Kıbrıs konusunda doğru 
bilgilendirilmesi ve Türkiye 
aleyhine yaratılan ortamın 
düzeltilmesi amacıyla 1975 
yılında ABD’ye gitti.

Beyaz Saray

Washington ziyaretinin en kritik 
adımlarından biri de, TÜSİAD 

heyetinin ABD Başkanı Gerald Ford’la 
gerçekleştirdiği görüşmeydi. Başkan Ford, 
Türk heyetini 12 Eylül günü 11:00’de, 
Beyaz Saray’ın Bakanlar Kurulu Odası’nda 
(Cabinet Room) kabul etti. Başkan, son 
derece samimi bir ortamda gerçekleşen 
bu görüşmenin ardından Feyyaz 
Berker’e yazdığı mektupta, TÜSİAD’ın bu 
girişiminden övgüyle bahsediyordu.
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Mis Süt
1976

Tekfen bünyesinde, 
1976 Şubat’ında 

dayanıklı süt ve süt 
ürünleri üretimi 
yapmak üzere Mis 
Süt kuruldu. Mis Süt, 
ampul fabrikasından 
sonra Tekfen’in tüketim 
mallarına yönelik ikinci 
sanayi yatırımıydı.

Mis Süt’ün kuruluşu, o 
yıllarda Türkiye’nin içinde 
bulunduğu zorluklar 
nedeniyle hayli sancılı 
olsa da, Feyyaz Berker ve 
Nihat Gökyiğit’in yakın 
ilgi ve ısrarlı çabalarıyla 
marka, 1990’lı yıllarda 
pazar liderliğine kadar 
yükseldi.

Endişeli günler
1979

1970’lerin sonuna gelindiğinde, Türkiye ekonomisi hiç iç açıcı bir 
tablo sunmuyordu. Sınai üretim düşmüş, yatırımlar geri kalmış, 

işsizlik artmış, fiyat artışları hızlanmıştı. Döviz yoktu. Birçok mal 
piyasadan çekilmişti; yokluklar gün geçtikçe artıyordu.

Ülke ekonomisinin gidişatından ve hükümetin uygulamalarından 
duyulan endişe günden güne arttıkça, TÜSİAD üyeleri arasında 
da “buna karşı bir şeyler yapma” refleksi gelişiyordu. Bu aşamada, 
sorunların çözümüne dair gazetelere ilan verilmesi fikri ortaya atıldı. 
Yapılan hazırlıkların ardından, Mayıs-Haziran 1979 tarihleri arasında 
Türkiye’nin belli başlı gazetelerinde 24 ilan yayımlandı. İlanlar, 
beklenenin ötesinde etkili oldu ve gündemin baş köşesine oturdu. 

Bundan kısa bir süre sonra yapılan ara seçimlerde Ecevit Hükümeti 
Meclis’teki çoğunluğunu yitirerek istifa etti. Bazı kesimler bu 
istifayı ilanlara bağlasa da, TÜSİAD Başkanı Feyyaz Berker, ilanların 
kesinlikle politik bir amaç taşımadığını şu sözlerle açıklıyordu:

“Biz politik değildik. Eleştirmek için eleştirmedik, doğrusu bu 
dedik.”
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Toros Tarım
1981

Tekfen Dış Ticaret
1981

24 Ocak 1980’de açıklanan 
ekonomik istikrar 

programı, aynı zamanda 
Türk özel sektörünü ihracat 
seferberliğine davet ediyordu. 
İlk ihracat hamlesini Mis Süt 
ile yapan Tekfen, bu işi daha 
kapsamlı ve organize bir 
şekilde yürütmek üzere 1981’de 
Tekfen Dış Ticaret’i kurdu.

Esas olarak Feyyaz Berker’in 
sorumluluğunda çok hızlı bir 
büyüme gösteren Tekfen Dış 
Ticaret, 1987’de Türkiye’nin 
ihracat şampiyonu oldu.

Tekfen’in sanayi alanındaki 
en büyük yatırımı olan Toros 

Tarım Ceyhan Gübre Fabrikası, 
28 Mayıs 1981 günü törenle 
hizmete girdi. Fabrikanın açılışını 
Başbakan Yardımcısı Turgut Özal 
yaptı. 

Toros Tarım, gübre ile adım attığı 
tarımsal sanayi sektöründe, 
sonraki yıllarda tohum, fide, 
tekno-tarım gibi alanlarda 
yaptığı yatırımlarla büyüyecek 
ve yeni fabrikaların eklenmesiyle 
sektörünün lider kuruluşu haline 
gelecekti.

Tarımı güçlü olmayan 
sanayi ülkesi 
tanımıyorum. Gübre işi, 
Türkiye’de hiç bitmeyecek 
bir iş. Çünkü gübre 
işi, Türkiye’nin tarım 
işi. Tarım sektöründe 
bizim amacımız yüksek 
teknolojiyi getirip tarıma 
sokmak. Bence bu 
alanda ilerleyeceğiz. Bu 
kaçınılmaz.

FEYYAZ BERKER

“

”
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Tekfen, Time dergisinde
1984

Dünyanın en yüksek tirajlı dergisi Time’ın 8 Ekim 
1984 tarihli nüshasını açanlar, içinde 8 sayfalık 

bir Tekfen ekinin bulunduğunu gördüler. O güne 
kadar ülke ve sektör ekleri dışında, hiç firma eki 
yayımlamamış olan Time dergisinin bu ayrıcalığı 
Tekfen’e tanımış olması, hem dikkat çekici hem de 
gurur vericiydi.

Dergi, Tekfen’in üç başarılı ortağına “Üç Silahşorlar” 
adını layık görmüştü.

Türkiye Aile Planlaması Vakfı
1984

Ülke nüfusunun 1950’lerden sonra hızla artmaya 
başlaması kırdan kente göçü, düzensiz kentleşmeyi 

ve başka birçok sosyal ve ekonomik sorunu da beraberinde 
getirmişti. Yetersiz sağlık koşulları ve hızlı nüfus artışının 
yol açtığı sorunların giderek artacağı endişesiyle, 1985 
yılında Vehbi Koç’un önderliğinde bir grup işadamı ve 
akademisyen Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nı 
(TAPV) kurdu.

Vakfın kuruluşunda ve aktif olarak yönetiminde yer alan 
Feyyaz Berker, 1996-1999 yılları arasında Yönetim Kurulu 
Başkanı, 1999-2007 yılları arasında ise Mütevelli Heyeti 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak vakfın amaçlarına 
ulaşması için çaba gösterdi.

Bizim felsefemiz, 
çocuk yapmayın değil,
sağlıklı çocuk yapın, 
eğitebileceğiniz kadar 
çocuk yapın.
İsterse 10 tane olsun.

FEYYAZ BERKER

“
”
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Türk-Amerikan İş Konseyi
1985

Başbakan Turgut Özal, 1985 yılında gerçekleşen görüşmede ABD 
Başkanı Ronald Reagan’a, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri 

geliştirmek amacıyla bir Türk-Amerikan İş Konseyi’nin (TAİK) 
kurulmasını önerdi. Bunun üzerine 3 Nisan 1985 tarihinde, Türk-
Amerikan İş Konseyi’nin kuruluş protokolü imzalandı. Kurulan iş 
konseyinin Türkiye tarafına Ege Sanayi Odası Başkanı Ersin Faralyalı 
başkanlık edecekti. Yürütme Kurulu Başkanlığını ise Feyyaz Berker 
yürütecekti.

Feyyaz Berker, 1987 
yılında DEİK İcra Kurulu 
Başkanlığını üstlenince 
TAİK’teki görevini 
bıraktı. Fakat bu 
tarihten sonra da konsey 
çalışmalarına dışarıdan 
yoğun destek vermeyi 
ve yıllık konferanslara 
katılmayı sürdürdü.

Fahri doktora
1986

Feyyaz Berker, 1986 
yılında “Türkiye’nin 

model endüstrileşmesine 
katkıları ve Türk eğitimine 
sağladığı hizmetler” 
nedeniyle Boğaziçi 
Üniversitesi tarafından fahri 
doktora ile onurlandırıldı.

Gerek rektörlük kariyerimde gerekse kişisel 
hayatımda Feyyaz Bey’e çok şey borçluyum. Onun 
öğretileri, önerileri ve desteğinin çok başarılı projeler 
gerçekleştirilmesine büyük katkısı oldu. Bu açıdan 
Boğaziçi Üniversitesi de Feyyaz bey’e minnettardır.

ÜSTÜN ERGÜDER

“
”
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DEİK kuruldu
1986

Türk-Amerikan İş Konseyi’nin 1985 yılında kurulmasından 
sonra elde ettiği başarı, bu uygulamanın çok daha büyük bir 

ölçekte gerçekleştirilmesi için ilham kaynağı oldu. Özel sektörün 
öncülüğünde bir “Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi” kurulması fikri, 
TÜSİAD toplantılarında sık sık tartışılmaya başladı. Feyyaz Berker de, 
böyle bir yapının kurulmasını hararetle destekledi.

Böylece fikri temeli atılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 
1986 yılı Kasım ayında faaliyete geçti. Dünyada bir başka örneği 
olmayan böylesine geniş katılımlı bir özel sektör organizasyonunun 
oluşturulmasını mümkün kılan sinerjiyi ve amaç birliğini yaratan 
kişi ise Feyyaz Berker’den başkası değildi. Feyyaz Berker, 1986’dan 
1997’ye kadar, on yılı aşkın bir süre DEİK’in İcra Kurulu Başkanlığını 
yürüttü. Berker, bu süre içinde DEİK’in gelişmesi ve yeni iş konseyleri 
kurulması için yoğun çaba gösterdi.

Feyyaz Berker Binası
1990

Robert Kolej’de 
Feyyaz Berker’in 

katkılarıyla inşa edilen 
“Feyyaz Berker Hall” 1990 
yılında hizmete girdi. Fen 
Bilimleri Departmanı 
tarafından kullanılan 
yapı günümüzde 
laboratuvarlar ve 
sınıfların yanı sıra 
Türkiye’nin en nadide 
koleksiyonlarından 
birine sahip olan Biyoloji 
Müzesi’ni de bünyesinde 
barındırıyor. 

Öğrenciler, Feyyaz 
Berker’in okula 
kazandırdığı binayı “Fen 
Binası”, yani “FB” olarak 
adlandırıyor.

DEİK’in 
kuruluşunda 
Feyyaz Bey 
devreye girdi 
ve bayrağı aldı 
götürdü. Bu işi 
götüren insan, 
lokomotif 
Feyyaz Bey’di.

ŞERİF EGELİ

“

”
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Top 10
1990

TTGV - TESEV
1991-1994

Türk özel sektörünün Ar-Ge ve 
teknolojik yenilik projelerine 

destek sağlamak ve böylece özel 
sektörün uluslararası pazardaki 
rekabet gücünü artırmak amacıyla 
1991 yılında Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV) kuruldu. 
Feyyaz Berker, vakfın kurucuları ve 
Mütevelli Heyeti Üyeleri arasında yer 
aldığı gibi, 1991’den 1995 yılına kadar 
Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

Feyyaz Berker’in Mütevelli Heyeti 
ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
çalışmalarına destek verdiği bir diğer 
kuruluş da, 1994 yılında yeniden 
yapılandırılan Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etüdler Vakfı’ydı (TESEV).

Robert College Quarterly (RCQ) dergisi 1990 yılında 
ilginç bir anket gerçekleştirdi. Çok sayıda Robert 

Kolejliye, “Aklınıza gelen en ünlü üç mezunun adını 
söyleyebilir misiniz?” sorusu soruldu. Hem de beş 
saniye içinde!

Anketin sonuçları ilginçti. Oy sayısına göre sıralama şu 
şekilde oluşmuştu:

1. Bülent Ecevit (RC’44)
2. Haldun Dormen (RC’49)
3. Genco Erkal (RC’57)
4. Feyyaz Berker (RC’46); Nevra Serezli (ACG’65)
5. Zeki Alasya (RC’63 ex)
6. Halide Edip Adıvar (ACG’01)
7. Burhan Karaçam (RA’68)
8. Cem Boyner (RC’74); Dr. Nejat Eczacıbaşı (RC’32); 

Talat Halman (RC’51)
9. Engin Cezzar (RC’55)
10. İbrahim Betil (RA’64)
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Akmerkez açıldı
1993

İstanbul’un alışveriş hayatına yepyeni bir tarz 
kazandıran Akmerkez, Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel’in de onur konuğu olduğu bir törenle 20 
Aralık 1993 günü kapılarını açtı. Akmerkez açıldığı 
andan itibaren öylesine ilgi uyandırdı ki, girmek 
için kuyrukların oluştuğu alışveriş merkezi ziyaretçi 
rekorları kırdı. 

Tekfen, Akkök ve İstikbal Gruplarının ortaklığında 
inşa edilen Akmerkez, yeni yaşam kültürünün 
İstanbul’daki en başarılı temsilcilerinden biri 
olarak 1995 yılında Avrupa’nın, 1996 yılında 
ise dünyanın en iyi alışveriş merkezi seçildi. 
Akmerkez’le birlikte Tekfen’in İstanbul’daki alışveriş 
hayatına kazandırdığı bir başka girişim de Makro 
süpermarket zinciriydi.

41 kere maşallah!
1996

Her zaman patronların 
kıdem ödülü verdiği Tekfen 

çalışanları, 1996 yılında bu kez 
bir sürpriz yapıp 40 yılı deviren 
patronlarını “41 kere maşallah” 
sloganıyla ödüllendirdiler.
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Hisar Vakfı İlköğretim Okulu
1996

Feyyaz Berker’in eğitim 
aşkının en önemli 

meyvelerinden biri olan 
Hisar Eğitim Vakfı İlköğretim 
Okulu, 16 Eylül 1996 günü 
öğrenime kapılarını açtı. Açılışı, 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel yaptı.

Okul, esas olarak Robert Kolej’in 
ilköğretim eksiğini tamamlamak 
amacıyla kurulmuştu. İddiası, 
İstanbul’un en iyi ilköğretim 
okulu olmaktı. Feyyaz Berker, 
açılış günü yaptığı konuşmada 
çocukları üreten, sorumluluk 
alan, paylaşan insanlar olarak 
yetiştireceklerini belirtirken, 
heyecanını “Çocuk gibi 
sevinçliyim!” sözleriyle dile 
getiriyordu.

Devlet Üstün Hizmet Madalyası
1997

Feyyaz Berker, diğer iki 
ortağıyla birlikte 1997 

yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı 
“Devlet Üstün Hizmet 
Madalyası”na layık görüldü. 
Üç ortak, madalyalarını 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in elinden aldılar.

Feyyaz Berker’in eğitim aşkı

Türkiye’nin önde gelen eğitim gönüllülerinden biri olan 
Feyyaz Berker, Türkiye’nin genç nüfusuyla çok önemli 

bir gelişme potansiyeline sahip olduğuna, bu potansiyelin 
ise ancak eğitimle harekete geçirilebileceğine inanıyordu.

Berker, “Bu gençler çok iyi yetişirse, kapalı bir dünya içine 
sokulmazsa, o zaman çok daha aydınlık bir Türkiye olacak. 
Eğitimi Türkiye’nin doğusuna ve batısına ayrım yapmadan 
yayarsak, tüm çocukları eğitirsek, inanılmaz bir Türkiye 
göreceğiz,” diyordu.
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Tekfen Tower açıldı
2003

Tekfen’in Levent’teki eski ampul fabrikasının arazisi 
üzerinde, İstanbul’un referans binalarından biri olan, 

26 katlı Tekfen Tower inşa edildi. 20 Ekim 2003 günü 
açılışı yapılan Tekfen Tower, İstanbul’un A sınıfı ilk ofis 
binasıydı.

Feyyaz Berker, açılış töreninde yaptığı konuşmada Tekfen 
Tower’da kullanılan yoğun teknolojiye dikkat çekerek, 
ünlü “Güneş batar, Tekfen doğar” sloganının yerini artık 
“Güneş batar, Tekfen Tower doğar” sloganının alacağını 
söyledi.

Hisar Eğitim Vakfı Lisesi
2004

Hisar Eğitim Vakfı 
İlköğretim Okulu’nun 

devamı niteliğindeki Hisar 
Eğitim Vakfı Lisesi 2004 
yılında hizmete girdi. Emre 
Gönensay, Feyyaz Berker’in 
okulun kuruluşuna katkısını 
şu sözlerle özetliyordu:

“Feyyaz Bey’in bana 
göre eğitimle ilgili 
en önemli katkısı 
Hisar Eğitim Vakfı’nın 
kurulmasıdır. Kim 
ne derse desin, Hisar 
Okulları’nın esas 
yaratıcısı Feyyaz 
Berker’dir. İnancı ve 
disiplinli yaklaşımıyla, 
tevazuyla yaptı bütün 
bunları.”
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Tekfen 50 yaşında
2006

Kendi Sözleriyle Yaşayan Atatürk
2008

Cumhuriyetin 85. yılında Feyyaz Berker’in 
desteğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı’nda özel olarak çocuklara 
armağan edilmek üzere Kendi Sözleriyle 
Yaşayan Atatürk adlı bir kitap yayımlandı. 
Kitap, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve 
Feyyaz Berker’in yakın dostu Talat Halman 
tarafından hazırlanmıştı.

Bu kitap, Feyyaz Berker’in Atatürk sevgisinin 
ve onu geniş kitlelere daha iyi anlatma 
arzusunun ürünü olan pek çok çalışmadan 
sadece biriydi. Berker, 2008 yılında Capital 
dergisine verdiği demeçte, Türkiye’nin 
yaşadığı sorunların çözümünün eğitimden 
ve Atatürk’ü daha iyi anlamaktan geçtiğini 
belirterek, hayatının bundan sonraki en 
önemli iki amacından birinin “eğitim”, 
diğerinin ise “Atatürk’ü doğru tanıtmak” 
olduğunu söylüyordu.

30 Kasım Perşembe akşamı İstanbul’da Tekfen’in 50. 
yılı kutlandı. Ben hayatım boyunca bu kadar elit bir 
kitlenin, eksiksiz olarak ve istekle katıldığı bir davet 
görmedim. Konuştuğum misafirler, üç ortağı öve öve 
bitiremediler, yere göğe koyamadılar.

Neden acaba?

Bunun gerçek nedeni, Tekfen’in ve ortaklarının 
bugüne kadar dürüstlükten sapmamaları, hiçbir kirli 
işe bulaşmamış olmaları, başkalarının haklarını 
yememiş olmaları, çalışanlarına saygı duymaları ve 
toplumsal sorumluluklarını fazla gürültü yapmadan 
yerine getirmiş olmalarıdır.

Son zamanlarda çokça kullanılan sloganı bir defa da 
gerçekten hak eden ‘Tekfenciler’ için tekrarlayalım:

‘Türkiye sizinle gurur duyuyor!”

VEDAT SERTOĞLU, Haber Türk

“

”
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Berker Onur Ödülü
2008

Feyyaz Berker, 2008 yılında Robert 
Kolej’e anlamlı bir bağış yaptı. Bu 

fondan elde edilecek yıllık gelir, üç amaç 
için kullanılacaktı: ders dışı bir etkinlik 
olarak münazaranın desteklenmesi, 
Robert Kolej’in yüksek ideallerine 
uygun karakterdeki öğrencilerin 
ödüllendirilmesi ve Mustafa Kemal 
Atatürk konusunda çalışmalar 
gerçekleştirilmesi.

Söz konusu bağışla, 2008 yılında Robert 
Kolej’in yüksek ideallerine uygun 
karakterdeki öğrencilere verilmek üzere 
Berker Onur Ödülü programı başlatıldı. 
Buna göre, Feyyaz Berker’in sahip 
olduğu ve uygar bir toplumda elzem 
görülen nitelikleri okulda örnek biçimde 
sergileyen öğrenciler Berker Öğrencisi 
olarak seçiliyor. 

Kolej’den çıkmış 
genç mezunları 
gördüğüm zaman çok 
heyecanlanıyorum. 
Ve onların bizden çok 
daha iyi yetiştiğine şahit 
oluyorum. Benim adıma 
ödül verilen 4 kız, 3 de 
erkek arkadaşımız, 
7 kişiyle tanışmak 
istedim. Birlikte Bizim 
Tepe’de buluştuk. O 
vesileyle hepsiyle ayrı 
ayrı konuştum. O gün 
duyduğum heyecanı 
anlatamam. Türkiye 
açısından ileriye bakışım 
değişti.

Bu gençler böyle 
yetişirlerse ve ülkelerine 
sahip çıkarlarsa, 
Türkiye’ye hiçbir şey 
olmaz.

FEYYAZ BERKER

“

”
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Dünden Bugüne Boğaziçi
2013

Türkiye’nin en köklü eğitim 
kurumlarından Robert Kolej, 

2013’te kuruluşunun 150. yılını 
kutladı. Bu vesileyle, Dünden Bugüne 
Boğaziçi Üniversitesi: 1863-2013 adlı 
kitap, Feyyaz Berker’in katkılarıyla 
yayımlandı.

Kitabın tanıtımı, 17 Nisan 2013 
akşamı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun 
ev sahipliğinde düzenlenen gala 
yemeğiyle gerçekleştirildi. Gecede bir 
konuşma yapan Feyyaz Berker, kendi 
hayatında çok önemli bir yere sahip 
olan üniversitenin 150. yılına ulaşmış 
olmasından duyduğu heyecanı dile 
getirdi.

Michigan’dan madalya
2013

Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit’e, 1948 yılında 
mezun oldukları Michigan Üniversitesi 

tarafından birer anı madalyası verildi. 1948 
mezunları için 21 Ekim 2013 günü düzenlenen 
törene Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit seyahat 
zorluğu nedeniyle katılamadıklarından, Michigan 
ile İstanbul arasında video konferans bağlantısı 
kuruldu.

Berker ve Gökyiğit, yaptıkları konuşmada, 
Michigan Üniversitesi’nin hayatlarındaki 
öneminden söz ederek, öğrencilik yıllarına ait 
anılarını paylaştılar.

“Dinamik İkili”

Michigan Üniversitesi’nin web 
sayfasında Feyyaz Berker ve Nihat 

Gökyiğit için “Dinamik İkili” tanımlaması 
kullanılırken, Tekfen’i kuran iki ortağın 
Türkiye’nin gelişimine yaptıkları katkıya 
vurgu yapılıyordu. Ayrıca ikilinin TÜSİAD, 
TEMA ve Tekfen Filarmoni gibi kurumların 
oluşumunda aldıkları rollerden övgüyle 
söz ediliyordu.
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Feyyaz Berker deyince

ALEV BERKER
“Benim Feyyaz’ı ve 
hayatımızı kelimelerle 
anlatmam imkânsız; 
doğru sözleri bulmakta 
ve ifade etmekte yetersiz 
kalırım. 
O, benim için her zaman 
mükemmel bir hayat 
arkadaşı oldu. Feyyaz’ın 
hiç bitmeyen sevgi, saygı, 
nezaket ve şefkatiyle, belki 
çok az kişiye nasip olmuş 
güzel bir hayat yaşamış 
olduğum için Tanrı’ya 
şükrediyorum.”

MELTEM BERKER
“Babam benim en hassas, 
duygusal olduğum 
tarafımdır. Bütün güzel 
vasıfların bir arada 
olduğu nadir insanlardan 
birinin babam olması, 
hayattaki en kıymetli 
hazinem, gurur kaynağım 
olmuştur.”

ŞEBNEM BERKER
“Ben hayatımda 
bağırdığını bilmem 
babamın. Kavga sevmez. 
Tartışma bile sevmez. 
Kimseyi de suçlamaz. 
Bir gün ağzından kötü 
bir söz çıkmamıştır. Biz 
çocuklar olarak bir şey 
söylesek bizi susturur. 
Dedikodudan nefret eder. 
Yalandan nefret eder. Hiç 
insan ayrımı yapmaz. 
Ülkesi, vatanı hakikaten 
ailesinden önce gelir.”

SİNAN UZAN
“O benim hem dedem, 
hem babam gibidir. Hep 
bir baba figürü olarak 
arkamızda oldu. Onu, 
büyüdükçe daha iyi 
tanıdım. Çünkü hiçbir 
zaman iş konuşmazdı. 
Bana gençliğimde bir 
kez şunu söylemişti: “Bir 
gün para kazanırsın, bir 
gün para kaybedersin, 
ama onurunla çalış, hep 
onurunla iş yap. Onu 
kaybettin mi, itibar ve 
onurunu kazanmak çok 
daha zor.”

DİLARA UZAN
“Hayatta idolleştirdiğim 
kişiler ağabeyim ve 
dedemdir. Dedemin 
yaptıklarını göre göre, 
hayatta hem kendine 
hem de başkalarına 
çok güzel katkılarının 
olabileceğini gördükçe, 
dedeme benzemek için 
elimden geleni yapıyorum. 
Ona büyük bir hayranlık 
besliyorum. Benim hayatta 
tanıdığım en muazzam 
insan. Kimse mükemmel 
değildir, ama ben dedemi 
mükemmel görüyorum.”


