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TARIMIN TEKNOLOJİYLE BULUŞTUĞU YER
Toros Teknolojik Tarım Merkezi, yaygın bilinen adıyla Agripark, 
Türk çiftçisine 2004 yılından bu yana hastalıklardan ari, 
kaliteli tohumluk ve fide üretiyor. Anadolu’nun zengin 
biyoçeşitliliğini bir kaynak olarak değerlendiren merkezde, 
Türk tarımının geleceğine yönelik çalışmalara imza atılıyor.

MİSAFİRİ OLDUĞUMUZ BİR ÇEVREYİ KORUMAK
Toplam 1.850 kilometre uzunluğundaki TANAP, her yönüyle dev bir proje. Bu 
projeyi özel kılan şeylerden biri de, boru hattının inşası sırasında ekolojik ve 
sosyal dengelerin tam olarak gözetilmesi. Tekfen İnşaat, projenin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirme yönünde ciddi çalışmalara imza 
atıyor. Tekfen, kendini misafir olarak gördüğü inşaat sahalarından ayrılırken, 
iyi bir intiba dışında, geride hiçbir olumsuz iz bırakmadan dönmeyi hedefliyor.
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Editörden

15 Temmuz Cuma akşamı, ülkemizin maruz kaldığı 
darbe girişimi, demokrasimizi, anayasal düzeni, 

birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır. Bu menfur 
girişim, en başta halkımızın, güvenlik güçlerinin ve 
basın mensuplarının sergiledikleri irade, sağduyu 

ve gayretle amacına ulaşamamış, ülkemiz büyük bir 
felaketin eşiğinden dönmüştür.

 
Tekfen ailesi olarak, temel değerlerimizi, hukukun 

üstünlüğünü hedef alan bu korkunç girişimi şiddetle 
kınıyor; ülkeyi karanlığa sürüklemeye çalışan bu 

saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, 

yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
 

Birlik olmaya ve sağduyulu hareket etmeye her 
zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu 
günlerde bize düşen; sükûnetimizi koruyarak, 
en iyi bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmaya ve 
demokrasimizi, değerlerimizi tüm varlığımızla 

korumaya devam etmektir.
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Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan’ın Cubail 
bölgesinde inşa ettiği Sadara Propilen Oksit Proses 
Ünitesi’ndeki mekanik çalışmalarını tamamlayarak, 
bayrağı Sadara Operasyon Grubu’na teslim etti. 
Projenin teslimi için tesiste Tekfen İnşaat’ın proje 
ve üst yönetimi ile işverenin katılımıyla bir tören 
gerçekleştirildi.

T ekfen’in 2012 yılında Suudi Arabistan’da anahtar teslimi olarak 
üstlendiği Propilen Oksit Proses Ünitesi, ülkenin doğu kesi-
mindeki Cubail bölgesinde kurulmakta olan Sadara Petrokimya 

Kompleksi bünyesinde yer alıyor. ARAMCO ve Dow Chemical Com-
pany ortaklığında inşa edilen Sadara Petrokimya Kompleksi, Suudi 
Arabistan’ın en büyük petrokimya projesi olma özelliğine sahip. 2016 
yılında devreye girmesi planlanan tesis tamamlandığında, Suudi Ara-
bistan petrokimya endüstrisinin toplam kapasitesinde büyük bir artış 
sağlanacak.

Bu dev projenin önemli bir parçasını oluşturan Propilen Oksit Proses 
Ünitesi’ndeki çalışmalarını 3 yılı aşkın bir süredir devam ettiren Tek-

fen İnşaat, bu süre içinde işverenin tam memnuniyetini sağlarken, 
önemli kazasızlık başarılarına da imza attı. Tesisin tüm betonarme 
inşaat işleri, yapısal çelikler, işveren tarafından temin edilen proses 
ekipmanlarının montajı, elektrik ve enstrümantasyon işleri ve ana 
kontrol binasının yapımı Tekfen tarafından gerçekleştirildi.

Tesisin mekanik tamamlanma sertifikası, proje sahasında yapılan ve 
Tekfen’in üst yönetiminin de katıldığı bir törenle işveren yetkililerin-
den teslim alındı. Böylece Tekfen İnşaat, bugüne kadar başarılı bir 
şekilde yürüttüğü projeyi Sadara Operasyon Grubu’na teslim etmiş 
oldu. Bu zor ve prestijli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
başarılarının yeni projelerde de devamını diliyoruz. g

Sadara projesinde      
mutlu son

Hızlı Tren ihalesi Tekfen’in
A nkara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin 

Afyonkarahisar-Uşak (Banaz) Kesi-
mi ve Afyonkarahisar Direkt Geçişi 

Altyapı İnşaatı işleri ihalesini toplam 879 
milyon TL bedelle Tekfen İnşaat-Doğuş İnşa-
at İş Ortaklığı (%50-50) kazandı. Proje kap-
samında 73,7 km uzunluğundaki demiryolu 
hattı üzerinde 9 adet tünel, 32 adet alt geçit, 
19 adet üst geçit, 11 adet viyadük ve 7 adet 
köprü inşa edilecek. 

Toplam 36 ayda tamamlanması hedeflenen 
proje, İstanbul Levent Metro Hattı ve Bursa-
ray Hafif Raylı Sistem projelerinin ardından 
Tekfen İnşaat’ın 3’üncü raylı projesi olması 
bakımından da önem taşıyor. Türkiye’nin 
ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak 
bu önemli projeyle ilgili gelişmeleri sonraki 
sayılarımızda vermeyi sürdüreceğiz. g
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Azerbaycan Vergi Bakanlığı Yeni Merkez Binası

Tekfen’e emanet
1 996 yılından beri faaliyet gösterdiği 

Azerbaycan’da çok sayıda projeye imza 
atan Tekfen İnşaat, portföyüne önemli 

bir proje daha ekledi. Tekfen İnşaat, Azerbay-
can Vergi Bakanlığı’nın yeni yönetim binası-
nın yapımını 94 milyon dolar bedelle üstlendi. 

Başkent Bakû’da, kentin simge projelerinden 
biri olmaya aday 33 katlı Vergi Bakanlığı bi-
nası 169 metre yükseklikte olacak. Toplam-
da 44.200 metrekare kapalı alanı ve 30.000 
metrekare dış cephe kaplaması bulunan, özel 
mimariye sahip projede yönetim ofisleri, 
konferans salonları, yeraltı otoparkı, kat 
bahçeleri ve ilave oditoryum binası ile birlik-
te dinlenme alanları bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın en yük-
sek ve teknolojik binası SOCAR Tower ile 
ENR dergisinin “Yılın En İyi Uluslararası 
Ofis Binası Projesi” ödülünü alan Tekfen İn-
şaat, 2015 yılında tamamladığı Bakû Olimpi-
yat Stadı ile de Amerikan Mühendislik Şir-
ketleri Konseyi tarafından “Yılın Stadyum 
Müteahhiti” ödülüne layık görüldü. g

Azerbaycan Vergi Bakanlığı Yeni Merkez Binası projesinin imza töreninde Tekfen İnşaat Genel 
Müdürü Levent Kafkaslı’nın yanı sıra Tekfen Holding Danışmanı Dr. Ahmet İpekçi de hazır bulundu.
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SOCAR Tower
En İyi Uluslararası 
Ofis Projesi seçildi

T ekfen İnşaat’ın Azerbaycan’ın başkenti Bakû’da inşaatını ta-
mamladığı ve açılışı 30 Mayıs’ta Azerbaycan Devlet Başkanı 
İlham Aliyev tarafından yapılan SOCAR Tower, ENR (Enginee-

ring News-Record) dergisi tarafından “Yılın En İyi Uluslararası Ofis 
Binası Projesi” seçildi.

Bu sene 4.’sü düzenlenen, 5 kıtadaki 15 ülkeden projelerin yarıştığı 
ve 18 farklı kategoride dağıtılan ENR Global Best Projects Ödülleri, 
11 Ekim’de New York’ta düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edi-
lecek. Bu gururu yaşatan proje ekibini bir kez daha kutluyor, yeni 
projelerde de benzer başarılarının devamını diliyoruz. g

Yılın Stadyum Müteahhiti Tekfen İnşaat!

B akû Olimpiyat Stadı ödüle doymuyor. Bugüne kadar ENR 
(Engineering News-Record) ve Amerikan Mühendislik Şirket-
leri Konseyi tarafından ödüle layık görülen projenin müteah-

hidi Tekfen İnşaat, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Dünya Stad-
yum Kongresi 2016’da, Yüksek Kurul tarafından “Yılın Stadyum 
Müteahhiti” ödülüne layık görüldü.

Stadyum planlaması, tasarımı ve inşası konularındaki son gelişmele-
rin, iş fırsatlarının ve gelecek ihalelerin ele alındığı Dünya Stadyum 
Kongresi, 2012 yılından bu yana düzenleniyor. 2013 yılında 
İstanbul’da da toplanan konferans kapsamında bir de ödül programı 
bulunuyor. Seçici Kurul tarafından “Yılın Stadyum Tasarımı”, “Yılın 
Mimarı”, “Yılın Çaylağı”, “Yılın İnovatif Çözümü”, “Yılın Stadyum 

Müteahhiti”, “Yılın Proje Yöneticisi” ve “Yılın Taraftar Dostu Stadyu-
mu” kategorilerinde değerlendirmeler yapılarak, başarılı bulunan 
projelere ödül veriyor.

Tekfen İnşaat, bu sene 16-19 Mayıs tarihleri arasında Doha’da topla-
nan konferansta Bakû Olimpiyat Stadı’nda sergilediği üstün perfor-
mansla Yılın Stadyum Müteahhiti Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, 
törende hazır bulunan Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı, 
Bakû Olimpiyat Stadı Proje Müdürü Cem İlgün’le birlikte aldı. Proje-
yi 24 ay gibi rekor bir sürede ve daha da önemlisi 21 milyon adamsaat 
kazasızlık karnesiyle başarıyla tamamlamanın yanı sıra aldığı ödül-
lerle de bizleri gururlandırmaya devam eden proje ekibini, bu vesiley-
le bir kez daha kutluyoruz. g
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Tarla Günleri 
2016

A lman Tarım Birliği (DLG) ile Önder Çiftçi Projesi (ÖÇP) or-
taklığında düzenlenen Tarla Günleri 2016 fuarı, bu yıl 10-14 
Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçek-

leştirildi. 386 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde kurulan fuar-
da, katılımcı firmalar ürün ve hizmetlerini uygulamalı olarak sergile-
diler. Tohum, gübre, zirai ilaç, sulama, fidan, sera, traktör, biçerdöver, 
mekanizasyon, danışmanlık ve mühendislikle ilgili 90 firmanın katıl-
dığı fuarda, 5 bini aşkın ziyaretçi hem tarım sektörüne katkı sağlayan 
firmaların örnek tarla denemelerini ve demolarını görebilme, hem de 
teknolojik ve yeni ürünler hakkında doğrudan doğruya bilgi alma 
imkânını elde etti.

Sektörün öncü kuruluşlarından Toros Tarım da, geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi Tarla Günleri 2016’da güçlü bir katılımla temsil edildi. 
Fuara 400 metrekarelik iki parsel ile katılan Toros Tarım’ın demons-
trasyon alanı ve standı, üretici, bayi, ziraat mühendisi ve diğer sektör 
temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Toros Tarım, farklı gübre 
uygulamalarının yapıldığı parseller yoluyla, doğru ve dengeli gübrele-
menin meydana getirdiği verim ve kalite farkını ziyaretçilere somut 
bir şekilde gösterdi. g

Toros Tarım, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Antalya 
Aksu’da düzenlenen Tarla Günleri’nde doğru ve 
dengeli gübrelemenin farkını üreticilere gösterdi.
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TEKFEN İNŞAAT’TAN

yaza merhaba
Tekfen İnşaat merkez ofis çalışanları ve aileleri, ilk kez gerçekleştirilen 
Yaza Merhaba Pikniği ile hep birlikte güzel havanın tadını çıkardılar.

İ stanbul Bahçeköy’de bulunan Bahar Country’de 29 Mayıs günü düzenlenen Yaza Merhaba 
Pikniği, Tekfen İnşaat merkez ofis çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirdi. Çocuklar 
kendileri için düzenlenen yarışma, oyun ve etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken, zaman 

zaman anne babaları da bu aktivitelere katıldı. Ayrıca bol sohbetli ve kahkahalarla dolu sofra-
ların tadı çıkarıldı.

Birincisi düzenlenen Yaza Merhaba Pikniği’nden geriye kalan renkli görüntüler, keyifli anılar 
ve mutlu paylaşımlar, bu organizasyonun gelenekselleşeceğine dair ipuçları içeriyor. g
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Yine yeniden
YEŞİL SAHALARDA TEKFEN
Tekfen’in sosyal etkinlikleri arasında daha ilk yılında yıldızı parlayan Tekfen Halı Saha Futbol Turnuvası’nın 
ikincisi 2-17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. “Metal Terzileri” bu yıl da birinciliği 
kimseye bırakmazken, “Eight Be Ya” takımı, yedi takımın başvurusuyla zorlanan organizasyonun son 
dakika imdadına yetişti. “Eight Be Ya” aynı zamanda En Centilmen Takım seçilerek, futbolun sadece gol 
atmak demek olmadığını herkese bir kez daha hatırlattı.

İ stanbul ve yakın bölgelerdeki Tekfen çalışanlarının katılımıyla ger-
çekleştirilen 2. Geleneksel Tekfen Halı Saha Futbol Turnuvası, 8 
takım arasında iki hafta boyunca heyecan rüzgârları estirdi. 2 

Mayıs’ta grup elemeleriyle başlayan ve 17 Mayıs’ta final maçı oynanan 
turnuvada, şampiyonluk kupasını geçen sene olduğu gibi yine Tekfen 
İmalat Derince Fabrikası’ndan katılan “Metal Terzileri” kaldırdı. Kıran 
kırana mücadeleye sahne olan turnuvada sıralama şu şekilde oluştu:

1. Metal Terzileri / Tekfen İmalat Derince Fabrikası
2. Kulegücü / Tekfen İmalat - Tekfen İnşaat - ISS
3. Balta Vigo / Tekfen Mühendislik
4. Parsel 38 / Tekfen Mühendislik
5. Hodri Meydan / Tekfen İmalat Derince Fabrikası
6. HEP İstanbul / Tekfen Emlak - Tekfen Holding - Tekfen Turizm
7. United Services / Tekfen Turizm - ISS
8. Eight Be Ya / Tekfen Mühendislik - Toros Tarım

Tur maçları Robert Kolej’de, final maçları ise İstinye’deki Mevlana Par-
kı sahasında oynandı. Final günü ikram edilen lezzetli hotdog’lar ve o 
güne özel çağırılan bando ile saha içindeki eğlence saha dışına da ya-
yıldı. Turnuva sonunda ilk üç takımın kupa ve madalyaları, Tekfen 
İmalat Genel Müdür Yardımcısı Malik Arun tarafından verildi. Tören-
de, ilk üç takım dışında turnuvaya renk katan “en”ler de ayrıca ödül-
lendirildi.

Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı kutluyor, seneye yeşil sahalarda 
yeniden görüşmeyi diliyoruz.
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TURNUVANIN YILDIZLARI
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Eight Be Ya
(Tekfen Mühendislik - Toros Tarım)

EN
 C

EN
Tİ

LM
EN

 TA
KI

M

FUTBOL
HER YERDE

Futbol, hemen hepimizin ortak tutkusu. İs-
tanbul’daki turnuvanın bir benzeri de 9-30 
Mayıs tarihleri arasında Toros Tarım Cey-
han İşletmesi’nde gerçekleştirildi. Toros ve 
taşeron firma çalışanlarının katıldığı turnu-
vaya ilgi büyüktü. İkinci kez düzenlenen 
turnuvaya 12 takım katıldı. Mutlu sona ise 
30 Mayıs’ta yapılan final karşılaşması ile 
Pırıl İnşaat futbol takımı kavuştu.
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TURNUVANIN GLADYATÖRLERİ

M
ET

AL
 TE

RZ
İL

ER
İ

KU
LE

 G
ÜC

Ü
BA

LT
A 

Vİ
GO

PA
RS

EL
 3

8

ŞİRKET
Tekfen İmalat Derince Fabrikası

OYUNCULAR
Kahraman Taşkın (kaptan), Fatih 
Acar, Fatih Yılmaz, İlyas Bozkurt, 
Kadir Sarkın, Mehmet Göksel, Murat 
Çakır, Murat Uslu, Mustafa Uslu, 
Recep Toy, Sercan Karaduman, 
Seyfettin Tuğral

MAÇ SKORLARI

Grup Maçları
Metal Terzileri 14 - 1 HEP İstanbul
Metal Terzileri 7 - 0 Balta Vigo
Metal Terzileri 8 - 2 United Services

2. Tur Maçları
Metal Terzileri 3 - 1 Parsel 38
Metal Terzileri 4 - 0 Kule Gücü 
(Birincilik Maçı)

ŞİRKET
Tekfen İmalat - Tekfen İnşaat - ISS

OYUNCULAR
İlkay Atamer (kaptan), Ali Uğur 
Utuş, Alican Yeşilyurt, Fatih Baltacı, 
İbrahim Okçay, İlker Bayraktar, 
Mehmet Zeki Yıldırım, Mustafa 
Şahin, Sezer Karaören, Tayfun 
Akbaba, Yavuzhan Canlı

MAÇ SKORLARI

Grup Maçları
Kule Gücü 4 - 1 Parsel 38
Kule Gücü 4 - 1 Eight Be Ya
Kule Gücü 9 - 3 Hodri Meydan

2. Tur Maçları
Kule Gücü 5 - 3 Balta Vigo
Kule Gücü 0 - 4 Metal Terzileri 
(Birincilik Maçı)

ŞİRKET
Tekfen Mühendislik

OYUNCULAR
Hasan Kaya (kaptan), Ahmet Kanbur, 
Eren Yalın, Ertan Sarı, Güngör 
Örenici, İsmail Asi, Kemal Volkan 
Çavdar, Muhammed Kaya, Okan 
Karabuğa, Özgür Hunce, Salih 
Bulca, Yadigar Yancı

MAÇ SKORLARI

Grup Maçları
Balta Vigo 4 - 1 United Services
Balta Vigo 0 - 7 Metal Terzileri
Balta Vigo 5 - 2 HEP İstanbul

2. Tur Maçları
Balta Vigo 3 - 5 Kule Gücü
Balta Vigo 5 - 4 Parsel 38 
(Üçüncülük Maçı)

ŞİRKET
Tekfen Mühendislik

OYUNCULAR
Serkan Gündüz (kaptan), Can 
Aktürk, Emre Seymen, Erhan 
Özsağıroğlu, Erkin Palaz, Rıdvan 
Şener, Sadık Çiftçi, Serhat Pişen, 
Yalçın Sevinç, Yunus Emre Kurşun 

MAÇ SKORLARI

Grup Maçları
Parsel 38 1 - 4 Kule Gücü
Parsel 38 2 - 1 Hodri Meydan
Parsel 38 8 - 0 Eight Be Ya

2. Tur Maçları
Parsel 38 1 - 3 Metal Terzileri
Parsel 38 4 - 5 Balta Vigo 
(Üçüncülük Maçı)
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ŞİRKET
Tekfen İmalat Derince Fabrikası

OYUNCULAR
Selim Doğan (kaptan), Cevat 
Şimşek, Fikret Türk, Furkan Oskay, 
Gürkan Gür, Haluk Özkan, İlhan 
Kurtuldu, Mücahit Filiz, Ömer Acar, 
Uğur Koltan, Yalkın Bay, Yaşar 
Açıkgöz

MAÇ SKORLARI

Grup Maçları
Hodri Meydan 5 - 0 Eight Be Ya
Hodri Meydan 1 - 2 Parsel 38
Hodri Meydan 3 - 9 Kule Gücü

2. Tur Maçları
Hodri Meydan 5 - 3 United Services
Hodri Meydan 9 - 3 HEP İstanbul 
(Beşincilik Maçı)

ŞİRKET
Tekfen Emlak - Tekfen Holding - 
Tekfen Turizm

OYUNCULAR
Kenan Kavas (kaptan), Anıl Cem 
Şahinbaş, Ayhan Tanatmış, Barış 
Belet, Bugay Kaya, Cengiz Nişli, 
Ebubekir Muhammed Özcan, Efe 
Candaş Silin, Emre Ülger, Özcan 
Gümüş, Serkan Gümüş, Veli Bakır

MAÇ SKORLARI

Grup Maçları
HEP İstanbul 1 - 14 Metal Terzileri
HEP İstanbul 2 - 1 United Services
HEP İstanbul 2 - 5 Balta Vigo

2. Tur Maçları
HEP İstanbul 11 - 5 Eight Be Ya
HEP İstanbul 3 - 9 Hodri Meydan 
(Beşincilik Maçı)

ŞİRKET
Tekfen Turizm - ISS

OYUNCULAR
Mustafa Işıksal (kaptan), Erkan Güllü, 
Furkan Şen, Görkem Öztüfekçiler, 
Hakan Kiraz, Halim Akçaoğlu, Hasan 
Özyürek, Kenan Delitaş, Serkan 
Bingül, Şerif Çağıl, Yüksel Işık

MAÇ SKORLARI

Grup Maçları
United Services 1 - 4 Balta Vigo
United Services 1 - 2 HEP İstanbul
United Services 2 - 8 Metal Terzileri

2. Tur Maçları
United Services 3 - 5 Hodri Meydan
United Services 6 - 3 Eight Be Ya 
(Yedincilik Maçı)

ŞİRKET
Tekfen Mühendislik - Toros Tarım

OYUNCULAR
Gençer Kurt (kaptan), Ahmet 
Bülün, Aykut İşleyen, Cem 
Çorapçıoğlu, Erhan Taşdelen, 
Evren Soysal, Gökhan Arıkan, Hayri 
Eriş, Rıza Özçelik, Tolga Timirci, 
Uğur Bilgen, Uğur Yerli

MAÇ SKORLARI
Grup Maçları
Eight Be Ya 0 - 5 Hodri Meydan
Eight Be Ya 1 - 4 Kule Gücü
Eight Be Ya 0 - 8 Parsel 38

2. Tur Maçları
Eight Be Ya 5 - 11 HEP İstanbul
Eight Be Ya 3 - 6 United Services 
(Yedincilik Maçı)
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Biz burada   misafiriz

UZUN BIR ARADAN SONRA TÜRKIYE’DE GERÇEKLEŞTIRDIĞI ILK BORU HATTI OLMASI, 
TANAP’I TEKFEN IÇIN ÖZEL BIR PROJE HALINE GETIRIYOR. AYRICA TEKFEN İNŞAAT, 
AZFEN’LE BİRLİKTE SANGAÇAL KARA TERMİNALİ’Nİ İNŞA EDEREK, TANAP’TAN GEÇECEK 
GAZIN ÇIKARILACAĞI ŞAH DENİZ 2 SAHASINDA DA AKTİF ROL ALIYOR. TANAP’I ÖZEL 
KILAN UNSURLARDAN BİR DİĞERİ İSE, BORU HATTININ İNŞASI SIRASINDA EKOLOJİK 
VE SOSYAL DENGELERİN TAM OLARAK GÖZETİLMESİ. TEKFEN INŞAAT, BORU HATTI 
TAMAMLANDIĞINDA, ÇALIŞTIĞI ALANI DOĞAYA VE YÖRE INSANINA AYNEN ALDIĞI 
ŞEKILDE BIRAKMAYI HEDEFLIYOR.
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G ürcistan sınırından başlayarak Doğu-Batı eksenin-
de tüm Türkiye’yi kat eden TANAP, toplam 1.850 km 
uzunluğa sahip. Toplam 20 ilden geçerek Yunanistan 
sınırına ulaşacak olan boru hattı, 4 kısım halinde inşa 
ediliyor. Tekfen İnşaat, projenin Sivas/Yıldızeli – Eskişe-

hir/Seyitgazi arasındaki 513 km uzunluğundaki Lot 3’ünün inşasından 
sorumlu. 56 inç (142 cm) çapındaki boru hattı, bu bölümde 6 il, 21 ilçe 
ve 146 köyün sınırları içerisinden geçiyor. 814 adet yol geçişi, 548 adet 
nehir geçişi ve yatay sondaj yoluyla 2 adet nehir geçişi içeren proje 
kapsamında 6,6 milyon metreküp kazı yapılacak. Boru hattının geçe-
ceği güzergâh boyunca çalışmalar, toplam 36 metre genişliğinde bir 
koridor içerisinde sürdürülecek.

Her yönüyle dev bir proje olan TANAP, güzergâhın uzunluğu ve yapı-
lacak çalışmanın boyutu düşünüldüğünde, geçtiği yerlerin sosyal ve 
ekolojik dengesini etkileyebilecek bir potansiyele sahip. Bu nedenle 
planlama aşamasında, proje faaliyetleri ile ilgili çevresel boyutlar ve 
önemli çevre etkileri çok kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek, detay-
lı bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlandı. Özellikle 
boru hattı sektöründe dünya çapında en iyi uygulamalar baz alınarak 
güzergâh boyunca yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar ile ekoloji, arke-
oloji, toprak ve su kaynakları başta olmak üzere hassas çevresel kısıt-
lar belirlendi. Bu çalışmalar sırasında daha önce bilinmeyen 9 böcek 
türü, 1 bitki türü ve 106 arkeolojik alan tespit edilerek bilim dünyasına 
kazandırıldı.

Güzergâh belirlenirken hassas alanların ve doğal kaynakların zarar 
görmemesi için özel önlemler belirlenerek, çevresel etkilerin önceden 
önlenmesi veya uygun şekilde azaltılması sağlandı. İnşaat ve işletme 
sırasında da projenin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için etkili 
çevre ve sosyal yönetim plan ve prosedürleri oluşturuldu.

Ayrıca, boru hattının geçtiği bölgelerde, projenin doğrudan ve dolaylı 
olarak yerel halk üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerden kaçın-
mak ve istihdam gibi olumlu etkileri artırmak üzere, etkin ve sürdürü-
lebilir bir halkla ilişkiler yönetim programı belirlendi. TANAP’ın sosyal 
politikasının temelini, “halkla açık bir diyalog ve iyi ilişkiler kurmak için 
gerekli çabanın sarf edilmesi” anlayışı oluşturuyor.

TEKFEN İNŞAAT VE ÇEVRE

Tekfen İnşaat, yukarıda belirttiğimiz temel prensipler çerçevesinde, 
üstlendiği boru hattı projesinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 
en aza indirme yönünde ciddi çalışmalara imza atıyor. Arazide ger-
çekleştirdiği çalışmalarda üstteki verimli toprağın, endemik türlerin, 
yaban hayatının ve su kaynaklarının en üst düzeyde korunması için 
özel önlemler uygulayan Tekfen İnşaat, bu amaç doğrultusunda yerel 
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın işbirlikleri geliştiri-
yor. Tekfen İnşaat, kendini misafir olarak gördüğü inşaat sahalarından 
ayrılırken, iyi bir intiba dışında, geride hiçbir olumsuz iz bırakmamayı 
hedefliyor.

PROJENİN GİZLİ KAHRAMANLARI

Bu amaç doğrultusunda, şantiyelerde görmeye pek de alışık olma-
dığımız biyolog, ekolog, arkeolog, sosyolog gibi farklı uzmanlıklara 
sahip kişilerin oluşturduğu çevre ve halkla ilişkiler ekipleri TANAP’ta 
hummalı bir çalışma yürütüyor. Projenin çevreye dost bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlayarak, sürdürülebilir yarınlar için önemli bir 
görevi yerine getiren bu gizli kahramanlara, yaptıkları çalışmaları ve 
günlük uğraşlarını anlatmaları için mikrofonumuzu uzattık. Onlar da, 
gelecek için örnek teşkil edecek bir projede yer almanın gururuyla, 
TANAP ölçeğindeki işlerde bile nasıl çevreye saygılı olunabileceğinin 
yöntemlerini bizlerle paylaştılar.
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SEDAT BAĞDATLI
SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRÜ 

“Amaç, projenin olumlu etkiler bırakarak 
bitirilmesi”

TANAP, Türkiye’nin en önemli projelerinden biri. Bu 
boru hattından geçecek olan doğalgaz Avrupa’yı 
da besleyeceğinden tüm dünyanın gözü bu pro-
jede. Tekfen, genel olarak tüm projelerinde sağ-
lık, emniyet, çevre ve halkla ilişkiler konularında 
oldukça titiz davranıyor. Fakat bu projede öngö-
rülen standartlar daha da yüksek. Bu konularda 
dünya çapında otorite sayılan Dünya Bankası ve 
IFC (Uluslararası Finans Kurumu) gibi kuruluşların 
yönlendirmesiyle, gerek boru hattının inşası sıra-
sında çevrenin korunması, gerekse boru hattının 
geçtiği güzergâhın inşaat sonrasında aynen ilk 
günkü durumuna getirilmesi konusunda son de-
rece sıkı şartlar öngörülmüş durumda. Biz de bu 
standartlar dahilinde sıkı bir ekip çalışmasıyla bek-
lentileri tam olarak yerine getirecek şekilde hare-
ket ediyoruz.

Bu tip zamana karşı yarışılan projelerde genellikle 
ilginin odak noktasını inşaat grubunun çalışmala-
rı ve proje takvimine uygunluk teşkil eder. Çünkü 
boru hattından bir an önce gazın geçmeye başla-
ması tüm taraflar için hayati derecede önem taşı-
yor. Fakat bu projenin bir başka önceliği de, yapım 
ve sonraki işletme süreçlerinde “çevre ve yerel ya-
şamlar” konusunda kimseye/çevreye bir zarar gel-
memesi; hatta tam tersine, projenin olumlu etkiler 
bırakarak bitirilmesi. Bu nedenle çevre faaliyetleri 
kadar, boru hattının geçtiği bölgelerde yaşayan 

halkla iyi ilişkiler kurulması ve bu projenin onla-
rın rızasıyla yürütülmesi de bizim için bir o kadar 
önemli.

Tekfen olarak, projeye başlarken çevre ve halkla 
ilişkiler departmanlarının kurulması ve bu alanda 
deneyimli uzmanların projeye dahil edilmesi ko-
nusunda ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Şu anda 
her iki departmanımızda da gerçekten işlerini en 
iyi şekilde ve uluslararası standartlarda yapan ar-
kadaşlarımız görev yapıyor. Çevre konusunda ha-
kikaten örnek çalışmalara imza atıyorlar. Bu dene-
yimin, Türkiye’de bundan sonra gerçekleştirilecek 
başka projelere de örnek teşkil edeceğine inanıyo-
rum. Diğer yandan halkla ilişkilerimiz konusunda 
da son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bir 
anlamda yaptığımız sosyal yatırımların karşılığını, 
işlerimizi en az sorunla yürüterek alıyoruz. 

“Buradan bir Tekfen geçti...” 

Çevredeki okul öğrencileri bu projenin inşaat aşa-
masına şahit oluyorlar. Onların hafızalarında bırak-
tığımız intiba, yıllar sonra karşımıza farklı şekillerde 
çıkabilir. Okulların ufak tefek taleplerini karşılama-
mız, belki de bir öğrencinin geleceğine olumlu 
yön verebilir. 

Boru hattı inşaatı tamamlandıktan sonra geride 
bırakabileceğimiz en güzel etki, yöre halkına ver-
diğimiz eğitimler, iyi ilişkiler ve doğal yaşam için 
yaptığımız olumlu işler olacaktır. Belki de bundan 
on yıl sonra burada yaşayanlar, arazilerinde gömü-
lü borunun nereden geçtiğini tam olarak hatırla-
mayacaklar bile. Fakat Tekfen’in katkılarını mutlaka 
hatırlayacaklardır. Her iki departmanımızdaki tüm 
çalışmalar bu hedef doğrultusunda yapılıyor za-
ten. Amacımız, “Buradan bir Tekfen geçti...” şeklin-
de hafızalarda güzel bir iz bırakabilmek.

ÇEVREDEKİ OKUL ÖĞRENCİLERİ 
BU PROJENİN İNŞAAT AŞAMASINA 
ŞAHİT OLUYORLAR. ONLARIN 
HAFIZALARINDA BIRAKTIĞIMIZ 
INTIBA, YILLAR SONRA KARŞIMIZA 
FARKLI ŞEKILLERDE ÇIKABILIR.



18

H
A
B
ER

LE
R

İPEK GÜLKAYA 
TAŞGIN
ÇEVRE MÜDÜRÜ

“Amaç, boru hattı inşasının çevre üzerindeki 
etkisini en aza indirmek” 

Ben bir seneyi aşkın süredir Tekfen’deyim. Bu proje 
için geldim. 18 senelik tecrübem var çevre konu-
sunda. Daha önce BTC Boru Hattı projesinde gö-
rev aldım. Çevre hassasiyeti açısından o proje de 
aynı yaklaşımla yapılmıştı. 2000-2001 yılında saha 
çalışmaları başladı, 2005-2006 arası işletmeye 
alındı. Hepimizin yetiştiği projedir. O projenin ter-
minal kısmında yine Tekfen vardı.

TANAP, çevre hassasiyeti son derece yüksek bir 
proje. Burada amaç, boru hattı inşasının çevre üze-
rindeki etkisini en aza indirmek. İnşaata başlanma-
dan önce uzman hocaların da katkısıyla kapsamlı 
bir ÇED raporu hazırlandı. Bu raporda, güzergâh 
üzerindeki bütün ekolojik hassasiyetler belirlenmiş 
durumda. Mesela raporda deniyor ki, “Şu koordi-
natlarda, bölgeye özel bir bitki var. Sahaya girme-
den önce bitkinin tohumunu toplayacaksınız. Özel 
olarak saklayacaksınız. Yarısını Ankara’da Tarım 
Bakanlığı’na bağlı gen bankasına göndereceksiniz. 
Proje bitip boru hattının üzeri kapatıldıktan sonra 
da bu tohumları kullanarak bölgeyi eski haline ge-
tireceksiniz.”

İnşaatı etkileyecek bu gibi hassasiyetleri tespit 
etmek için biz, çalışmalara başlamadan önce hat 
üzerinde “pre-construction survey” (inşaat önce-
si inceleme) dediğimiz bir güzergâh yolculuğuna 
çıkıyoruz. Bu yolculukta arkeoloğumuz, biyolo-
ğumuz, toprak uzmanımız, halkla ilişkiler ekibimiz 
ve iş güvenliği ekibimiz tüm hattı yürüyor. Eğer 
güzergâh üzerinde bir su geçişi varsa, ekin varsa, 
arkeolojik bir buluntu varsa veya önemli bir hassas 
alandan geçiyorsak, bunları tespit ediyor ve inşaat 
ekibine bildiriyoruz. İnşaat ekibi de çalışmalarını 
buna göre yönlendirip özel önlemlerini alıyor.

“Güzergâh boyunca 36 metrelik bir koridor 
oluşturuyoruz”

Boru hattında bizim iş yapabilmemiz için, ilk önce 
bize güzergâhın teslim edilmesi gerekiyor. Bu tes-
lim işlemini, TANAP ve işveren BOTAŞ ile birlikte 
yapıyorlar. Biz araziye girmeden önce, arazi sahibi 
ile bir protokol imzalıyoruz, “Ben senin arazine şu 
şekilde giriyorum, şu şekilde teslim alıyorum,” şek-
linde. Protokolde, arazinin mevcut durumu ayrıntılı 
bir şekilde belirtiliyor. Daha sonra işimiz bittiğinde 
de aynı şekilde “arazi çıkış formu” imzalatıyoruz; 
“Ben senin arazini aldığım gibi teslim ediyorum,” 
anlamında. 

Araziyi teslim alınca, güzergâh boyunca 36 metre 
genişliğinde bir koridor oluşturuyoruz. Üstteki ne-
bati toprak dediğimiz verimli toprağı kenara sıyırıp 
düzgün bir şekilde depoluyoruz. Yığınlar arasında 
boşluklar bırakıyoruz ki yaban hayvanları geçebil-
sin. Ayrıca erozyona uğramaması için önlemleri-
mizi alıyoruz. Ardından servis yolu düzleştiriliyor, 
inşaat araçlarının çalışmasına uygun hale getirili-
yor. Borular getirilip yan yana dizilmeye başlanıyor. 
Sonra kaynak aşaması başlıyor. Borular birbirine 
kaynatılıyor. Arazinin eğimine göre bazı boruların 
bükülmesi gerekiyor. Sonra trenç (hendek) açma 
ekibi sahaya giriyor. Hendekten çıkan alt toprağı 
da diğer tarafa yığıyor. Bir tarafta üst toprak, diğer 
tarafta alt toprak. Birbirine asla karışmayacak şekil-
de duruyor. Hendeğin derinliği arazinin durumuna, 
yol veya akarsu geçişlerine göre belirleniyor. 2,5 
metre olan yer de var, 6 metreye ulaşan yer de var. 
Hendeğin açılmasından sonra, kaynatılan borular 
hendeğe indiriliyor. Boru yataklandıktan sonra ke-
nardaki alt toprak geri dolduruluyor. Son olarak da 
üst toprak seriliyor. Bu aşamada, araziyi ilk aldığı-
mızda çekmiş olduğumuz fotoğraflar bize referans 
oluyor. Güzergâh üzerinde kesmek zorunda kal-
dığımız ağaçların türünü, sayısını ve lokasyonunu 
kayıt altına alıyoruz. Doğaya yeniden kazandırma 
aşamasında, kestiğimiz yere aynı ağacı dikiyoruz.

“Çocukları kazanmak çok önemli”

TANAP’tan önce BTC Ham Petrol Boru Hattı’nda 
da benzer bir çevre hassasiyeti gösterilmişti. 
Türkiye’nin çevre mevzuatı AB’ye uyumlu. Bura-
daki temel zorluk, mevzuata uyum sağlayabilmek 
için gereken altyapının ülke çapında yeterli olma-
ması. Örneğin, atıklar konusu. Atıkların, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslı tesislere gönde-
rilmesi gerekli. Fakat bu tesisler Orta Anadolu’da 
yaygın değil. Bu nedenle daha uzak mesafelere 
göndermek zorunda kalıyoruz. Bu da hem zaman 
kaybına, hem de maliyet artışına yol açıyor.

Projeyi gerçekten en az çevresel etkiyle, mevzuata 
uygun ve dünyadaki en iyi uygulamalara benzer 
bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunu ya-
parken de hem yerel halkla, hem de kamu ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket etme-
yi hedefliyoruz. Örneğin, Orman Bölge Müdürlük-
leri ile çalışarak, ağaç dikimlerinde onların fidanlık-
larından ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bir sivil 
toplum kuruluşu ile kuş gözlemi yaptık. Kuş türle-
rini ve sayısını tespit ederek, Türkiye’nin kuş atlası-
na katkıda bulunduk. Bu gibi projelerde çocukları 
kazanmak ve onlara bir şeyler kazandırmak çok 
önemli. Bir “Çevre Dostu Sertifikamız” var. Halkla 
ilişkiler ekibimizle birlikte okullara giderek çevre 
konusunda bilinçlendirme eğitimleri düzenliyoruz. 
Sonunda da çocuklara sertifikalarını veriyoruz. Bu 
tür şeyler çocuklar üzerinde çok etkili oluyor. 

Ekibimizde tek bir mesleğin hegemonyası yok. 
Arkeoloğumuz da var, biyoloğumuz da, ziraat 
mühendisimiz de. Elde ettiğimiz sonuçlar tek tek 
bireylerin değil, farklı uzmanlıklara sahip bir ekibin 
ortak çalışması sayesinde elde ediliyor.

ULUSLARARASI BORU HATTI 
MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ (IPLOCA) 
İKİ SENEDE BİR ÇEVRE YARIŞMASI 
AÇIYOR. BİZ BU YARIŞMAYA BİR 
SUNUMLA KATILDIK. SUNUMDA 
BORU HATTI INŞAATINI ÇEVREYE 
NASIL DUYARLI BIR ŞEKILDE 
GERÇEKLEŞTIRDIĞIMIZI ANLATTIK.
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ONUR DERİNBAY
ÇEVRE MÜHENDİSİ

“Araziyi nasıl aldıysak öyle bırakmamız gerekiyor” 

Tekfen’de çalışmaya 2012 yılında Tüpraş RUP pro-
jesiyle başladım. Proje bitti, direkt buraya geldim. 
Yaklaşık 13 aydır TANAP’ta Çevre Mühendisi olarak 
çalışmaktayım. 

Şu anda sıyırma grubu, ana kamptan yaklaşık 70-
80 km ileride çalışıyor. Onların atıkları oluyor. Ba-
zen iş makinelerinden kaynaklanan yağ dökümü 
oluyor. Bu tarz dökülmelerde raporlama yapılıyor. 
Kontamine olan, yani kirlenen toprak önce kamp 
alanımızdaki geçici atık depolama sahasına götü-
rülüyor. Belirli bir miktara ulaştığı zaman uluslara-
rası atık taşıma kurallarına uygun olarak, lisanslı ve 
uygun araçlarla lisanslı bir bertaraf tesisine gön-
deriliyor. Bütün bunların kayıtlarını tutuyoruz. Geri 
dönüşümü olmayan her türlü atığa bu prosedürü 
uyguluyoruz. Geri dönüşümü olan atıklarımız için 
de atık tutanaklarımız var. Tüm atıklarımız, lisanslı 
firmalar tarafından alınıp, lisanslı bertaraf tesisle-
rine götürülüyor.

Bugüne kadar belki 15 denetimden geçtik. Hiçbir 
sıkıntı çıkmadı. Denetime gelenler çok memnun 
ayrılıyor. Bu, bizim için de bir gurur vesilesi tabii. 
Ana kampımızda yaklaşık 3 aydır arıtma tesisimiz 
var. Bunun izinleri alındı. Çevre İl Müdürlüğü’nden 

ARAZIYI NASIL ALDIYSAK ÖYLE 
BIRAKMAMIZ GEREKIYOR. O 
YÜZDEN EN KÜÇÜK AYRINTILARA 
BİLE DİKKAT EDİYORUZ.

geldiler, gördüklerinden çok memnun kaldılar. 
“Keşke her şantiye böyle olsa!” dediler. Aslında bu 
Tekfen’in prosedürü. Biz her projede aynı hassa-
siyeti gösteriyoruz. Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) 
grubu her zaman böyle çalışıyor. Şirket yönetimi-
miz bu değerlere çok önem veriyor. Bu da ülkemiz 
için, insanlarımız için çok iyi bir şey. Ne mutlu bize! 

“Çevre, bizim işimiz”

Arazinin eski haline getirilerek sahiplerine teslim 
süreci, yerel halkı etkilemeyecek şekilde projenin 
su kullanımı, proje tarafından kullanılan yolların 
makul bir durumda muhafazası ve yerel halkın et-
kilenmemesi için toz ve gürültü yönetimi gibi her 
an dikkatli olmamızı gerektiren konular var. 

Çevre grubu olarak sosyal ekiple çok yakın ça-
lışıyoruz. Yerel halkla yapılan toplantılara birlikte 
katılıyoruz. Birçok konuda köylülere eğitim veriyo-
ruz. Özellikle çocuklar çok önemli. Onlara ambalaj 
atığı nedir, çevre nedir gibi konularda bilgi veriyo-
ruz. Çevre ile ilgili kültürün temelden oluşması için 
destek veriyoruz. Çünkü nasıl yetiştirirseniz öyle 
gidiyor. Çocuklar burada iş makinelerini, şantiye 
sahasını gördüler, çevre ile ilgili genel bilgileri oldu. 
Hayvanlar hakkında bilgilendirildiler. Bir çocuğun, 
belki öğretmeni de bahsediyordur aynı konular-
dan, ama bunu fiili olarak görüyor olması çok daha 
etkili oluyor. Ben tüm bu koşuşturmayı seviyorum. 
Zaten çevre, bizim işimiz. Çevreyle alakalı, proje 
sahasında çok olumlu katkılar yaptığımızı düşünü-
yorum.



20

H
A
B
ER

LE
R

BİR CEVİZ AĞACI VAR. O AĞAÇ, 
GAFFAR OKKAN OLAYINDA ŞEHİT 
OLAN POLİSLERDEN BİRİNİN 
DİKTİĞİ AĞAÇMIŞ. BIZ BU AĞACI 
KORUMAK IÇIN GÜZERGÂHI BIRAZ 
KAYDIRDIK. YÖRE HALKI BU GİBİ 
HASSASİYETLERDEN ÇOK MEMNUN 
OLUYOR.

MUSTAFA DURMUŞ
ÇEVRE SÜPERVİZÖRÜ VE EKOLOG

“Esas uğraşımız, bizim doğaya negatif bir 
etkimizin olmaması”

Tekfen’de bir yılı aşkın süredir Çevre Süpervizörü 
ve Ekolog olarak çalışıyorum. Bu, sektördeki ilk de-
neyimim. Daha önce çeşitli sivil toplum örgütleriy-
le doğayı koruma ve biyoçeşitlilik projeleri yaptım. 
Türkiye’de yaşayan, nesli tehlike altındaki hayvan-
larla ilgili çalışmalarda bulundum. Sürekli doğanın 
içindeydim. Şimdi aslında bu deneyimlerimi bir in-
şaat projesinde ortaya koyabilme fırsatı çıktı karşı-
ma. Oldukça da memnunum. Bir yandan da yaban 
hayatı koruma üzerine doktoramı yapıyorum.

Biz burada, genel olarak, bütün çalışmaların ÇED 
kurallarına ve standartlarına uygun olması için 
çalışıyoruz. Bu kapsamda çok fazla şey var. Eroz-
yonla mücadeleden yaban hayatına kadar birçok 
konuda çalışmalar sürdürüyoruz. Buradaki inşaa-
tın doğaya ve çevreye etkilerini minimize edecek 
şekilde çalışıyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızı da 
öyle yönlendiriyoruz.

Örnek olarak yaptığımız çalışmaların bir tanesin-
den bahsedeyim. Üst toprak çok değerli. Binlerce 
yılda oluşan, bitkisel gelişime uygun olan toprak. 
Onun altındaki toprak ise daha verimsiz diyebile-
ceğimiz bir tabaka. Biz inşaat öncesi çalışmalarla 
verimli toprağın nerede, hangi kilometreler ara-
sında, ne kadar sıyrılması gerektiğini belirliyoruz. 
Ondan sonra da, çalışma sırasında gerçekten 
söylediğimiz oranda sıyrılıp sıyrılmadığını, sıyrılan 
toprağın gerektiği gibi depolanıp depolanmadığı-
nı izliyoruz.

İkinci hassasiyetimiz de akarsular. Akarsular çok 
hassas ekosistemlerdir. Değişimlerden çok çabuk 
etkilenirler. Bu konuda da etkimizi en aza indirecek 
şekilde çalışıyoruz. Derelere herhangi bir sızıntı 
olmaması için, toprak dökülmemesi için önlemler 
alıyoruz. Dere geçişlerinde su akışını kesmiyoruz. 
Yerleştirdiğimiz borularla suyun akışını sağlarken, 
kenarlardan herhangi bir malzeme dökülmesin 
diye etrafını kum torbalarıyla, taşlarla örüyoruz. 
Hem inşaat öncesi, hem inşaat sırasında, hem de 
inşaat sonunda derenin alt ve üst taraflarından su 
numuneleri alarak su kalitesine bir etkimiz olup ol-
madığını kontrol ediyoruz. Elbette özellikle yağışlı 

dönemlerde yukarıdan dereye malzeme geliyor. 
Ama doğanın kendi yaptığı etkiye yapacak bir şe-
yimiz yok. Esas uğraşımız, bizim olumsuz bir etki-
mizin olmaması.

“Böcek deyip geçmemek gerekiyor”

Projenin ön çalışmalarında ekolojik olarak önemli 
alanlar uzmanlarca belirlenmiş. Bunlar kritik habi-
tat olarak adlandırılıyor. Bizim yaptığımız kısımda 9 
tane kritik habitat, 6 tane de tatlı su kritik habitatı 
var. Kritik habitat dediğimiz yerler, canlı türlerinin 
özel yaşam alanları. Bunlar ne olabilir? Sadece be-
lirli alanda yaşayan bir tür olabilir. Önemli bir tür, 
sınırlı bir tür olabilir. Sadece Türkiye’de bulunan bir 
tür olabilir. Söz konusu bölge, hayvanların üreme 
yeri olabilir. Göç zamanında kuşların dinlenme 
yeri olabilir. Bizim kritik habitatlarımız çoğunlukla 
endemik türlerle ilgili. Örneğin iki tane endemik 
sinek türümüz var. Çoğu insan sinek deyip geçer 
belki, ama bunların hepsi bizim değerimiz. Başka 
ülkelerde bulunmayan hayvanlar. Böcek deyip 
geçmemek gerekiyor. Hepsi bizim zenginliğimiz.

Geçtiğimiz yerlerdeki böcek ve bitki türleri üze-
rindeki etkimizi minimize etmek için özel bir çaba 
gösteriyoruz. Mesela bir böceğimiz var. Böceğin 
yaşayabilmesi için yumurtalarını bıraktığı bir bitki 
var. Yolumuz üzerindeki o bitkileri elle topladık. 
Bunlar, yumurtalara zarar gelmeyecek ve böcekle-
rin gelişimini etkilemeyecek şekilde, sahada istifli 
bir şekilde saklanıyor. Burası eski haline getirildi-
ğinde, o bitkilerin tohumları, yeniden toprağa eki-
lecek, böcekler yine o bitkilere yumurtalarını bıra-
kacak. Bu gibi çalışmaları bizler organize ediyoruz. 
Hassas noktalarda çalışmalar başlamadan önce 
inşaat grubunu bilgilendiriyoruz. Eğer bu alanın 
özel bir dönemi varsa, o dönemde araziye girmi-
yoruz. Örneğin bitkiler için genellikle yaz ayları 
tohum dönemi oluyor. Eğer bölgede endemik bir 
tür varsa, inşaat başlamadan önce o bitkilerden 
tohum toplamamız lazım. Eğer tohum toplama 
dönemiyle inşaat dönemi kesişirse, o bölgedeki 
inşaat işlerini atlıyoruz. Topladığımız tohumları 
özel bir odada muhafaza ediyoruz. Bir kısmını da 
Ankara’daki gen bankasına götürüyoruz. Sadece 
endemik bitkileri değil, önemli gördüğümüz başka 
bitkilere rastlarsak onları da topluyoruz. Kayıtlarını 
alıyoruz ve oralar eski haline getirilirken tekrar eki-
mini yapıyoruz.

Onun dışında nisan ve haziran ayları arasındaki 
dönem balıkların üreme dönemi. Bu tarihler ara-
sında, tatlı su habitatlarında kesinlikle inşaat faa-
liyetlerinde bulunmuyoruz. Ancak üreme dönemi 
bittikten sonra inşaata başlıyoruz.

Şehit polisin ağacı

Hat boyunca maalesef kesmek zorunda olduğu-
muz ağaçlar karşımıza çıkıyor. Ağaç kesmemiz ge-
rektiğinde de mutlaka kuş yuvası olup olmadığını 
kontrol ediyoruz. Yuva aktif olarak kullanılıyorsa 
ağaç işaretleniyor, kuşlar yumurtadan çıkıp uçana 
kadar o ağaca dokunulmuyor. Ayrıca çalışmayı et-
kilemeyecek durumda ağaçlar varsa, onlara zarar 
vermeden geçmeye çalışıyoruz. Örneğin bir ceviz 
ağacı var. O ağaç, 2001 yılında Diyarbakır’da su-
ikaste uğrayan Gaffar Okkan olayında şehit olan 
polislerden birinin diktiği ağaçmış. Bunu bize yöre 
halkı söyledi. Bu tip durumlarda toplumsal hassa-
siyetleri göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. 
Biz bu ağacı korumak için güzergâhı biraz kaydır-
dık. Bunun gibi, tepelerden geçerken bazen dikil-
miş bayraklar çıkıyor karşımıza. Bayrağı düzgün bir 
yere taşıyoruz ya da imkân varsa hiç dokunmadan 
devam ediyoruz. Yöre halkı da bu hassasiyetten 
çok memnun oluyor. Ayrıca ülkeye faydalı bir pro-
jenin taraflarından biri oldukları için de mutlulular. 
Tüm birimler olarak biz de onlara elimizden geldi-
ğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.
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MERAL ARSLAN
BİYOLOG

“Karı ilk defa burada gördüm”

Ben henüz 8 aydır çalışıyorum Tekfen’de. Bu be-
nim ilk işim. Dedem (İbrahim Arslan) yaklaşık 35-
40 yıl çalıştıktan sonra Tekfen’den emekli oldu. 
Kaynak formeniydi. Babam da (Orhan Arslan) şu 
an boru hattında operatör olarak çalışıyor. Ben 
üçüncü nesli temsil ediyorum burada. Amcalarım 
da bu projedeler. Aile boyu Tekfenliyiz biz. 

Tekfen ile büyüdüm diyebilirim. Dedem, babam 
hep konuşurlardı. Mezun olur olmaz buraya gel-
dim. Çukurova Üniversitesi’nden mezun oldum. 
Biyolog olarak çalışıyorum. İlk geldiğimde bu işi 
yapıp yapamayacağım konusunda sorular vardı 
kafamda. Fakat ekip arkadaşlarım çok yardımcı 
oldu. Bu iş bana çok şey öğretti, çok şey kattı.

Ben sıyırma tarafında çalışıyorum. Genellikle bü-
tün gün sahada oluyorum. Üst toprak düzgün 
sıyrılıyor mu, bununla ilgileniyorum. Akarsu geçiş-
lerine de bakıyorum. Uygunluklarını kontrol edi-
yorum ve gerekirse müdahale ediyorum. Sıyırma 
işlemi sırasında, bölgedeki hayvanların korunması 
için azami çaba gösteriyoruz. Sahadan bazen hay-
vanlar çıkıyor; yılan, fare, kaplumbağa gibi. Bunu 
gördüğümüz an, iş makinesi yakındaysa, işi durdu-
ruyoruz. Hayvanı sahadan uzaklaştırıyoruz. Bunun 
kaydını yapıp raporluyoruz. Mesela yılan çıktı. 50 
metre ileriye taşıyoruz.

Bu işi severek yapıyorum. Bütün gün sahada ayak-
tayız, ama bu beni yormuyor. Benim için en zor 
şey hava koşulları. Özellikle kışın çok soğuk oluyor; 
yazın da çok sıcak. Ben Adanalıyım. Hayatımda ilk 
defa karı burada gördüm. İlk defa bu kadar üşü-
düm. Sahadayken, arabada yarım saat ısınıp sonra 
yeniden dönüyorum. Çevre ekibi olarak sahanın 
her tarafıyla ilgilenmemiz lazım. Ama mesafeler 
arttıkça bu bizi zorluyor.

“Babamın işini durdurdum”

Babam TANAP projesinin Polatlı bölümünde ça-
lışıyor. Ben önce orada başladım. Babamla aynı 
sahada da çalıştık. Tabii biraz garip oluyor. Baba-
kız olduğumuzu biliyorlar. Görenler, “Seni babana 
şikâyet edeceğim, hep bizim işimizi durduruyor-
sun,” diye latife ediyorlardı. Hatta bir keresinde ba-
bamın işini de durdurduğum oldu.

İnşaat grubu belli bir takvime uygun ilerlemek zo-
runda olduğundan işin durması onları çok aksa-
tıyor. Ama yine de yaptığımız işin öneminin onlar 
da farkındalar. O nedenle ellerinden geldiğince 
bize yardımcı oluyorlar. Mesela boru bükme eki-
bi, hatta çalışırken yaralı bir yırtıcı kuş bulmuş. “Ne 
yapalım?” diye sordular. Bu gibi durumlarda Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile iletişi-
me geçilmesi gerekiyor. Onları aradık. Arkadaşları 
buluşturduk. Yaralı kuşu teslim ettik. Bu tür durum-
larda ne yapılması gerektiğini eğitimlerle, kişisel 
sohbetlerle diğer çalışanlara anlatıyoruz. Zaten bir 
süre sonra tanınıyorsunuz ve sizinle ilgili konular 
gelip sizi buluyor. Çalışma arkadaşlarımızdan gör-
düğümüz hassasiyet bizi çok mutlu ediyor.

BORU BÜKME EKİBİ, HAT ÜZERİNDE 
ÇALIŞIRKEN YARALI BİR YIRTICI 
KUŞ BULMUŞ. “NE YAPALIM?” DİYE 
SORDULAR. DOĞA KORUMA VE MILLI 
PARKLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ 
ARADIK. ARKADAŞLARI 
BULUŞTURDUK. YARALI KUŞU TESLİM 
ETTİK.
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ÜMİT EKİNCİ
ARKEOLOG

“Doğudan batıya, iki kere adımladım Türkiye’yi”

Ben çevre ekibinde arkeolog olarak görevliyim. 
Yaklaşık 13 aydır Tekfen’deyim. Yani oldukça yeni 
sayılırım. Daha önce bir danışmanlık firmasında, 
TANAP’ın mülkiyet tapu hazırlama aşamasında 
bulundum ve hat boyunca bütün araziyi yürü-
düm. Yaklaşık 1.900 kilometre. Ondan önce de 
İran-Türkiye-Avrupa (İTE) doğalgaz hattı proje-
sinde çalışmış ve projeyi tamamen yürümüştüm, 
Doğubeyazıt’tan Edirne’ye kadar. Doğudan batıya, 
iki kere adımladım Türkiye’yi.

Bu yürüyüşlerde bizim amacımız hat koridoru içe-
risinde yer alan arkeolojik varlıkları ve zarar görme-

si muhtemel alanları belirleyip bunları ilgili müze-
lere, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili kurullarına 
bildirmek. Biz arazide herhangi bir fiziki müdaha-
lede bulunmuyoruz. Sadece yürüyoruz ve bakıyo-
ruz araziye. Arkeolojik alan olabilecek riskli alanlar 
var mı diye inceliyoruz. Şüphelendiğimiz yerler ve 
riskli alanlar olduğunda, kayıt altına alıp bildiriyo-
ruz. Bu durumda, bulguların niteliğine göre boru 
hattında özel önlemler alınıyor. Bu önlemler, o 
bölgenin bir arkeolog gözetiminde geçilmesi şek-
linde de olabiliyor, kurtarma kazısı yapılmasına da 
karar verilebiliyor. 

“Bu bir ekip çalışması”

İnşaat aşamasından önce yaptığımız hazırlık ça-
lışmalarında halkla ilişkiler, çevre, arkeoloji gibi 
alanlarda birçok meslek grubu bir arada çalışıyor. 
Herkes kendi branşına göre önlem oluşturacak 
hususları raporlayıp bildiriyor. İnşaat başladıktan 
sonra da sıyırma ve yarma-dolgu çalışmalarında 
inşaat ekibinin yanında duruyoruz. Sürekli, tam 
zamanlı olarak çalışmaları izliyoruz. Çünkü bazen 
yüzeyde fazla buluntu yokmuş gibi görünse de, 
toprağı kazdığınız zaman çıkabiliyor.

Bizim sorumlu olduğumuz sahada, rastlantısal bu-
luntu dediğimiz 5 tane risk oluşturabilecek alanı-
mız var. Bunlardan bir tanesinde tekil mezar çıktı. 
Diğer alanlarımızda, ufak çaplı yerleşim olabile-
ceğini düşündüğümüz yerlerde farklı dönemlere 
ait, özellikle geç Roma dönemi ve hatta daha eski 
Tunç Çağları’na ait olabileceğini düşündüğümüz 
seramik parçalarına rastladık. Bu tür tespitleri yap-
tığımız anda inşaat çalışmalarını durduruyoruz ve 
alanın zarar görmesini engelleyecek önlemleri alıp 
ilgili müzeyi bilgilendiriyoruz. Sonra müze yetkili-
leri gelip sahada incelemeler yapıyor. Kararı onlar 
veriyor. 

Benim sorumlu olduğum bölgede bugüne kadar 
kurtarma kazısı gerektirecek bir durumla karşılaş-
madık. Ama Polatlı’da yeraltı şehri diyebileceğimiz 
bir yer tespit edildi. Orada bir güzergâh değişikliği 
oldu. Birkaç farklı noktada da kurtarma kazısı yap-
tılar. Tabii en büyük kazı işi, trenç (kanal) açılırken 
oluyor. O işi yapan taşeron firmanın da bir arkeo-
loğu var. Tüm kazı ve zemin işlerinde mutlaka işin 
başında bir arkeolog bulunuyor. 

“Ülke arkeolojisine birçok alan kazandırdık”

Yaptığımız işte personelin eğitimi çok önemli. Bu 
nedenle proje başlamadan önce özellikle kazı, 
yarma-dolgu, trenç işlerinde çalışan saha ekibine 
çevre ve arkeoloji konusunda ciddi bir eğitim ve-
rildi. Ayrıca ben düzenli olarak sıyırma işinin başın-
da durduğum için ekibi sürekli yönlendiriyorum. 
Özellikle de operatör ve bayrakçıları. Çünkü ope-
ratör kazarken, bayrakçı hep onun başında oluyor. 
Herhangi bir keramik veya yapı parçası görmesi 
durumunda hemen bana haber veriyor. Ben de 
alana baktıktan sonra gerekli kararı verip, önemli 
ise müzeye haber veriyorum. Bu durumda alanın 
etrafını şeritlerle çevreliyoruz. Tampon bölge oluş-
turup çalışmaları bölge dışına taşıyoruz. Durum 
netlik kazanana kadar bölgeye girmiyor ve çalış-
mıyoruz.

Ben okuldayken bu tür projeleri uzaktan takip edi-
yordum. Yazları akademik kazılara katılıyordum, 
fakat herhangi bir inşaat projesinde çalışmamış-
tım. Okul bittikten bir sene sonra özel bir firmada 
arkeolog olarak görev aldım. Bu işi zevk alarak 
yapıyorum. Sonuçta kendi mesleğimi yapıyorum. 
Ülke arkeolojisine bir katkımız da oluyor. Bu şekilde 
birçok alan kazandırdık. Tespit ve tescil aşamala-
rında aktif rol aldım. Toplam 3.800 km’lik alanı in-
şaat projeleri için yürüdüm. Daha önce çalıştığım 
otoyol projesini de katarsak, yürüdüğüm mesafe 
4.500-4.600 km olmuştur. 

FARKLI DÖNEMLERE AİT, ÖZELLİKLE 
GEÇ ROMA DÖNEMİ VE HATTA 
DAHA ESKİ TUNÇ ÇAĞLARINA AİT 
OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ 
SERAMİK PARÇALARINA RASTLADIK. 
BU TÜR TESPITLERI YAPTIĞIMIZ 
ANDA INŞAAT ÇALIŞMALARINI 
DURDURUYORUZ VE ALANIN 
ZARAR GÖRMESINI ENGELLEYECEK 
ÖNLEMLERI ALIP ILGILI MÜZEYI 
BILGILENDIRIYORUZ.
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ARİFE GÜNBEY
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

“Olumlu ilişkiler geliştirmek, karagün akçesi 
gibidir”

Halkla ilişkiler ekibi olarak başlıca amacımız, firma-
mız ve üçüncü şahıslarla, yöre halkıyla karşılıklı gü-
vene dayalı olumlu ilişkilerin inşa edilmesini sağla-
mak ve herhangi bir problem olması durumunda 
bütün tarafların birbirini dinleyip anlayarak, ortak 
bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak. Yaptığımız 
işin özü bu. Karşılıklı güvene dayalı olumlu ilişkiler 
geliştirmek; birbirini dinleyip anlamak, anlamaya 
çalışmak; sorun çözmek; tarafların kendini ifade 
etmesi; ortak bir çözüm bulunmasına odaklan-
mak; bütün tarafların tecrübe, deneyim ve öne-
rilerinin önemli ve değerli olduğu, kabul gördü-
ğü iletişim koşullarını yaratmak; tarafsız olmak… 
Bunlar, işimizin anahtar kelimeleri. Biz, boru hattı 
yapılırken bir mağduriyet yaşanmaması, bunun 
için alınabilecek tüm önlemlerin alınması, iletişim 
kanallarını açık tutarak olası sorunlara önceden 
önlem alınması ve bir sorun olduğunda en kısa 
zamanda çözüme ulaştırılması için buradayız.

Sadece Lot 3 kısmında, yaptığımız boru hattı inşa-
atından etkilenen 200’e yakın köy ve yerleşim var. 
Buralarda yaşayanlarla sürekli iletişim halindeyiz. 
Güzergâhın geçtiği 5 km’lik koridor içinde kalan, 
arazisinden geçilen veya trafikten etkilenen köy-
lerde, inşaat faaliyetleri bu bölgelere gelmeden 
önce bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Projenin 
her iki kısmında da (Kısım 5 ve Kısım 6) ikişer halk-
la ilişkiler uzmanımız var. Arkadaşlarımız gittikleri 
köylerde özellikle muhtara ve diğer köylülere ile-
tişim bilgilerini iletiyorlar. Halkla ilişkiler ekibinin 
en önemli hizmetlerinden biri, şikâyet ve sorun 
çözme yönetimi. Gelen bütün şikâyetler, projede 
kullanılan bir program ile kayıt altına alınıyor ve en 
kısa sürede çözüme ulaştırılması için takip edili-
yor.

Samimiyete ve dürüstlüğe dayalı olumlu ilişki-
lerin geliştirilmesini, bankaya zor zamanlar için 
yatırdığınız bir para olarak düşünebilirsiniz. Bir 
köşeye attığımız üç beş kuruş nasıl ihtiyaç oldu-
ğunda ve yokluk zamanlarında çok büyük işler 
görebiliyorsa, çevremizle geliştirdiğimiz güvene 
ve samimiyete dayalı olumlu ilişkiler de ciddi bir 
sorun olduğunda çözümü o kadar kolaylaştırıyor. 
Bunu yaşadığımız birçok örnek bize gösterdi. Me-
sela, üç köy arasında iki bin civarında verasetçisi 
olan bir arazinin kamulaştırılması sırasında, ürün 
bedellerinin ödenmesi konusunda bir anlaşmazlık 
çıkmıştı. Bu anlaşmazlık tam krize dönüşecekken, 
köyler arasında hiçbir ayrımcılık yapmadan, tama-
men adil bir uygulama ile konuya yaklaşınca, ara-
daki güvensizliğe bağlı sorunlar da ortadan kalktı. 
Biz bunu somut olarak deneyimledik.

“Biz, yöre halkı ile proje arasındaki köprüyüz”

İnsanlara değerli olduklarını, önemli olduklarını 
hissettiriyoruz. Çünkü onlara hakikaten önem ve 
değer veriyoruz. Onları ilgilendiren hemen her 
konuda danışıyoruz, fikirlerini alıyoruz. Durumu 
anlamak için zaman ayırıyoruz. Karşılıklı hoşgörü 
hem sorun çıkmasını engelliyor, hem de sorun 
olunca çözümünü kolaylaştırıyor. Ekibimizin baş-
lıca görevi olan “yöre halkı ile proje arasında köp-
rü olmanın” karşılığını bulduğunu ve bu sayede 
yöre halkının projeden kaynaklanan şikâyetlerini, 
sıkıntılarını, endişelerini, beklenti ve isteklerini 
kolaylıkla ve kısa zamanda ifade edip cevap ala-
bileceği bir mekanizmaya kavuştuğunu düşünü-
yorum. 

Ekip arkadaşlarımızdan en önemli beklentimiz, 
yerel halkla ilgili olarak, proje gereklilikleri çerçe-
vesinde yapılan işlerin de “boru hattı inşasının bir 
parçası” olduğu anlayışına sahip olmaları. Sonuç-
ta hepimizin amacı projenin sorunsuz bir şekilde 
ilerlemesi. Her birimizin hedefi, aldığımız rol ve 
sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek. Biz-
ler halkla ilişkiler ekibi olarak, boru hattının iyi bir 
yan ürünü olmanın keyfiyle işimizi yapıyoruz. 

“Mevsimlik tarım işçilerine yaptığımız yardım 
hepimizi mutlu etti”

Bugüne kadar çalıştığımız bölgede ihtiyaç sa-
hiplerine yönelik birçok sosyal katkıda bulunduk. 
Yöre halkından gelen istekler arasında ağırlıklı 
olarak toprak köy ve arazi yollarının düzeltilmesi 
geliyor. Bu gibi istekleri mümkün olduğunca ger-
çekleştiriyoruz. Kimi köylerde köy konağı veya 
okul için ihtiyaç duyulan sandalye, masa, tel çit ve 
benzeri malzemeler temin ediyoruz. Bozulan su 
veya sulama borularının tamiri, harabe halindeki 
bir arazi kulübesinin yıkılması, yerine getirilen is-
teklere bazı örnekler. 

Mevsimlik tarım işçisi ailelerin ve çocuklarının 
eğitim ve diğer sosyal faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere Günyüzü Kaymakamlığı’na verilen iki adet 
çadırın büyük değil, ama çok önemli ve anlamlı 
bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, şantiye-
de saha yönetimimizin onayı ile kaynak ekibimizin 
yaptığı iki adet üçlü odası olan duşakabin de kay-
makamlığa, mevsimlik tarım işçisi ailelerin kullanı-
mı için teslim edildi.

“Geleceğimizi şekillendiriyoruz”

Yetişkinlerle yapılan toplantıların dışında, güzer-
gâha yakın olan veya trafikten etkilenen yerlerde, 
çocuklara yönelik inşaat güvenliğini de içeren 
trafik eğitimleri veriyoruz. Ülkemiz gibi trafik ka-
zalarının çok yüksek olduğu bir yerde, küçükten 
bilinçli bir şekilde yol trafik emniyet davranışla-
rının geliştirilmesi ve kazanılması özellikle önem 
taşıyor. Yaptığımız bu çalışmalarla, geleceğimizi 
şekillendirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşı-
yoruz.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN 
VE ÇOCUKLARININ EĞİTİM VE 
DİĞER SOSYAL FAALİYETLERİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE GÜNYÜZÜ 
KAYMAKAMLIĞI’NA VERİLEN İKİ ADET 
ÇADIRIN BÜYÜK DEĞIL, AMA ÇOK 
ÖNEMLI VE ANLAMLI BIR KATKI 
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.



SEVGİN GÜL
HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

“TANAP projesinin, bölgenin kalkınmasına 
önemli katkısı var”

Ben 2014’te ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun 
oldum. Şu an yüksek lisansım aynı bölümde de-
vam ediyor. TANAP projesinde Mayıs 2015’ten beri 
Halkla İlişkiler Uzmanı olarak çalışıyorum. TANAP 
ilk profesyonel işim diyebilirim. 

Biz burada yalnızca boru hattı yapmıyoruz. Bu 
süreçte bir sürü insanla tanışıyoruz ve ister iste-
mez insanların hayatlarını etkiliyoruz. Bir yılı aşkın 
süre içinde sahada karşılaştığımız ve beni olduk-
ça etkileyen bir sürü durum oldu aslında. İlk önce 
çocuklardan bahsetmeliyim. Halkla ilişkiler ekibi 
olarak boru hattından etkilenen köylerde 6-12 yaş 
arasındaki çocuklara trafik eğitimleri veriyoruz. 
“Akıllı Adımlar” Trafik Emniyet ve Güvenlik Eğitim 
Programı, daha önce BTC projesinde de kullanılan 
MEB onaylı bir eğitim. Amacımız, inşaat aşamasın-
da tehlikeli durumlar hakkında çocuklar üzerinde 
farkındalık yaratmak ve onları mümkün olduğunca 
inşaat sahalarından uzak tutmak. Eğitimlerle bir-
likte boyama kitapları ve kalemleri dağıtıyoruz. Bu 
esnada onların gözlerinde görmüş olduğum se-
vinç, heyecan, saflık ve temizlik beni en çok etkile-
yen durumlardan bir tanesi. Eğitimi tamamlayan-
lara “Akıllı Çocuk Sertifikası” veriyoruz. Çocuklar 
hayatlarında ilk defa sertifika kavramıyla tanışıyor-
lar. Kısaca geleceklerini şekillendirme konusunda 
onlara biraz olsun katkı sağlamak, bu projede beni 
en çok etkileyen durum diyebilirim.

Bunun yanı sıra projenin sosyal amaçları arasında 
en önemlilerinden biri de yerel istihdam. TANAP 
projesinin, bölgenin kalkınmasına çok büyük kat-
kısı var. Şu an itibariyle yerel kaynaklardan temin 
ettiğimiz vasıfsız eleman oranımız %79. Özellikle 
çalıştığımız bölgenin sosyo-kültürel yapısını baz 
aldığımızda, daha önce hiç çalışmamış kadınların 
bu projeyle iş hayatına girmeleri ve bizim de bu 
duruma dolaylı olarak katkı sağlamamız, öncelikle 
bir kadın olarak beni çok memnun ediyor. Çalışan 
kadınlarla oldukça iyi bir diyaloğumuz var. Ve on-
ların hayatlarındaki müthiş dönüşümü yakından 
gözlemlemek oldukça etkileyici benim için. Çalı-
şan kadınlarımızdan bir tanesi konuşurken bana, 

“Eşim bu işte çalışmamı hiç istemedi. Hatta, ‘Ya iş 
ya ben!’ dedi. Ben de, ‘Seni her zaman bulabilirim, 
fakat işi bulamam’ dedim ve çalışmaya başladım,” 
diye anlatmıştı. Sonra da, “Bu benim ikinci baha-
rım. Çalışma hayatı bana inanılmaz bir özgüven 
verdi. Bundan sonra yapamayacağım bir iş yok. 
Kızlarımı da çalışma hayatına sokmak için elimden 
ne gelirse yapacağım,’’ diye devam etmişti. Sanı-
yorum bu cümleler, içerisinde çok şey barındırıyor. 
Buna da dolaylı olarak katkıda bulunmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.

“Sabrediyoruz, zor şartlara direniyoruz, ama 
keyif alıyoruz”

Yerel halk, daha önce böyle bir projeyle hiç karşı-
laşmamış. Bu nedenle de karşılaştığımız ilk anda 
negatif anlamda tepkiler alabiliyoruz. Ancak ken-
dimizi tanıtınca, projeyi uygun bir dille anlatınca, 
kurduğumuz diyaloglar neticesinde kısa zaman-
da bu tepkileri pozitife çevirmeyi başarabiliyoruz. 
Çocuklardan gelen tepkiler ise şahane. Yaptığımız 
trafik eğitimlerinden sonra ne zaman bizden bir 
araç görseler el sallıyorlar. Her seferinde bunu gör-
mek güzel bir his.

Karşılaştığım zorlukların en büyüğü önyargılar 
diyebilim kısaca. Önyargı derken, yaş ve cinsi-
yetten bahsediyorum özellikle. Erkek egemen bir 
toplumda kadın olarak çalışmanın zorluğunu her 
çalışan kadın gibi ben de hissediyorum. Yaptığı-
mız toplantılar sırasında bazen, ‘’Senin ne işin var 
burada?” şeklinde tepkiler bile alabiliyorum. Ancak 
daha sonra beni daha yakından tanıdıkça, kendi-
lerinden biri gibi görmeye başlıyorlar. Aramızda 
güzel bir iletişim kuruluyor. Kısaca benimsiyorlar 
beni, çünkü çalışma hevesimi görüyorlar. Kadınla-
rın da farklı işlerde çalışabileceğini idrak ediyorlar. 

İnsan karmaşık bir varlık. Sorunlar, mühendislikte 
olduğu gibi matematiksel işlemlerle çözülemiyor 
çoğu zaman. Bazen yaz güneşinin altında, bazen 
kışın ayaz soğuğunda, saatlerce konuştuğumuz 
oluyor. Bazen anlattığımız şeyleri tekrar tekrar 
açıklamak durumunda kalıyoruz. Sorulan sorulara 
tekrar tekrar cevap veriyoruz. Kısacası kolay değil. 
Sabrediyoruz, zor şartlara direniyoruz, ama keyif 
alıyoruz.

“Yüksek lisans tezim bile Yozgat’tan çıkacak!”
Proje sırasında yerel halktan aldığımız tepkileri 
analiz etmek ve bir sosyo-kültürel bağlama oturt-
mak sosyolog olarak benim için oldukça keyifli bir 
uğraş. Bu proje hem profesyonel kariyerim için, 
hem akademik anlamda, hem de kişisel anlamda 
bana mutlak katkı sağladı, sağlıyor ve sağlayacak. 
Sahaya çıktığım her günün akşamında, şantiyeye 
yeni bir bilgi, yeni bir anıyla dönüyorum. İşi keyifli 
kılan da bu zaten. Sabah sahaya işe gider gibi de-
ğil, gezmeye gider gibi gidiyorum. Bugün ne gö-
receğim, nasıl bir insanla karşılaşacağım diye me-
rak ediyorum. Böyle bir işte, hayatın ve Türkiye’nin 
yalnızca çevrenizden ve kendi yaşam standartla-
rınızdan ibaret olmadığını çok daha net bir şekil-
de görebiliyorsunuz. Okulda teoride gördüğünüz 
bazı şeylerin, pratikte çok daha farklı dinamiklerle 
işlediğini görüyorusunuz. Bu durum, sosyolojik ta-
hayyülümü inanılmaz geliştirdi. Yüksek lisans tez 
konum bile Yozgat’tan çıkacak!

Bir kadın olarak şantiyede yaşamanın zorluklarını 
dile getirmesem olmaz. Ancak kısa zamanda bu 
süreci iyi bir şekilde atlattım. Tabii ki arkadaşları-
mın ve şeflerimin bu konudaki katkılarını ve des-
teklerini yadsıyamam. Projedeki tüm çalışanların 
halkla ilişkiler konularında oldukça hassas oldukla-
rını görmek bizi mutlu ediyor. Yaptığımız işin zor-
luklarının onlar da farkında. Bu bağlamda sorun-
ların çözümü için ortak çalışma konusunda hiçbir 
sıkıntı yaşamıyoruz.
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DAHA ÖNCE HIÇ ÇALIŞMAMIŞ 
KADINLARIN BU PROJEYLE IŞ 
HAYATINA GIRMELERI, ÖNCELIKLE 
BIR KADIN OLARAK BENI ÇOK 
MEMNUN EDIYOR. ONLARIN 
HAYATLARINDAKİ MÜTHİŞ DÖNÜŞÜMÜ 
YAKINDAN GÖZLEMLEMEK OLDUKÇA 
ETKİLEYİCİ BENİM İÇİN.



olduğunu ve hasat zamanı küçük bir taş bile yu-
varlansa bundan zarar göreceğini belirtti. Aslında 
bize anlattığı bu durumu formenine ya da şefine 
söylese de olurdu. Ama o yine de bize söylemeyi 
tercih etti. Bu, bizim köylülerden sahada çalışan iş-
çilere kadar, ekip olarak verdiğimiz güvenin bir işa-
reti. Bu gibi örnekleri, ekip olarak güven temelinde 
inşa ettiğimiz ilişkilerin başarısı olarak görüyoruz.

Köyde yaptığımız toplantılara ilk gelenler, “Bizim 
zamanımız yok. Sen anlat, biz sonra başkalarına 
anlatırız” derler. Siz anlatmaya başlarsınız, biraz 
sonra bir başkası gelir ve tekrar anlatmak zorunda 
kalırsınız. Biraz sonra bir başkası gelir ve siz yine 
anlatmak zorunda kalırsınız. Toprak sahiplerinden 
biri, bu sabrımızı gördükten sonra bize, “Siz hangi 
okuldan mezunsunuz? Orada size sabır da öğreti-
yorlar mı?” demişti.

“Tekfen kültürüne kısa sürede uyum sağladık”

Kimi zaman, sahada yaşanan küçücük bir aksak-
lık için kilometrelerce yol gitmemiz gerekebiliyor. 
Ama sayısız kez köylere gitmemize rağmen bazen 
ulaşamadığımız kişiler olabiliyor. Biz de ulaşılabilir 
olmak amacıyla her zaman iletişim numaralarımızı 
paylaşıyoruz. Yaptığımız toplantılarda katılımcılara 
bizi 24 saat istedikleri zaman arayabileceklerini 
söylüyoruz. Sabırla insanların sorunlarını dinliyor 
ve mutlaka çözümlemek için çalışıyoruz.

Uluslararası projelere imza atan Tekfen’de, biz de 
birçok arkadaşımız gibi ilk defa görev alıyoruz. 
Tekfen kültürünü almış arkadaşlarımıza kısa süre-
de uyum sağladık. Onların da yardımıyla, bu pro-
jeyi Tekfen’in imza atmış olduğu değerli projeler 
arasına kaydetmek istiyoruz. Ülkemizde yapılan 
projelerin çoğunda çevre, sosyal ilişkiler ve iş gü-
venliği konularında olumsuz izlenimler var. Yerel 
halkın bize de ilk tepkileri bu yönde oluyor. Ancak 
projedeki disiplin ve titiz çalışmayı gördükten son-
ra düşünceleri değişiyor. Bizim amacımız, proje 
tamamlandığında, tüm yöre halkının Tekfen’in pro-
jeyi dört dörtlük tamamladığını düşünmeleri. Tüm 
çabamız bunun için.
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ERCAN BAYŞU
HALKLA İLİŞKİLER ŞEFİ

Bize dedikleri tek şey, “Teşekkürler!”

Ben, TANAP Projesi Kısım 5 Halkla İlişkiler Şefiyim. 
Daha önce OMV Samsun Elektrik Doğal Çevrim 
Santralı Doğalgaz Boru Hattı dahil birçok projede 
görev aldım.

Bizim ekip olarak amacımız, “mağdur etmeyelim 
ve mağdur olmayalım” prensibiyle ilerlemek. Bunu, 
yaptığımız her toplantıda katılımcılara anlatıyoruz. 
Ekibimizi önce BOTAŞ personeli sanıyorlar. Bizden 
önce gelen birçok ekibin anlattıklarının üzerine, 
bizim de kamulaştırma konularıyla ilgili bilgi vere-
ceğimizi sanıyorlar. Bize ilk sordukları soru, “Sizin 
göreviniz nedir?” oluyor. Biz kendimizi tanıttığı-
mızda, “İnşaat projesinde sizin ne işiniz var?” diye 
soruyorlar. “Sizin taleplerinizi, isteklerinizi, önerile-
rilerinizi dinlemeye, sorunlarınızı çözmeye geldik. 
Sizin için buradayız,” dediğimizde şaşırıyorlar. Bize 
dedikleri tek şey, “Teşekkürler!”

Kendilerinin bir muhatap olarak görülmesi ve in-
şaat aşamasında mağduriyete uğramamaları için 
yapılan çalışmalar, bize olan güvenlerini kat be 
kat artırıyor. Aslında bu projenin sadece bir inşaat 
projesi değil, yöreye sosyal ve ekonomik bir katkı 
olduğunu görmeleri için attığımız adımlar, pay-
daşlarımızla sağlam köprüler kurmamızı sağlıyor. 
Aldığımız olumlu geri dönüşler ise, atacağımız 
sonraki adımlar için bize cesaret veriyor.

“Size okulda sabır da öğretiyorlar mı?”
Bugüne kadar, yerel halk üzerinde tesis ettiğimiz 
güveni gösteren birçok örnek yaşadık. Mesela 
kazı işleri yoğun bir şekilde devam ederken, saha-
da taşeron işçilerden biri önümüzü kesti. Bu işçi, 
köylerde yaptığımız toplantılar sırasında aldığımız 
başvurulardan taşerona yönlendirdiğimiz kişiler-
den biriydi. Bize yaklaşık 100 metre sonra kazı işle-
rinin kendi tarlasında başlayacağını, tarlasının ekili 

BU PROJENIN YÖREYE SOSYAL VE 
EKONOMIK BIR KATKI OLDUĞUNU 
GÖRMELERI IÇIN ATTIĞIMIZ 
ADIMLAR, PAYDAŞLARIMIZLA 
SAĞLAM KÖPRÜLER KURMAMIZI 
SAĞLIYOR. ALDIĞIMIZ OLUMLU 
GERİ DÖNÜŞLER İSE, ATACAĞIMIZ 
SONRAKİ ADIMLAR İÇİN BİZE 
CESARET VERİYOR.



ELMAS AKGÖZ
HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

“Telefonla arayıp bizi kontrol ediyorlar”

Ben TANAP Projesi’nde Halkla İlişkiler Uzmanı ola-
rak görev yapmaktayım. Daha önce de Bakû-Tiflis-
Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı’nda aynı gö-
revde bulundum. 

İşimizin her aşamasında bizi motive eden en 
önemli şey, çözüme ulaştırdığımız konular ve bu 
nedenle taraflara sağladığımız memnuniyet duy-
gusu. Görevimiz gereği yerel halkla bire bir ileti-
şimimiz var. Onlara öncelikle projeyi anlatıyoruz. 
İlkin bizim ne için geldiğimizi anlamıyorlar. Uzun 
uzun konuştuktan sonra konuyu anlatabiliyoruz. 
Aynı köylere ikinci kez gittiğimizde ise konuşmalar 
tamamen boru hattı üzerine oluyor. Tekrar tekrar 
bilgilendirme yaptığımız için çok memnun kalıyor-
lar. 

İlk köy toplantısında irtibat numaralarımızı verdi-
ğimizde, takip eden günlerde küçük bahaneler-
le arayıp bizi kontrol ediyorlar. Daha sonraki köy 

toplantılarına gittiğimizde, “Her türlü sorumuza 
sıkılmadan cevap veriyorsunuz” diye bize teşekkür 
ediyorlar. Köylülerden, beklediğimizin ötesinde 
destek alıyoruz. Çünkü TANAP’ın önemli bir proje 
olduğunu düşünüyorlar ve kendilerinin de bir kat-
kısı olsun istiyorlar. İkincisi, kendilerini ciddiye alıp 
onları ilgilendiren her konuda danışmamız, fikirle-
rini almamız onları memnun ediyor. Bu yüzden de 
yardımcı olmak istiyorlar.

“Okuryazar olmayabilirim, ama sordum 
öğrendim”

Beni etkileyen önemli bir olay: Hamamkarahisar 
köyünde arazi giriş toplantısı için köy kahvesine 
gittik. Toplantıya yaşlı bir teyze geldi. Adının Na-
ciye olduğunu söyledi. Arazi giriş protokolünü im-
zalaması gerekiyordu. Şalvarının cebinden keseye 
sarılı mührünü çıkardı ve imza yerine onu bastı. 
Okuryazar olmadığı için parmak basmak yerine bu 
mührü kullanıyormuş. “Benim babam Atatürk’ün 
mühürlerini yapardı. Bana da yapmıştı, ben hep 
bunu kullandım,” dedi. Eşini erken yaşta kaybet-
miş, çocuklarını yalnız yetiştirip büyük şehirlere 
göndermiş. 88 yaşında ve köyde yalnız yaşıyor-
muş. Her işini de kendi görüyormuş. “Çocuklarım 
gel diyor ama ben burda çok mutluyum. Şimdi 
işlerimi görebiliyorum. Elden ayaktan düşersem 
o zaman yanlarına giderim,” dedi. Çok onurlu ve 
hayata bağlı, dimdik duruyordu. Anlatmaya baş-
ladığımda projeyle ilgili çok fazla bilgisi olduğunu 
gördüm ve şaşırdım. “Bunları nasıl biliyorsun?” 
dedim. “Okuryazar olmayabilirim ama arazimden 
geçiyorsunuz. Sordum öğrendim,” dedi.

Toplantıları genellikle köy kahvelerinde yapıyoruz. 
Erkek ağırlıklı toplantılar oluyor. Ne söyleyeceğimi 
merak ediyorlar. Dikkatle dinliyorlar. Üst toprak sı-
yırması için bilgilendirmeye gittiğimizde, “Bu çok 
basit bir şey. Taa Ankara’dan bunun için mi geldi-
niz?” diye şaşırıyorlar. “Siz bizim için önemlisiniz. 
Yaşam alanlarınıza geldik çalışıyoruz, bu nedenle 
sizi bilgilendirmemiz gerekiyor,” dediğimizde, ken-
dilerini iyi hissediyorlar. Bazen inşaat ekibi çalışır-
ken onlara sordukları sorulara cevap alamayınca 
kızıyorlar. “İşleriyle ilgilendikleri için size zaman 
ayıramayabilirler. Dilediğiniz her şeyi bize sorabilir-
siniz,” deyince yumuşuyorlar; bizler onları dinleyip 
anlamaya çalıştığımızda memnun kalıyorlar.

“Geçtiğimiz yerlerde iyi intibalar bırakarak 
projeyi tamamlamak istiyoruz”

Yaptığımız işin en zor tarafı boru hattının uzun me-
safeleri kapsaması. Basit bir iş için bazen kilomet-
relerce yol kat etmemiz gerekiyor. Mesafeler uzun 
olduğu için işler birikebiliyor. Bu bende bazen 
yetersizlik duygusu oluşturuyor. Çünkü basit de 
olsa işler yapılmadığında önemli bir sorun haline 
gelebilir. Mesafelerin uzun olması aynı zamanda 
fiziksel olarak da bazen yorucu olabiliyor. Bunun 
için önceliklerine göre yapılacak işleri planlamaya 
çalışıyorum. Fakat gün içinde planladığım şeylerin 
dışında sürekli yeni konular çıkıyor; planladığım 
işlerin yanında bir taraftan da bunları hallediyo-
rum. Örneğin, köy toplantısı planlamış oluyorum, 
o sırada borusu patlamış bir köylünün şikâyetiyle 
ilgilenmek zorunda kalabiliyorum.

Çok farklı insanlarla karşı karşıyayız. Hem inşaat 
ekibi, hem yerel yönetimler, hem yerel halk, doğ-
rudan iletişim halinde olduğumuz taraflar. Bizim 
her biriyle sorun çözme deneyimlerimiz farklı. Her 
kesimden insanla iletişim kurmak durumunda-
yız. Birlik beraberlik ve dayanışma içinde, çözüm 
odaklı çalışılması hepimiz için çok önemli. Ekip 
ruhu içinde moralimizi yüksek tutarak işlerimizi 
tamamlayıp evlerimize dönmek hepimizin ortak 
arzusu. Geçtiğimiz yerlerde iyi intibalar bırakarak 
projeyi tamamlamak istiyoruz.

ÇOK FARKLI İNSANLARLA KARŞI 
KARŞIYAYIZ. BIZIM HER BIRIYLE 
SORUN ÇÖZME DENEYIMLERIMIZ 
FARKLI. GEÇTİĞİMİZ YERLERDE İYİ 
İNTİBALAR BIRAKARAK PROJEYİ 
TAMAMLAMAK İSTİYORUZ.
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açmak. Şu ana kadar yaptığımız uygulamalar 
vatandaşta karşılığını buldu, bu nedenle de faali-
yetleri aksatmaya yönelik bir tavır sergilemiyorlar. 
Çeşitli sorunlar çıktığı zaman bile, çözüm odaklı 
olduğumuzu gördüklerinden olumsuz tavır ve 
davranışlardan vazgeçiyorlar. Vatandaşın bu yak-
laşımının nedenini kısaca hız, ulaşılabilir olmak ve 
çözüm odaklı olmak şeklinde özetleyebiliriz.

Bir keresinde köylerden birinde muhtarla saha 
mühendisi arasında sıkıntı yaşandığı için muhtar 
sinirli bir şekilde beni aradı. Çalışanımızın öfkeli ko-
nuşmaları telefondan duyuluyordu. Muhtara, “Sen 
kahveye otur, çay içesiye gelirim, konuyla ben il-
gileneceğim,” dedim. Vardığımda muhtarın siniri 
geçmişti. Oraya varınca benim konuyla profesyo-
nel bir şekilde ilgileniyor olmam durumu yatıştırdı 
ve sorunu halledebildik.

“Kullanılacak her sözcüğün itinayla seçilmesi 
gerekiyor”

Hiçbir sorun aynı olmadığı gibi, çözümü de aynı 
değil. Öncelikle karşıdaki kişiyi dinlemek, söyle-
mek istediklerini anladığını hissettirmek sorunun 
yüzde 50’sini çözüyor. Halkla ilişkiler uzmanlarının 
kırsal yaşam, arazi kullanımı, çiftçilerin toprakla 
olan bağı, yıl içerisindeki faaliyetlerin zamanlaması 
gibi konularda biraz bilgili olması lazım. Önsezile-
ri güçlü, toplumsal normlar ve dengeleri iyi ana-
liz edebilen, aynı zamanda dinlemesini bilen, her 
kesimden insanla iletişim kurabilen, mütevazı bir 
yapısı olması önemli. 

Kullanılacak her sözcüğün itinayla seçilmesi gere-
kiyor. Çünkü çok küçük bir söylenti bile, bırakın köy 
içinde, köyler arasında çok hızlı bir şekilde yayılı-
yor. Ardından gerekli bilgilendirmeler yapılsa bile 
söylenti uzun süre devam edebiliyor. Bu da iş yü-
kümüzü artıran bir şey. Çünkü bu tür durumlar için 
ayrı bir emek ve çaba sarfetmek, zaman ayırmak 
gerekiyor. Bu nedenle bir yandan da birlikte çalış-
tığımız sahadaki arkadaşlarımıza halkla ilişkiler eği-
timleri veriyoruz. Bu eğitimlerde neyi neden yap-
tığımız konusunda personelimizi bilgilendiriyoruz.

RAMAZAN GÜLER
HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

“En iyi reklam, hizmeti alanın yaptığı 
reklamdır”

TANAP projesinde Halkla İlişkiler Uzmanı olarak 
görev almadan önce, başka özel firmalar adına 
resmi kurumlar ile iletişim ve izinler konusunda 
çalıştım. Burada önceki deneyim ve tecrübelerimi 
bire bir sahada uygulama fırsatı buluyorum. Bu iş 
bana, geniş bir alanda çeşitli insan ve toplumsal 
yapıları tanıma ve yeni deneyimler edinme konu-
sunda katkı sağlıyor.

Kırsal kesimde bundan önce yapılan projelerin 
çoğunda, yerel halkın görüşleri ve istekleri ciddiye 
alınmamış, söyledikleri dinlenmemiş, hatta mu-
hatap bile bulamamışlar. Bu nedenle bizim yaptı-
ğımız uygulamalar insanlar tarafından şaşkınlıkla 
karşılanıyor. Bir şikâyet geldiğinde bunun halledil-
me hızı yerel halk arasında konu oluyor.

Aslında bu iş zamanla yarış gibi. Çünkü bir sorun 
veya talep için ne kadar hızlı hareket edilirse, çö-
züm de o denli kolaylaşıyor. Belli bir güven oluş-
turulduğu zaman, süreç içinde yaşanabilen olum-
suzluklara verilen tepkiler de daha ılımlı oluyor. 
Bizim muhatap olduğumuz insanlar aktardıkları 
sorunlarla ilgili çözüm arandığını, sorunun halle-
dilmesi için gerekenin yapıldığını anladılar. Bu da 
fısıltı gazetesiyle bütün köylerde duyuldu. “En iyi 
reklam, hizmeti alanın yaptığı reklamdır” anlayışı 
geçerliliğini bir kez daha kanıtladı.

“Hız, ulaşılabilir olmak, çözüm odaklı olmak...”
Tekfen yönetimi sahadaki uygulamalarımız konu-
sunda bize tam destek veriyor; olaylar karşısındaki 
müdahalelerimizi takip ediyor. Yönetimin verdiği 
bu destek ve birim amirlerimizin verdiği özgüven-
le, sahada elimiz güçlenmiş olarak kararlar alabi-
liyoruz. Bütün bu çalışmaların amacı, inşaat faali-
yetlerinin aksamadan devam etmesi için önünü 

KIRSAL KESİMDE BUNDAN ÖNCE 
YAPILAN PEK ÇOK PROJEDE, YEREL 
HALKIN GÖRÜŞLERİ, İSTEKLERİ 
CİDDİYE ALINMAMIŞ, SÖYLEDİKLERİ 
DİNLENMEMİŞ, HATTA MUHATAP 
BİLE BULAMAMIŞLAR. BU NEDENLE 
BIZIM YAPTIĞIMIZ UYGULAMALAR 
INSANLAR TARAFINDAN 
ŞAŞKINLIKLA KARŞILANIYOR.
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Çevreyle dost kalarak 
çalışmak
TEKFEN İNŞAAT’IN TANAP PROJESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALAR,  
ULUSLARARASI BORU HATTI MÜTEAHHITLERI BIRLIĞI’NIN (IPLOCA) AÇTIĞI ÇEVRE 
YARIŞMASINA DA ADAY OLDU. YARIŞMA İÇİN IPLOCA’YA GÖNDERİLEN SUNUMU, ANA 
BAŞLIKLAR ALTINDA SİZİN İÇİN ÖZETLEDİK.

TEKFEN VE ÇEVRE
TANAP Projesi kapsamında Tekfen çevre ekibi, inşaat çalışmalarının çevre, bitki 
ve hayvan varlığı üzerindeki etkilerini en aza indirme hedefiyle çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda üstteki nebati toprağın, endemik türlerin, 
sulak alan ve dere geçişlerinde ekosistemin korunarak, inşaat çalışmalarının 
doğal yaşam üzerinde yarattığı potansiyel risklerinin giderilmesi veya en aza 
indirilmesi yönünde önlemler alınıyor.

Örneğin, arazide kocagöz kuşu 
yumurtalarının bulunması üzerine 

bu bölümdeki inşaat çalışmaları, 
yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya 

kadar 2 ay süreyle ertelendi. Yu-
murtalar da doğal ortamında koruma 

altına alındı.

Nehir geçişleri ise balıkların yumurtla-
ma dönemi olan Nisan-Haziran ayları 

dışında gerçekleştirilecek şekilde plan-
landı. Akarsulara herhangi bir sızıntı 

olmaması ve toprak dökülmemesi için 
önlemler alındı.

ÇEVRE İNCELEMESİ

İnşaat öncesinde gerçekleştirilen incelemelerle güzergâh üzerindeki 
bütün ekolojik hassasiyetler belirlendi. Bütün nehir geçişleri, kritik ha-
bitatlar, koruma altındaki türler, ağaçlar ve hayvan yuvaları not edildi.

FAUNA VE FLORA KORUMA

TANAP Projesi kapsamında hazırlanan Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı doğ-
rultusunda güzergâh üzerindeki endemik, nadir ve hassas bitki-hay-
van türleri belirlenerek, kritik habitatlar tabelalarla işaretleniyor.

Çalışmalardan etkilenebilecek hayvanlar, bitkiler, hatta endemik bö-
ceklerin larvaları bile çevre ekibince güvenli bir şekilde inşaat alanın-
dan uzaklaştırılıyor. Güzergâh üzerinde bulunan ağaçlar tek tek ince-
lenerek, aktif olarak kullanılan kuş yuvaları tespit ediliyor. O ağaçlar 
işaretlenerek, kuşlar yumurtadan çıkıp uçana kadar o ağaca dokunul-
muyor.

Endemik ve nadir bitkilerin to-
humları toplanarak saklanıyor; 
bir kısmı da Ankara’daki gen 
bankasına gönderiliyor.

Mecbur kalınmadıkça ağaçlar 
kesilmiyor; mümkünse yerleri 
değiştiriliyor. Kesilmek zorunda 
kalınan ağaçların yerine proje 
sonunda yenileri dikilecek.

Dysmachus safranboluticus 

Bayağı kocagöz
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TOPRAK KORUMA

Güzergâh boyunca inşaat çalışmaları 
başlamadan önce verimli nebati top-
rağın derinliği ölçülüyor. Ardından 30 
cm’ye kadar üst toprak sıyrılarak ke-
narda düzgün bir şekilde istifleniyor. 
Erozyona uğramaması için önlemler 
alınıyor.

Dere geçişlerinde geçici bir köprü 
oluşturmak üzere borularla su akışı 
sağlandıktan sonra, toprağın suya 
karışmasını önlemek üzere önlemler 
alınıyor. Köprünün yan tarafları sedi-
mentasyonu önlemek için taşlarla ve 
kum torbalarıyla destekleniyor.

ARKEOLOJİ

Kültürel ve tarihsel mirasın korunması da projenin öncelikleri arasında.  
Çalışmalar sırasında arkeolojik buluntulara rastlanması durumunda 
arazi çevrelenerek müze yetkilileri bilgilendiriliyor. Yapılan inceleme-
ler doğrultusunda çalışmaların gözetim altında sürdürülmesine veya 
kurtarma kazısı yapılmasına karar veriliyor.

İŞBİRLİĞİ

Doğa ve çevrenin korunması çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarıyla da iş-
birlikleri gerçekleştiriliyor. Boru hattı güzergâhının yakınında bulunan bir su-
lak alanda Doğa Araştırmaları Derneği (DAD) üyeleri tarafından kuş gözlemle-
ri yapıldı. DAD, aynı zamanda inşaat çalışmalarının kuşlar üzerindeki etkilerini 
en aza indirmek için önerilerde bulundu.

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA

Boru hattındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra arazinin ilk günkü haline 
getirilmesi esas kabul ediliyor. Tekfen, büyük bir özenle çalıştığı araziyi, 
doğayla barışık, çevre dostu çocuklara emanet edecek.

ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME

Boru hattının geçtiği bölgelerdeki çocuklar arasında çevre bilincinin geliş-
tirilmesine özellikle önem veriliyor. Bu amaçla köy okulları ziyaret edilerek, 
çocuklara çevre ve çevre koruma konularında eğitim veriliyor.

Eğitim sırasında insan-doğa ilişkisi, doğal yaşamın önemi, çevre dostu yakla-
şımlar, atık yönetimi, kültürel ve arkeolojik değerleri sahiplenme gibi konular 
işleniyor. 

Eğitim sonrasında çocuklara “Çevre Dostu Sertifikası” veriliyor. Eğitimler, 
müze ziyaretleri ve fidan dikme etkinlikleriyle de destekleniyor.
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HEPİSTANBUL HEPYEŞİL!
İstanbul’un en yeşil konut projelerinden biri olmaya aday HEP İstanbul’u biraz da bu yönüyle tanımak ve peyzaj 
çalışmaları hakkında yerinde konuşmak üzere, yağmurlu bir yaz sabahında projenin peyzajında kullanılacak bit-
kilerin yetiştirildiği Yalova’daki Safran Köyü’nü ziyaret ettik. İstanbul’a yakın ama yeşillikler içindeki köyde bulunan 
Yeşilvadi Fidanlığı’nda, iki yıla yakın bir zamandır hummalı bir çalışma yürütülüyor. HEP İstanbul’da kullanılmak 
üzere özenle seçilen bitkiler, fidanlık yetkililerine göre “mutlu” bir şekilde evlerine taşınacakları günü bekliyor. 

Tekfen Emlak Geliştirme Satış Pazarlama Müdürü Nazlı Han, Peyzaj Tasarım’ın sahibi ve HEP İstanbul Peyzaj 
Proje Müellifi Arzu Nuhoğlu, Yeşilvadi firmasının sahibi ve HEP İstanbul Peyzaj Projesi Bitkisel Materyal Üretim 
Sorumlu Firması’ndan Metin Karakuş, sakinlerine yeşillikler içinde bir hayat vaat eden HEP İstanbul için gözler-
den ırak bir şekilde sürdürülen peyzaj çalışmaları hakkında bizleri bilgilendirdi.
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NAZLI HAN ARZU NUHOĞLU METİN KARAKUŞ

Öncelikle HEP İstanbul hakkında bilgi alabilir miyiz?
Nazlı Han: Tekfen Emlak’ın ilk büyük ölçekli konut pro-
jesi olan HEP İstanbul’un inşaat faaliyetleri 2014 yılı so-
nunda başladı. Tekfen Emlak Geliştirme olarak bugüne 
kadar hep butik konut ve ticari projeler geliştiriyorduk. 
HEP İstanbul, bu açıdan bizim için çok özel ve önemli bir 
proje. Türkiye’de gayrimenkul sektörü 2000’lerden son-
ra ivme kazanmaya başladı. Biz bu dönemde Tekfen To-
wer, Taksim Residences, Levent Ofis, Kâğıthane Ofis-
park ve Bomonti Apartmanları gibi örnek yapılara 
imzamızı attık. Daha sonra bu projelerde kazandığımız 
tecrübeden ve Tekfen’in 60 yıllık deneyiminden güç ala-
rak daha büyük bir proje geliştirmeye karar verdik. 
Esenyurt-Beylikdüzü arasında yer alan 57 dönüm arsa 
üzerinde HEP İstanbul’u inşa etmek üzere yola çıktık.

Bu projeyi benzer konut projelerinden ayıran nedir?

Nazlı Han: Tekfen farkı! Bir projeye başlarken sürdürü-
lebilir olması bizim için çok önemli. Tekfen, arsanın sa-
tın alınmasından projenin geliştirilmesine, inşasından 
işletmesine kadar tüm süreçlerde yer alıyor. Projeler, 
bizim için satışı tamamlandıktan sonra biten işler değil. 
Tekfen, geliştirme, inşaat ve işletme aşamalarında de-
taylı ve titiz çalışma süreciyle her zaman farkını ortaya 
koyuyor. Bugün burada olmamızın nedenlerinden biri 
de bu aslında. HEP İstanbul’un yüzde 74’ü yeşil alan. 
Projenin güçlü bir peyzajı var. Bunun için burada, Saf-
ran Köyü’nde, projede kullanılacak bitkileri şimdiden 
yetiştirmeye başladık. Projede yaşam başladığında, bir-
çok bitkimiz yeterli olgunluğa ulaşmış olacak.

Bu durum benzer konut projeleri için standart bir 
uygulama mı, yoksa Tekfen’in öncülük ettiği bir ye-
nilik mi?

Nazlı Han: Tekfen kesinlikle burada farkını ortaya ko-
yuyor. Bu, çevreye yönelik hassasiyetinin de bir göster-

gesi. Açıkçası bu tarz bir uygulama yapan proje sayısı bir 
elin parmağını geçmez. 1.424 konutun olduğu bu proje, 
yaşam başladığında aslında 4.500-5.000 nüfuslu bir 
semt olacak. Bu semtin en sağlıklı şekilde yaşayabilmesi 
için her ayrıntıyı düşündük. Örneğin, tüm araç trafiğini 
yerin altına aldık. Var olan alanların büyük bir kısmını 
da yeşil alana, çocuklar için oyun bahçelerine, Kuzey Ku-
lüp ve Güney Kulüp olarak adlandırdığımız sosyal tesis-
lere ayırdık. Kuzey Kulüp, içinde kütüphane ve sinema-
nın da bulunduğu, daha çok kış aktivitelerine yönelik 
kapalı bir alan; Güney Kulüp ise yüzme havuzu, restoran 
ve fitness merkezinin bulunduğu bir alan olarak yaşa-
yanlara hizmet verecek. 

HEP İstanbul örneğinden gidersek, bir peyzaj proje-
sinin planlaması nasıl yapılıyor?

Arzu Nuhoğlu: En önemlisi mimarın verdiği verileri 
değerlendirmek. Planlamayı, tariflenen ihtiyaçlara ve 
mimarinin getirdiği mekânsal tanımlara göre yapıyo-
ruz. Neresi özel bahçe, neresi ortak kullanıma ayrılıyor, 
ortak kullanımda nasıl bir yaşam hayal ediliyor, interak-
tif alanlar nereler, kişilerin yalnız kalmayı tercih ettiği 
alanlar nereler, çocukların yaş gruplarına göre zaman 
geçireceği mekânlar nereler gibi verilerle işe başlıyoruz. 
İlk kurgu, dış mekândaki şekilleniş oluyor. Mekânsal 
düzenlemeyi bitkilerle yapıyoruz; hem duvar, hem de 
çatı örtüsü olarak bitkileri kullanıyoruz. Tür ve ağaç se-
çimiyle devam eden bu süreç, elbette bütçe sınırları gö-
zetilerek yürütülüyor. Projenin sürdürülebilir olması da 
önemli. HEP İstanbul, çocukları çok seven bir proje, bol 
miktarda oyun ve spor alanlarımız var. Burayı çocuklu 
ailelerin yaşayabileceği bir mekân olarak planladık. 

HEP İstanbul’un peyzaj özellikleri neler?

Arzu Nuhoğlu: HEP İstanbul’un proje çalışmaları yak-
laşık iki sene sürdü. Bir planlama kararı olan trafiğin 
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rebilecekler. Kullanılacak bitkileri önceden yetiştirerek, 
belirlenen zaman ve bütçe dahilinde zengin ve çeşitlili-
ğin sağlandığı bir peyzaj hedefine ulaşacağız. Şu anda 
bulunduğumuz 22 bin metrekarelik alanda 1 yıldır bitki 
gruplarımızı yetiştiriyoruz.

Metin Karakuş: Ben, HEP İstanbul’un bitkisel mater-
yal üretiminden sorumlu Yeşilvadi firması adına bura-
dayım. Proje için şu anda içinde bulunduğumuz da dahil 
olmak üzere, iki ayrı fidanlıkta 1.300’e yakın ağaç ve 70 
bine yakın çalı yetiştiriyoruz. 15 kişilik bir kadromuz 
var. Yalova’nın suyu sert; pH değeri biraz yüksek. Bunu 
dengelemek için bir otomasyon sistemi kurduk. Mevcut 
suyu istediğimiz pH değerine getirebiliyoruz. Bundan 
dolayı bitkilerimiz çok mutlu, dikkat ederseniz hepsi gü-
lüyor. Burada kurduğumuz sistemin aynısı HEP 
İstanbul’da da olacak. Hem otomatik sulama, hem de 
doz aşma ünitesi bulunacak. Ayrıca bir deposu olacak, 
bitkileri beslemek istediğimizde sıvı gübreyi otomatik 
sulamayla beraber verebileceğiz. HEP İstanbul, çevre 
düzenlemesi açısından alıştığımız konut projelerinden 
hayli farklı bir proje. Tekfen Emlak Geliştirme, en üst 
düzeyde çevreye duyarlılık gösteriyor. Bir konut projesi 
için iki yıl önceden bitkileri sipariş etmek, yetiştirip bü-
yütmek Türkiye’de alışık olduğumuz bir uygulama değil. 
Bu açıdan Tekfen ile çalışmaktan çok mutluyuz. 

Bitki seçimleri belli bir konsept dahilinde mi yapıldı?

Arzu Nuhoğlu: Burada iki önemli faktör var. Her proje-
nin kendi içinde bir konsepti vardır. Burada her koridor 
bahçede ağırlıkla bir ağaç türü yer alıyor. Seçimlerimiz-
de dört mevsimin de hissedilebileceği bitkiler olmasına 
özen gösterdik. İkinci önemli ve asıl belirleyici olan ise, 
çatı bahçesi olması nedeniyle sadece 1 metre toprak de-
rinliğine sahip olmamız. Dolayısıyla bu derinlikte yeti-
şebilecek çalı ve ağaç gruplarını kullanma zorunluluğu-
muz vardı. Buna uygun seçimler yaptık ve her zaman 
olduğu gibi iklim faktörünü göz önünde bulundurduk. 
Çünkü Esenyurt, İstanbul’un geneline kıyasla daha sert 
bir iklime sahip. Koruluk dediğimiz alanda ise doğal ze-
minli toprak bulunduğundan daha büyük ağaç türlerine 
ağırlık verdik. 

yer altına alınması, proje için aslında büyük bir avantaj 
yarattı. Altı otopark olan bir çatı bahçesi üzerinde 40 
bin metrekareye yakın yeşil alanımız var. Tüm binalar 
doğal bir koru alanıyla çevreleniyor. Bu alan, HEP 
İstanbul’un bölge ile ilişkisini hem bağlıyor hem de sı-
nırlandırıyor. 

Arazimizde 4 ana bölgemiz var ve bahçeler birbirine 
kotlarla bağlanıyor. Bunlar koridor bahçeler ve her kori-
dor hem kullanım alanıyla hem de bitki türleriyle birbi-
rinden farklılaşıyor. Bitki gruplarımız sınırları belirle-
yen, mekânları tarifleyen bir özellik taşıyor. Bunlar, 
yeşildeki görsel zenginliği ve çeşitliliği sağlayacak olan 
alt doku olduğu için son derece önemli. Çatı bahçesinde 
olduğumuz için ağaç kullanımımız kısıtlı olmakla bera-
ber, uygun alanlara mümkün olduğunca çok ağaç dik-
meye gayret ettik. LEED sertifikası kapsamında burada 
kullandığımız bitkiler az su tüketen ve yer örtücü bitki-
ler. Projede hem ortak kullanıma açık, hem de özel bah-
çeler yer alıyor. Aynı zamanda binaların üst katlarında 
yaşayanlar, alt kottaki yeşil alanları kademeli olarak gö-
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Burada oldukça büyük, yetişkin ağaçlar görüyoruz. 
Bunlar da HEP İstanbul Projesi için mi?

Metin Karakuş: Gördüğünüz fıstık çamları şantiye ala-
nında, binaların inşa edileceği yerlerden buraya taşıdığı-
mız ağaçlar. Bu ağaçları sökerek Yalova’ya getirdik. 50-
60 yaşında, oldukça yaşlı ağaçlar ve hepsi de yaşıyor. 
Peyzaj işi başladığında oradaki koruluk alana tekrar di-
keceğiz.

Burada yetiştirilen bitkiler ne zaman yerlerine taşı-
nacak?

Metin Karakuş: Çevreyle ilgili altyapı çalışmalarımıza 
20-25 gün sonra başlayacağız. Bitki dikimleri Kasım, 
Aralık ve Ocak aylarına denk gelecek. Mart 2017’de bü-
tün bahçelerin bitmiş olması planlanıyor.

Bitkilerin transferi nasıl yapılacak?

Metin Karakuş: TIR’larla, kamyonlarla yapılacak. 
Nakliye çok hassas bir iş, çünkü bitkiler oldukça narin. 
Burada gördüğünüz tüm bitkiler paketlenerek, yatay bir 
şekilde birbirine zarar vermeden İstanbul’a nakledile-
cek. Taşıması oldukça özen istiyor. Biz projenin tamam-
lanmasından sonraki bir yıl boyunca bakımını da üstle-
neceğiz. Şimdiye kadar hiçbir projemizi bırakmadık, 
sürdürülebilir olmasına hep dikkat ettik. 

Kullanılan bitkilerin çevre estetiği dışında da fonk-
siyonları var mı?

Metin Karakuş: Aslında hava ve gürültü kirliliğini en-
gellemek için kullandığımız farklı ağaç ve bitki türleri 
mevcut. Projede manolya, ıhlamur, çınar, zeytin, gür-
gen, kiraz, erik, nar, elma ve şeftali gibi, yaşayanların 
gerek kokusundan, gerek gölgesinden, gerekse meyve-
sinden yararlanabileceği çok sayıda farklı ağaç türü yer 
alıyor.

Çocuklar meyve ağaçlarına dalabilecekler yani...

Metin Karakuş: Aynen öyle!

Nazlı Han: HEP İstanbul, LEED sertifikasına sahip ilk 
toplu konut projelerinden biri olarak da farkını ortaya 
koyacak. Bitki seçimlerinde diğer faktörlerin yanı sıra 
LEED sertifikasına uygunluğu da kriter aldık. Çünkü bi-
zim için sürdürülebilirlik ve enerjinin verimli kullanıl-
ması son derece önemli. Bu nedenle daha az su isteyen, 
yerel bitkiler kullandık. 

Tekfen bundan sonra diğer konut projelerinde de 
yeni fikirler, yeni konseptlerle alanında öncü giri-
şimlerde bulunmaya devam edecek mi?

Nazlı Han: HEP İstanbul, ihtiyaca yönelik bir projeydi 
ve bunun devamının geleceğini düşünüyoruz. Her pro-
jemizi, yer aldığı bölgeye de uyumlu olacak şekilde plan-
lıyor ve her yeni projeyle çıtayı yükselterek, öncekinden 
daha iyi bir işe imza atmayı hedefliyoruz. 
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Toros Teknolojik Tarım Merkezi, yaygın bilinen adıyla Agripark, 
Türk çiftçisine 2004 yılından bu yana hastalıklardan ari, kaliteli 
tohumluk ve fide üretiyor. Türkiye’nin ilk ve sayılı teknotarım 
merkezlerinden biri olan Agripark, DNA analizi çalışmaları ile 
desteklediği ekmeklik buğday ıslahı çalışmaları yanında, özellikle 
muz ve patates üretiminde elde ettiği başarıyı başka alanlara da 
taşıyarak ürün çeşidini zenginleştirmeyi hedefliyor. Anadolu’nun 
zengin biyoçeşitliliğini bir kaynak olarak değerlendiren merkezde, 
Türk tarımının geleceğine yönelik çalışmalara imza atılıyor.
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TARIMIN TEKNOLOJİYLE BULUŞTUĞU YER

AGRİPARK
T oros Teknolojik Tarım Merkezi’nin kö-

keni, Özdemir Sabancı tarafından tarım 
alanında faaliyet göstermek üzere 1958 

yılında Adana’da kurulan Sapeksa adlı girişime 
kadar uzanıyor. Başlangıçta mısır, ayçiçeği, 
soya ve buğday gibi tarla bitkileri üreten kuru-
luş, 1986 yılından sonra Ar-Ge imkânlarını ge-
liştirerek çalışmalarını yüksek kaliteli tohum 
geliştirme alanına yoğunlaştırmış, sera ve tarla 
üretimine uygun biber, domates ve salatalık 
gibi sebze tohumlarının ıslah ve dağıtımına 
başlamıştı.

Ancak Özdemir Sabancı’nın 1996 yılında bir su-
ikaste kurban gitmesinin ardından Sapeksa 
adeta sahipsiz kalmış ve şirketin satılmasına 
karar verilmişti. Sapeksa’nın faaliyet alanı, 
Toros’un üstün kaliteli tohum ve fide yetiştirici-
liğine yönelik büyüme stratejisi ile tam olarak 

örtüştüğünden, firma 2004 yılında Toros Tarım 
tarafından satın alındı. Ayrıca aynı yıl içerisinde 
Sabancı Üniversitesi ile bir Teknik Danışmanlık 
ve Teknoloji Transferi anlaşması imzalandı.

Bu gelişme, Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu’nu 
özellikle sebze tohumu ıslahında, doku kültürü 
kaynaklı meyve fidancılığında ve buğday tohu-
mu üretim ve satışında en büyük özel sektör 
girişimi haline getirdi. Dünya standartlarında 
üretim olanaklarına sahip olan Agripark tesis-
leri, Toros’un yıllardan beri Türk tarımının 
daha verimli ve çağdaş yöntemlere kavuşturul-
ması yönünde sürdürdüğü çabaların eksik hal-
kalarından birini tamamlıyordu. Çünkü tarım-
da modern yöntemler kullanmak kadar, 
kullanılan tohum ve fidelerin hastalıklardan 
arındırılmış, kaliteli ve verimli olması da önem 
taşıyordu.

DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİ 
NEDİR?

Üstün nitelikli ve hastalıklardan 
ari fidan ve tohumluk üretimi için 
kullanılan doku kültürü yöntemi, 
“aseptik (mikropsuz) ve yapay 
besin ortamında hücre, doku veya 
organ gibi bitki kısımlarından yeni 
doku, bitki veya bitkisel ürünlerin 
üretilmesi” olarak tanımlanıyor. 
Klasik üretim yöntemlerine göre 
daha pahalı olmasına rağmen bu 
yöntem genetiksel olarak çok daha 
homojen ve sağlıklı ürünler elde 
edilmesini sağlıyor. Üstelik bu yöntem 
verimlilik açısından da geleneksel fide 
yetiştiriciliğine göre önemli avantajlar 
sağlıyor. Örneğin bir “explant”tan 
(ilk giriş materyali olarak kullanılan 
bitkicik) klasik çoğaltma teknikleriyle 
sadece 4-5 bitki elde edilebilirken, 
doku kültürüyle en az 1.000 bitki 
üretilebiliyor.

Doku kültürü yöntemi, çoğaltılması 
zor olan türlerin üretimi, yeni çeşit 
geliştirilmesi, mevcut çeşitlerde 
varyabilite oluşturulması ve 
kaybolmakta olan türlerin korunması 
gibi amaçlarla tüm dünyada rutin 
olarak kullanılıyor.



36

H
A
B
ER

LE
R

36

D
O
S
Y
A

PATATES, KİRAZ, MUZ, BUĞDAY TOHUMU...

Doku kültürü yöntemiyle tohum ve fide üreti-
mi yapılan Agripark’taki çalışmalar, özellikle 
hastalıklar nedeniyle büyük verim kayıplarının 
yaşandığı patates tohumluğu üzerine yoğun-
laştırılmıştı. Böylece, toplumun beslenmesin-
de önemli bir yere sahip olan patates tarımın-
da, Türkiye’de yaygın olarak görülen 25’i aşkın 
hastalık ve zararlının yol açtığı büyük verim 
kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyordu. 

Teknotarım Merkezi’nde ayrıca erik, kiraz ve 
muz fidesi üretimi de yapılıyor ve tesis ürettiği 
anaç meyve fidanlarının bir bölümünü ihraç 
ediyordu. Örneğin, şirketin ilk ihracatını ger-
çekleştirdiği 2006 yılında, CDB firması tarafın-
dan sipariş edilen 21.000 adet kiraz ve erik 
anacı Almanya’ya gönderilmişti. Diğer yandan 
merkezde, bazı endemik türlerin geliştirilmesi 
yönünde de çalışmalar yapılıyordu. Örneğin 
Anamur muzunun sağlıklı koşullarda çoğaltıla-
rak yaygınlaştırılması için gösterilen çabalar, 
neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetin 
yeniden sofralara dönmesine önemli katkı sağ-
layacaktı.

GÜNÜMÜZDE AGRİPARK

Agripark, günümüzde çalışmalarını Adana’da 
yenilenen tesislerinde devam ettiriyor. Biyotek-
noloji Merkezi, Tohum Kalite Laboratuvarı, 
Üretim Seraları, Tarla Bitkileri Proses ve Depo-
lama Ünitesi’nden oluşan merkezde 16’sı ziraat 
mühendisi olmak üzere 18 personel çalışıyor. 
Buna ek olarak tesisin operasyonlara destek ve-
ren 20 ek çalışanı bulunuyor.

Tesisin kalbini oluşturan Biyoteknoloji Mer-
kezi’nde, tohum üretme çalışmalarının yürü-
tüldüğü bir Doku Kültürü Laboratuvarı ile bit-
kilerin DNA analizlerinin yapıldığı bir Molekü-
ler Biyoloji Laboratuvarı bulunuyor. Sistemin 
virüs ve bakteriden ari kendi çekirdek giriş ma-
teryalini üretmek amacıyla 2012 yılında kuru-

lan 600 metrekare büyüklüğündeki Nucleus 
Sera’da yetiştirilen bitkiler, rutin olarak virüs 
analizlerine ve kalite devamlılık kontrollerine 
tabi tutuluyor. Tesisteki büyütme odalarında, 
tek seferde 1,5 milyon bitki yetiştirilebiliyor. 
Üretimde, Tarım Bakanlığı’nın belirlediği serti-
fikasyon standartlarının yanı sıra, Toros Tarım 
tarafından geliştirilen yüksek kalite ve stan-
dartları da uygulanıyor.

Tohumluk patates üretiminde başlangıç ma-
teryali olarak, doku kültürü yoluyla elde edil-
miş, hastalıklardan ari “süper elit” kademede 
mini yumrular kullanılıyor. Toplam 9 dekar 
alana sahip mini patates yumrusu üretim sera-
larında ısıtma-soğutma, gübreleme ve ilaçlama 
işlemlerinde en ileri teknolojilerden yararlanı-
lıyor. Tesiste, yılda iki sezon sertifikalı patates 
mini yumrusu üretimi gerçekleştiriliyor. Tarla 
üretimi ise mini yumrudan ön elit tohum, elit 
tohumdan temel kademede tohum olmak üze-
re iki aşamalı olarak sözleşmeli üreticiler yoluy-

la yapılıyor. Tarla üretimi, bu alanda deneyimli 
yerli ve yabancı uzmanlar gözetiminde gerçek-
leştiriliyor.

PATATES TOHUMLARINA 5 YIDIZLI OTEL KONFORU

Mini yumruları kendi biyoteknoloji laboratu-
varında ve kontrollü seralarında üreten Toros 
Tarım, tarla üretimini takiben yetiştirdiği yük-
sek kademe patates tohumlarını en ideal şart-
larda muhafaza etmek amacıyla 2012 yılında 
Nevşehir’de bir yeraltı deposu yatırımını haya-
ta geçirdi. Tarlada üretilen elit ve temel kade-
mede patates tohumları, uyku sürecini geçir-
mesi için Nevşehir’deki soğuk hava deposuna 
getiriliyor. Depoya ulaşan her tohumluk parti-
si, sıkı kriterlere bağlı kabul işlemlerinden geç-
mek zorunda. Tohumlar modern ekipmanların 
kullanıldığı seçme-temizleme-boylama ünite-
sinden geçtikten sonra depoya alınıyor ve ah-
şaptan imal edilmiş 800’er kiloluk özel kasalar-
da muhafaza ediliyor.

Toros Tarım tarafından inşa edilen soğuk hava 
deposu, bölgedeki diğer depolardan birçok 
özelliği ile ayrışıyor. Yaklaşık 45.000 m3 hacme 
ve 7 bin ton depolama kapasitesine sahip olan 
tesis, yeraltı depoculuğunun getirdiği doğal 
avantajların yanı sıra tamamen bilgisayar 
kontrollü havalandırma ve soğutma üniteleri-
ne de sahip. Depodaki toplam 32 odanın her 
birinin bağımsız havalandırma, nemlendirme 
ve soğutma tesisatı bulunuyor. Patates tohum-
ları, burada en iyi şartlarda muhafaza ediliyor. 
Toros, bu tesisle Türk üreticisinin ihtiyacı olan 
dünya standartlarına uygun patates tohumları-
nı tümüyle iç üretimle sağlarken, yakın gelecek-
te ihracat potansiyeli yaratmayı da hedefliyor.

Diğer taraftan Agripark’ta, Anadolu’nun kendi 
başına çok önemli gen kaynakları kullanılarak 
TÜBİTAK ve Çukurova Üniversitesi işbirliği ile 
yeni ekmeklik buğday çeşitlerinin ıslahı da ya-
pılıyor. Agripark’ın 26 bin ton dökme ve 5 bin 
ton paketli buğday tohumluğu depolama kapa-
sitesi bulunuyor. g
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B en Güney Afrikalıyım. Teknotarım Di-
rektörü olarak buradayım. Daha önce 
Suudi Arabistan’da çalışıyordum. Aslın-

da tüm planlarımı Mısır’a yerleşmek üzerine 
kurmuşken, Toros Tarım ile tanışma fırsatı 
buldum ve geçtiğimiz Ağustos ayından beri de 
buradayım. Yaptığımız şey, teknotarımla ilgili 
bütün yönetimsel süreci içeren bir politika ha-
zırlamak. Burada birçok bilimsel çalışma yürü-
tülüyor. 

Toros’ta yaptığımız şey tam bir takım işi. Ve bu 
takımın yönetimi, sistemi ve işleyişinden ben 
sorumluyum. Toros Tarım, tüm birimleriyle, 
İstanbul’dan Adana’ya kadar kocaman bir ekip. 
Biz de Teknotarım olarak bu büyük ailenin bir 
parçasıyız. Bu ailede sen ve ben yerine biz dili-
nin kullanılıyor olması benim için son derece 
anlamlı. Burada yürüttüğümüz projenin başa-
rılı olacağına kalpten inanıyorum ve bunun bir 
parçası olmak gerçekten de gurur verici. Benim 
gurur duyduğum kadar, diğer arkadaşlarım da 
bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyu-
yorlar.

Türkiye’nin kendine özgü bir konumu var. Av-
rupa ile Ortadoğu arasında bir köprü vazifesi 
görüyor. Avrupa’dan ithal edilen tohumlar yıl-
lar içinde çok fazla hastalık taşımaya başladı. 
Türkiye hâlâ bu açıdan şanslı. Büyük toprakları 
ve geniş bir ürün deseni var. Biz burada 
Türkiye’ye özgü tohum geliştirmek, yetiştir-

mek ve bu tohumları Türkiye’de satılır hale ge-
tirmek istiyoruz. Bunun için elbette uluslarara-
sı hukuku ve politikaları izlememiz gerekiyor. 
Çalışmalarımızda istediğimiz sonuçlara ulaşa-
bilmek kadar, bunu yasalara uygun bir şekilde 
yapmak da bizim için önemli. İşin kolayına kaç-
madan, iyi kalitede ve sağlıklı tohumlar üret-
meyi, önce Türkiye pazarına sunmayı, daha 
sonra da Ortadoğu ve Rusya başta olmak üzere 
bu kaliteli tohumları diğer ülkelere satacak yet-
kinliğe ulaşmayı hedefliyoruz. 

Belki çok büyük bir tohum üreticisi olmayabili-
riz, fakat yaptığımız işin en iyisini yaparak ken-
dimize bir pazar yaratabiliriz. Güney Afrika’da 
bir söz vardır, “Bir fili tek hamlede yutamazsı-
nız.” Şu anda muz, lavanta ve çeşitli konularda 
laboratuvar çalışmaları yapıyoruz. Bu bilimsel 
bir tarım çalışması. Dünyamıza insanlar olarak 
birçok şekilde zarar verdik. Şimdi aldıklarımızı 
biraz geri verme zamanı. Çevreyle uyumlu, sür-
dürülebilir, sağlıklı tarıma yönelik çalışmalar 
yapmak sadece kârlılık hedefleriyle açıklanabi-
lir bir şey değil. Bir bakıma dünyaya olan borcu-
muzu ödemek bu.

“ŞİMDİ, DOĞADAN ALDIKLARIMIZI 
GERİ VERME ZAMANI”

GERT ADRIAAN OOSTHUIZEN 
TEKNOTARIM DİREKTÖRÜ, AGRİPARK
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B en 2009 yılında Toros Tarım’da Tekno-
tarım Operasyon Müdürü olarak göre-
ve başladım. Bütün zirai kariyerim hep 

tohumculuk üzerine geçti. Aşağı yukarı 25 yıl-
dır tohum üretimi, çoğaltılması ve pazarlaması 
üzerine çalışıyorum. Bizim lokomotif işimiz 
patates tohumu üretmek ve pazarlamak. 
Agripark’ta, Türkiye’nin patates alanında en 
büyük doku kültürü altyapısına sahip olduğu-
muzu söyleyebilirim. Burada hastalıklardan, 
virüslerden arıtılmış patates tohumu üretmeye 
çalışıyoruz. Patates tohumu üretiminde müca-
dele ettiğimiz birçok virüsler var. Patatesteki 
virüs insanı etkilemese de patatesin verimlili-
ğini yüzde 50’ye kadar düşürüyor. Bizim en 
önemli hedeflerimizden birisi, doku kültürü 
vasıtasıyla bütün çeşitlerimizi hastalık ve vi-
rüslerden ari olarak üretmek.

Yaptığımız iş, hem emek hem zaman isteyen 
bir iş. Önce laboratuvar ortamında doku kültü-
rü yöntemi ile patates fidecikleri üretiyoruz. 
Bu bitkicikleri daha sonra seralara aktarıyoruz. 
Seralarda patates mini yumruları üretip, bunu 
bir sonraki yıl tarlada ekiyoruz. Daha sonraki 
yıl çoğaltarak patates tohumu üreten firmalar 
ve çiftçinin istifadesine sunuyoruz. Özetle, la-
boratuvarda başladığımız bir üretimin satış 
noktasına gelmesi yaklaşık 4 yıl sürüyor. Üste-
lik laboratuvar girişini yaptığımız o ufacık bit-
kiciklerden 4 sene sonra sattığımız patatese 
kadar tüm süreci takip edebiliyoruz.

Nevşehir’de bir soğuk hava depomuz var. Bu 
depo aslında bir mağara. Dünyada tek diyebile-
ceğim şekilde bu mağarayı son sistem teknolo-
jiyle donattık. Sistemimizde soğutma ve venti-
lasyon mevcut. Patates tohumunu +4 derecede 
saklamak istiyoruz. Mağaramızda 32 ayrı oda-
mız var. Yaklaşık 7 bin tonluk bir depo. Her 
odanın rutubet ve ısısını ayrı ayrı kontrol ede-
biliyoruz.

TOROS TARIM’IN PATATES TOHUMLARI ARANAN 
TOHUMLARDIR

Toros Tarım’ın bulunduğu kademe, elit tohum 
kademesidir. Avrupa’dan gelen patates tohum-
larına rakip olarak Türkiye’de üretim yapan tek 
firma Toros Tarım diyebiliriz. Avrupa’dan gelen 
tohumlarda son birkaç yıldır hastalıklar görü-
lüyor. Her sene 20 bin ton ortalamadan düşü-
necek olsak, hem büyük bir döviz kaybı, hem de 
şu an bizim ürettiklerimizle karşılaştırılmaya-
cak kadar kalitesiz tohumlar. Piyasada Toros 
Tarım’ın pazarlamakta olduğu patates tohum-
ları, aranan tohum olma yönünde ilerliyor.

Patates dışında, yine doku kültürü yöntemi ile 
muz fidanı üretiyoruz. Alanya’dan İskenderun 
Körfezi’ne kadar bu fideleri satıyoruz. İleriye 
dönük başka çalışmalarımız da var. Bunlardan 
biri lavanta, diğeri ise salep bitkisi. Biz bunları 
şu an laboratuvarlarımızda üretebilecek dona-
nıma sahibiz. Bunun yanı sıra birçok tohum ve 

bitkilerde araştırmalarımız devam ediyor. İşin 
başı tohum. Tohum ekmek, bir nevi umut ek-
mektir. Dünya nüfusu artar ve araziler daralır-
ken, birim alandan maksimum faydayı almak 
zorundayız.

Teknotarım merkezimizde üretim yaparken, 
bir yandan da çiftçileri eğitmeye yönelik çalış-
malarda bulunuyoruz. Yabancı bir danışmanı-
mız var. Kendisi İskoç. İskoçya, patates to-
humluğunda oldukça ileri bir ülke. Bazen 
küçük çiftçilerin olduğu köylere gidiyoruz. İl-
kokul sınıflarında iyi, kaliteli ve yüksek verimli 
patates tarımı nasıl yapılır diye dersler veriyo-
ruz. Aynı zamanda çiftçi birlikleri ve kredi koo-
peratiflerini davet ediyor ve çiftçileri bir araya 
getirerek eğitim seminerleri veriyoruz. 

“TOHUM EKMEK,
BİR NEVİ UMUT EKMEKTİR”

HASAN YENER 
TEKNOTARIM OPERASYON MÜDÜRÜ, AGRİPARK



39

B izim yaptığımız iş, tohumluk buğday 
üretimi yapıp, sertifikalandırarak üreti-
ciye sunmak. Şu an elimizde üç çeşidi-

miz var: Adana 99, Osmaniyem ve Karatopak. 
Bunlar, Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü’nün 
geliştirdiği çeşitler. Biz bu ürünlerin geliştirme 
ve belirli süreler için satış hakkını satın alıyo-
ruz. Ve bu süre içinde bunların çoğaltmasını ya-
pıyoruz. Ardından fabrikada paketliyor, sertifi-
kalandırıyor ve üreticiye satıyoruz. Şu an 
itibariyle 300 kadar sözleşmeli üreticimiz var. 
38 bin dekar gibi bir alanda üretim yapıyoruz. 
Üretim yaptığımız alan Tarsus’tan başlayıp, 
Mardin Kızıltepe’ye kadar uzanıyor. 

Tohum üretimi resmi prosedürlere uygun olarak 
yapılan bir iş. Üreticilerin tarlaları tapudan 
onaylatılıyor. Tarım İl Müdürlüklerinden ilgili 
personelle tek tek tarlalar dolaşılıyor, sertifika-
landırılıyor. Son olarak hasat vakti geliyor. Tüm 
tarlalar tarafımızca kontrol ediliyor. Hasata uy-
gunsa hasat başlıyor. Mayıs sonu ve haziran başı 
arasında çok yoğun bir dönem başlıyor. Tohum-
lar fabrikaya geldikten sonra proses (işlem) de-
diğimiz süreç başlıyor. Önce tohumları eliyoruz. 
Yabancı otlardan ayırıyoruz, boyluyoruz. Aynı 
ebatta olup farklı renkte olanları özel bir sis-
temle ayırıyoruz ve aynı renkte olanları paketli-
yoruz. Tüm bu aşamalardan sonra bakanlık per-
sonelini çağırıyoruz. Numuneler alınıp analize 
gidiyor. Bütün evraklar toplanıyor ve onay alın-
dıktan sonra üreticiye satılıyor. Zor ama zevkli 
bir süreç.

“AYNI, ÇOCUĞUNUZA İSİM KOYAR GİBİ…”

Söylediğim gibi, bu tohumlar bize değil devlete 
ait. Sadece kullanım hakları bizde. Fakat, Toros 
Tarım’ın neden kendine ait bir çeşidi olmasın? 
Bu düşünceyle, Toros Tarım bünyesinde de tarla 
tohumu ıslah faaliyetlerine başladık. Islah ne 
demek? İki farklı çeşit birbiri ile melezlenir, elde 
edilen bireyler gözlem bahçelerine ekilerek içle-
rinden istenmeyen özelliktekiler ayrılır, tercih 
edilen özelliktekiler ile devam edilir. Tercih edi-
lenler bir sonraki yıl tekrar ekilir ve yine isten-
meyen özelliktekiler imha edilerek, tercih edilen 
özelliktekiler bırakılır. Mesela biri kısa boylu, 
diğeri hastalığa dayanıklı iki çeşidi melezliyo-
ruz. Ortaya kısa boylu ve hastalığa dayanıklı bir 
çeşit çıkıyor. Ama bu sırada 10 tane de işe yara-
mayan çeşit çıkabiliyor. Biz istediğimizi aldıktan 
sonra işe yaramayanaları eliyoruz. Sonra kısa 
boylu ve hastalığa dayanıklı ürünü kendiyle me-
lezliyoruz. Böylece tarlanın %50’si kısa boylu 
hastalığa dayanıklı, diğer %50’si ise hastalıklı ve 
uzun boylu oluyor. Onları yine eliyoruz. Ardın-
dan %50’yi tekrar ekiyoruz. Böylece tarlanın 
%75’i istediğimiz gibi oluyor. Bunu 10 yıl bo-
yunca tekrarladığınızda elinizdeki yarım çuval 
tohum, genetik olarak birbirine benzeyen, ara-
dığımız özelliğe sahip tohumlar oluyor. Bunları 
özel koşullarda ve özel kasalar içinde muhafaza 
ediyoruz. Her üç yılda bir depolardan alıp bah-
çemize ekiyoruz. Buna da tazeleme diyoruz. 
Yaptığınız ıslah çalışmaları sonucunda, başlan-
gıçtaki çeşitten çok farklı özelliklere sahip yeni 

çeşitleriniz oluyor. Bu süreç normal şartlarda 
8-12 yıl sürer. Biz bunu hızlandırıyoruz. Gene-
rasyon atlatma seramız var. Bu bildiğiniz seralar 
gibi çalışmıyor. Yani ısıtmıyor, soğutuyor. Biz 
tarlada yılda 1 ürün alabilirken, özel sera koşul-
larında 3-4 ürün alabiliyoruz. Dolayısıyla yeni 
çeşit elde etme süresini kısaltıyoruz. 

Laboratuvar koşullarında ise işin içine DNA giri-
yor. Elde ettiğimiz çeşitlerin DNA’sındaki gen di-
zilimlerine bakıyoruz. Yüksek verimlilik geni var 
mı, analiz ediyoruz. 2013 yılında Toros Tarım, 
Çukurova Üniversitesi ile bir buğday ıslah projesi 
hazırladı. Bu ortak projeyle TÜBİTAK’a başvurdu 
ve kabul gördü. Projenin amacı, yüksek verimli 
ekmeklik buğday çeşitlerini ıslah etmek. Bu 
amaçla bütün ihtiyaçları karşılayan bir laboratu-
var kurduk. 2013 yılından itibaren yeni buğday 
çeşitlerini geliştirmeye başladık. Islah ettiğimiz 
bu yeni ekmeklik buğday çeşitlerini tescile verdik. 
Her yıl ıslah çalışması sona eren yeni çeşitlerimizi 
tescile vermeye devam edeceğiz. Yeni bir çeşit ge-
liştirdiğiniz zaman, bunu elinizi kolunuzu salla-
yarak, dilediğiniz gibi satamıyorsunuz. Islah etti-
ğiniz çeşitleri önce Tohum Tescil ve Sertifikasyon 
Test Müdürlüğü’ne veriyorsunuz. Burada yeni 
çeşidiniz 3 yıl boyunca gözlemleniyor ve uygun 
görülürse ondan sonra tescil ediliyor. Böylece siz 
de bu çeşidin üretim ve satışını yapabiliyorsunuz. 

Bu yeni çeşitlere vereceğimiz isimlerin Toros ile 
başlayan isimler olmasını istiyoruz. Aynı çocuğu-
muza isim koyar gibi zorlanıyoruz. Çünkü koya-
cağımız isim 20 yıl, belki 30 yıl boyunca anılacak. 
Uluslararası piyasada yer edinecek. Çok büyük bir 
heyecan. Bu yetmedi, 2015 yılında 2 yeni çeşidi 
daha tescile verdik. Sanıyorum üç sene sonra 
bunlar da piyasaya çıkacaklar. 2016 yılı Mayıs 
ayında yapılan tescil toplantısında ilk ekmeklik 
buğday çeşidimiz tescile hak kazandı. Tescili yapı-
lan bu ilk buğday çeşidimize Toros 1003 adını ver-
dik. Sahil kuşakta tarımı yapılabilecek olan çeşidi-
miz oldukça yüksek verime, protein oranına ve 
hektolitreye sahip. Bunun yanı sıra kuraklığa da 
oldukça dayanıklı. Önemli olan Toros Tarım’ın is-
minin piyasada güzel bir şekilde anılması. 

“KAYNAĞIMIZ ANADOLU”

Şu anda ticari çeşitlerin menşei %70-80 oranında 
yurtdışı. Fakat aslında Anadolu, kendi başına çok 
önemli bir gen kaynağı. En önemlisi, kendi gen 
kaynağımız kayboluyor. Bu amaçla Anadolu’nun 
kendi kaynaklarından yola çıkan ıslah çalışmala-
rına çok önem veriyoruz. Islah çalışmaları için 
farklı bölgelerde araziler kiralıyoruz. Her şey test 
ediliyor. Olağanüstü bir çalışma! Veri bankamız-
da özel bir bölüm açtık. Ürünlerin tek tek fotoğ-
raflarını çekiyoruz. Binlerce bilgi var. Her şey 
kayıtlı. Kullandığımız anne, baba. Onlardan çı-
kan çocuk. Hepsi belirli kodlarda kaydedilmiş du-
rumda. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan-
lar, ileride sofralarımıza ekmek, kurabiye olacak. 

TÜBİTAK’la yeni projelerimiz var. Üzerinde dur-
duğumuz en önemli konu kuraklık. Önümüzde-
ki dönemde kuraklığın çok ciddi boyutlara ula-
şacağına dair tahminler var. Ürünleri buna göre 
çeşitlendirmezseniz, insanlar aç kalır. Dolayı-
sıyla yaptığımız çalışmalarla, bir yandan gelece-
ği garanti altına almaya çalışıyoruz. 

“GELECEĞİ GARANTİ ALTINA 
ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

ÖZER MEHMET TÜREL 
TARLA TOHUM OPERASYON MÜDÜRÜ
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B en, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi mezunuyum. Doku kültürüne üni-
versite ikinci sınıfta okurken, hafta 

sonları projelerde çalışarak başladım. Aynı üni-
versitede yüksek lisansımı tamamladım. 2004 
yılından bu yana da Toros Tarım’dayım. 

Doku kültürü, bir bitkinin büyüme bölgesi de-
diğimiz organının ya da bir parçasının, tama-
men laboratuvar koşullarında ve yapay besi 
ortamında bitkiye dönüştürülmesi ve çoğaltıl-
masıdır. Bu, bir bitkinin yaprağı bile olabilir. 
Aslında ülkemizde çok bilinmiyor, ama dünya-
da uzun yıllardan beri yapılan bir üretim şekli. 
Böylece ana bitkinin aynısının üretilmesi 
mümkün oluyor. Doku kültürü yöntemi sadece 
üretimde değil, bitki ıslahında ve daha sonra 
bitki gen muhafazasında da kullanılabiliyor. 
Biz burada Toros Tarım’da doku kültürü yönte-
miyle patates tohumluğu ve muz bitkisi üreti-
mi yapıyoruz. Amacımız, öncelikle hastalıklar-
dan, virüslerden, toprak kökenli zararlılardan 
bitkiyi arındırarak hızla ve klonal bir çoğaltım 
yapmak. Böylece dış koşullara bağlı kalmadan, 
hızlıca ana bitkiyi klonlayarak üretim yapabili-
yoruz. Sıcağa, soğuğa, güneşe ihtiyaç olmadan 
bitkilerimizi üretmiş oluyoruz.

SIRADA BAŞKA BİTKİLER DE VAR

Patates konusunda Türkiye’nin en büyük fir-
malarından bir tanesiyiz. Son zamanlarda bu 

konuda çok güzel övgüler alıyoruz. Tabii çalış-
malarımızın yönünü piyasanın ihtiyaçları ve 
talepler belirliyor. Talep olursa süs bitkisi, kivi 
veya başka bitkiler de üretebiliriz. Biyoçeşitlilik 
bir ülkenin belki de en önemli değeri. Biz Türki-
ye olarak ekolojik açıdan çok şanslıyız. Karasal, 
ılıman, deniz iklimlerimiz var. Farklı farklı 
ürünler yetiştirebiliyoruz. Anadolu, birçok eski 
medeniyetin beşiği. Birçok bitkinin de ana va-
tanı. Sonuçta kendi tohumumuzu, ürünümüzü 
yetiştirmek varken, keşke bu konuya daha fazla 
özen gösterip değerlerimize sahip çıksak.

“BİYOÇEŞİTLİLİK BİR ÜLKENİN 
BELKİ DE EN ÖNEMLİ DEĞERİ”

SEZEN İNAN 
DOKU KÜLTÜRÜ VE BİOTEKNOLOJİ LABORATUVAR ŞEFİ, AGRİPARK
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T oros Tarım ile tanışmamız 9 ay öncesine 
dayanıyor. Toros Tarım yetkilileri, bitki 
besleme ve gübreleme konularında uz-

man bir hoca ile hem üniversite-sanayi işbirli-
ğini geliştirmek hem de geleceğe dönük yeni 
ürünler ve/veya gübreleme stratejileri geliştir-
mek için bir birliktelik düşündüklerini dile ge-
tirdiler. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Çuku-
rova Teknokent ile Toros Tarım arasında 
imzalanan sözleşmeye dayanarak, üç yıllık bir 
birlikteliği başlatmış bulunuyoruz.

Bu kapsamda yürüteceğimiz çalışmalarla, Prof. 
Dr. Habil Çolakoğlu Hocamızın başlatmış oldu-
ğu çalışmalara ilave olarak bazı yenilikler düşü-
nüyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Tek başıma be-
nim sıfırdan yapabileceğim bir şey değil. Daha 
önce var olan bilgileri geleceğe, farklı biçimler-
de aktarmayı düşünüyoruz. Bunun öncelikli 
noktalarından bir tanesi, Toros Tarım’ın hazır-
lamayı düşündüğü Toros Çiftlik uygulaması. 
Bu kapsamda, Türk çiftçisinin oldukça işine 
yarayacak bir internet ve mobil cihaz uygula-
ması geliştirmek üzere hazırlık içerisindeyiz. 
Bunun dışında çeşitli çiftçi eğitimlerimiz ola-
cak. Ayrıca ileride sisteme sokmayı düşündü-
ğümüz gübreleri burada test edeceğiz. Ar-Ge 
departmanında ben dahil 7 kişiyiz. 

Bugünkü tarım uygulamaları, bundan 20-30 yıl 
öncesine göre çok daha iyi yerlerde. Bilginin 
ulaşabildiği yerdeki üreticiler bilinçli üretim 

yapabiliyorlar. Avrupa Birliği süreci tüm toplu-
mu olduğu gibi, çiftçileri de bilinçlendiriyor. 
AB’nin koyduğu bazı kısıtlamalar ve düzenle-
meler bizi de yukarı doğru itiyor. Çiftçiyi ve 
üreticiyi yukarıya itecek araçlardan bir tanesi 
de bence Toros Tarım. Her şeyden önce, adıyla 
güven veren bir şirket. Türkiye genelinde en 
geniş bayi ağına sahip. Çiftçinin başvuracağı 
öncü kuruluşlardan biri. Kendi yükseldikçe, 
çiftçiyi de taşıyacak araçlardan bir tanesi.

“ÇİFTÇİYİ YUKARI İTECEK 
ARAÇLARDAN BİRİ DE TOROS”

DOÇ. DR. EMİN BÜLENT ERENOĞLU 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ 
BESLEME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
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DENEYİM + GENÇLİK HEYECANI + İDEALİZM =       TEKFEN MÜHENDİSLİK
TEKFEN MÜHENDİSLİK, 
KURULDUĞU 1984 YILINDAN BU 
YANA GRUBUN TAAHHÜT 
PROJELERİNDE ÖNEMLİ ROL 
OYNADIĞI GİBİ, FARKLI SANAYİ 
VE ALTYAPI PROJELERİNİN 
MÜHENDİSLİK İHTİYAÇLARINI 
DA KARŞILIYOR. SON YILLARDA 
YAPTIĞI ATILIMLARLA DAHA DA 
GÜÇLENEN TEKFEN 
MÜHENDİSLİK, SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞMESİNE KATKI 
SAĞLAYACAK ÖNEMLİ 
YENİLİKLERE İMZA ATIYOR.
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DENEYİM + GENÇLİK HEYECANI + İDEALİZM =       TEKFEN MÜHENDİSLİK

MÜHENDİSLİK NİÇİN ÖNEMLİ?
Mühendislik, ülkenin ekonomi ve kalkınmasıyla çok yakından bağlan-
tılı. Günümüzde mühendisliğin bir ülke için önemi, hep Kore ve Japon-
ya örneği üzerinden anlatılır. Batı’da bu durum çok önce kavranmış, 
ona göre politikalar saptanmış. Mühendislik pek çok şeyin çıkış nok-
tası. Mühendislik, sınırları sadece kendi içinde kalan bir hizmet değil. 
Siz bir şey tasarlarken, onu malzemesinden imalat şekline kadar her 
şeyi tanımlamış oluyorsunuz. Bunu yaparken tasarladığınız ürünün 
öncelikle kendi ülkenizde yapılabilirliğini dikkate alıyorsunuz. Bir an-
lamda sanayiye sektör bazında iş olanaklarını açmış oluyorsunuz. Ör-
neğin bir rafineri yapıyorsunuz. O rafinerinin ekipmanlarının dizaynını 
ve devamında “tedarikini” siz yapıyorsanız, öncelikle lokal pazar ola-
naklarını zorluyorsunuz; yerel sanayiye bu yönde ciddi bir kapı açılmış 
oluyor. Bu da tabii imalat sektörünü çok ciddi şekilde motive ediyor. 
Zincirleme olarak ona bağlı diğer sektörlerde de daha kalıcı ve istih-
dama yönelik yatırımların önü açılmış oluyor.

BİR ÜLKENİN MÜHENDİSLİK ALTYAPISI NASIL GELİŞEBİLİR?
Tasarım mühendisliği bilgi ve deneyim işidir. Deneyim iş yaptıkça edi-
nilir ve en kolay, kendi dilinizi konuşabildiğiniz kendi ülkenizde kazanılır. 
Bu yüzden ülkenizde yapılan her bir mühendislik yatırımı, yerel mühen-
dislik tasarım firmalarının deneyim kazanması açısından çok önemli-
dir. Bunun sağlanabilmesi, yani Türk tasarım mühendislerinin ülkedeki 

ALPARSLAN GÜRE yatırımlarda rol alabilmeleri için de devlet desteği, devletin korumacı 
politikalar üretmesi şart. Sadece lafta, “Mühendislik firmaları kuralım, 
onları yaşatalım” demek yeterli değil. Aynı zamanda bunlara istikrarlı 
bir şekilde iş sağlamak gerekiyor; iş sağlamak için de koruyucu devlet 
politikaları gerekiyor. Hep Kore örneği veririm. Kore’nin yaptığı o. Aynı 
şey İspanya’da da var, başka ülkelerde de var. Böyle ülkelerde, dışarı-
dan gelip elinizi kolunuzu sallayarak mühendislik yapamazsınız.

TÜRKİYE’DEKİ PROBLEM NEDİR? 
Türkiye’de mühendisliği gerçek anlamda destekleyen politikalar maa-
lesef üretilemedi. 1970’li yıllarda, “Yabancı mühendislere hayır!” diye 
bir söylem vardı, ama o biraz da ideolojik bir söylem olarak kaldı. Bu-
gün geldiğimiz noktada, o söylemlerin ciddiye alınması gerektiği daha 
çok dile getiriliyor. Türkiye’ye baktığınız zaman, birçok büyük proje ya-
pılıyor. Bu projelerin çoğunun finansmanında yabancı kaynaklar kulla-
nılıyor. Söz konusu projelerin mühendislik işlerini de, kim bunun fi-
nansmanını karşılıyorsa, o ülkelerin firmaları yapıyor. Bizim bugün en 
büyük handikabımız bu. Gerçekleştirilen dev projelerin hemen hiçbi-
rinde Türk mühendisinin katkısı olamıyor. Oysa ihale safhasında yerli 
mühendislik katkısı, devletçe belirlenecek bir kota ile yabancı yatırım-
cılara bir zorunluluk olarak getirilebilir. Hatta bu sadece kamu yatırım-
ları için değil, özel sektör yatırımcıları için de uygulanabilir. Aksi halde 
ülkede mühendisliğin gelişmesi çok zor. Suudi Arabistan, Katar gibi 
ülkelerde bile, yanınıza yerel bir mühendislik firması almadan iş yap-
manız mümkün değil. Hele Kore’de bir yabancı firmanın iş yapması 
neredeyse imkânsız. Mühendislik sektörü ciddi anlamda devletin ko-
ruması altında. Kore mucizesinin altında bu tip politikaların da önemli 
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katkısı var. Ülkemizde onlarca termik santral yapılıyor, son yıllarda ya-
pılan ve halen yapılmakta olan büyük rafineri, boru hattı yatırımları var. 
Ancak ne yazık ki hiç birinde yerli mühendislik katkısı yok veya çok az. 
Oysa bu tip projeler mühendisliğin gelişmesi, deneyim kazanması için 
çok önemli. Rafineri, enerji santralı gibi projeleri bir yana bırakın, tek-
nolojik olarak bu tip projelerle kıyaslanmayacak derecede basit proje-
lerde bile sorgusuz sualsiz iş yapan yabancı mühendislik firmaları var. 
Bu duruma son vermek lazım. Bu da ancak devlet politikaları ile olur. 

TÜRKİYE’DEKİ MÜHENDİSLİK BİRİKİMİ, BU TİP PROJELERİ 
YAPMAYA YETERLİ Mİ?
Şu anda yeterlilikten ziyade, yaklaşımda bir problem var. Bakıyorsu-
nuz, düz bir bina işinde bile Amerikalı bir firma gelip proje yapıyor. Bu 
teknik olarak onların daha iyi olduğundan değil, pazarlama amacıyla 
yapılan bir şey. Tam tersine, New York’tan gelen ve ağırlıklı olarak bu 
bölgede proje yapmış mühendisin deprem tecrübesi sınırlıdır. Zira 
New York deprem bölgesi değil; oysa İstanbul deprem bölgesi. Bir di-
ğer önemli konu da katma değeri yüksek olan mühendislik dallarının 
desteklenmesi. Özellikle ekonominin lokomotifi görevini görebilecek 
olan dizayn mühendisliğinin, proje üretebilen mühendisliğin koruma 
altına alınması.

DİZAYN MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? BİRAZ AÇAR MISINIZ?
Bir bina işinde mekanikçiler, elektrikçiler, inşaatçılar ve mimarlar bir 
grup olarak çalışır ve bu çalışmanın çekirdeğinde mimar vardır. Söz 
konusu yapının hem görsel, hem kullanım olarak şartlarını mimar be-
lirler. Orada orkestra şefi mimardır. Teknolojik yapılarda ise mimarın 
rolünde proses mühendisi vardır. Rafineri, petrokimya tesisi gibi yapı-
lar komple bir tasarım mühendisliği gerektirir. Satın alma , kontrol ve 
otomasyon da bunun içindedir. Bu, katma değeri yüksek bir mühen-
disliktir, çünkü çok daha üst düzeyde, bilgi yoğunluklu bir çalışma ge-
rektirir. Bu tip projelerde, proses mühendislerinin rolü çok önemlidir.

BİR PROSES MÜHENDİSİ NASIL YETİŞİR?
Aslında üniversitelerde proses mühendisliği diye bir dal yok. Proses 
mühendisleri üniversite çıkışı açısından çoğunlukla kimya mühendis-
leridir. Meslek yaşamında seçtikleri dallar ve özel lisansüstü eğitimler 
ile proses mühendisi olarak yetişirler. Biz 1993 yılında İzmir 
Rafinerisi’nde ilk hydrocracker tesisini yaparken İtalyan Snamproget-
ti firmasıyla ortak çalışmıştık. O dönemde Snamprogetti bünyesinde 
bir “proses okulu” olduğunu görmüştüm. Üniversitelerden aldıkları 
genç mühendisleri yetiştiriyor, sonra da kendi bünyelerine katıyorlar-
dı. Biz de yetiştirilmek üzere üniversitelerden genç mühendisleri ter-
cih ediyoruz. Bu alanda, yukarıda da bahsettiğim nedenlerle yetişmiş 
eleman kaynağı son derece kısıtlı. Şu anda Tekfen Mühendislik bün-
yesinde 16-17 proses mühendisimiz var ve genç mühendisler ağırlıklı.

TEKFEN MÜHENDİSLİK’İ FARKLILAŞTIRAN NEDİR?
Bu zamanda küresel anlamda rekabetçi olabilmeniz için mühendisliği 
çeşitlendirmeniz, ayrıca katma değeri daha yüksek mühendislik ya-
pabilmeniz lazım. Mühendislikte birçok katman, değişik disiplinler var. 
Tekfen Mühendislik olarak, aynı projede birçok disiplini bir araya geti-
rebilen bir yapıda çalışıyoruz. Çünkü yüksek teknoloji ve know-how 
gerektiren, katma değeri yüksek işler bunu gerektiriyor. Mühendislik 
hiçbir zaman tek başına yapılacak bir iş değil. Yaptığımız bir tesiste 
proses, enstrüman, elektrik, borulama, inşaat, altyapı, mimarlık hepsi 
bir arada çalışıyor. Üstelik projenin belli bir zaman içinde bitirilebilme-
si için, hiçbirinin bir diğerini bekletmeden, aynı anda çalışması gereki-
yor. Bunu yapabilmek için, mutlaka her mühendisin, diğer mühendis-
lerle programının neresinde, ne zaman ve ne şekilde çakışacağını 
bilmesi gerekiyor. Bu çok dikkatli ve koordineli yürütülmesi gereken 
bir süreç. Bu konuda bilgili olmak kadar, deneyim de çok önem taşıyor.

TEKFEN MÜHENDİSLİK NE KADAR İDDİALI? BİRİ DESE Kİ 
“MARS’TA BİR ARAŞTIRMA LABORATUVARI KURULACAK,” 
TEKFEN MÜHENDİSLİK BU İŞE GİRER Mİ?
Yapabilir mi bilemem, ama yapmak için elinden gelen her şeyi yapar. 
Bizim proses işlerine başlamamız da bir bakıma böyle oldu. Bu konu-
larda oldukça cesaretli davranıyoruz. Fakat bu altı boş bir cesaret de-
ğil. Tüpraş’tan son aldığımız FCC (Fluid Catalytic Cracking - Akışkan 
Yataklı Katalitik Parçalama) projesine Türkiye’de bizden başka hiçbir 
aday çıkamadı. Zor bir proje. Yapar mıyız? Bence yaparız. Daha zorla-
rını da yaparız. Yapmamak için hiçbir sebep yok. Bugün dünyada, zor-
landığımız noktada destek almak için ulaşamayacağımız hiçbir yer 
yok. Tekfen’in bize verdiği en önemli cesaret bu. Bu konuda hem bizi 
serbest bırakmıştır, hem de bütün o kanallar açıktır bizim için. Sadece 
uzun vadede sabırlı olmamız lazım. Çünkü bunlar, bugünden yarına 
kazanılacak beceriler değil. Amerikalı Foster Wheeler’ı örnek veririm 
hep. 1927 de kurulmuş, şu anda dünyanın her yanında iş yapıyorlar. İlk 
başlarda mutlaka hatalar olacak. Mimar Sinan da Selimiye’yi yapma-
dan önce küçük camiler yapmış. Mühendislik böyle bir şey. Her proje-
de, bir önceki hatalarınızı, eksiklerinizi görüyor ve onları düzelterek 
ilerliyorsunuz. Dolayısıyla FCC’yi yaparken belki zorlanacağız, ama 
ikincisi daha iyi olacak, üçüncüsü, beşincisi çok çok daha iyi olacak. 
Bu deneyimi ve beceriyi kazanmak biraz da zaman ve sabır işi.

TEKFEN MÜHENDİSLİK’İN SEKTÖRDEKİ KONUMU NEDİR?
Özellikle son 3-4 senedir Tekfen Mühendislik’e bakış açısı çok değişti. 
Daha önce hiç ilişkimiz olmayan firmalardan talepler geliyor bize. Biz-
den müşavirlik hizmetleri talep ediyorlar. Bunlar güzel şeyler. 
Türkiye’de bizim bir şansımız var, Tekfen bünyesinde çalışıyor olma-
mız dışında. Bizim dalımızda çok fazla firma yok. Bizim ölçeğimizde 
hiç yok zaten. Hatta Doğu Avrupa’daki birçok ülkede bile bu çaptaki 
şirketlerin sayısı çok az. Tekfen olarak Azerbaycan’da 1990’ların ba-
şından beri varız. Fakat son üç-dört senedir Tekfen, Azerbaycan’da 
mühendisliğiyle de öne çıkmaya başladı. SOCAR’ın nezdinde Tekfen 
deyince artık akıllara sadece Azfen gelmiyor, Tekfen Mühendislik de 
geliyor. “Bu işin mühendisliğini de yapar mısınız?” diye soruyorlar. Bu 
da iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Yeter ki sabırlı ve kararlı olalım. 
Olabildiğince çok proje yapmamız lazım. Şu anda 200 kişi civarında 
olan insan kaynaklarımızı da mutlaka artırmamız lazım.

GENÇ MÜHENDİSLER, GELECEK PLANININ NERESİNDE YER ALIYOR?
Kadromuzda çok özel arkadaşlarımız var, okullara gidip ders, seminer 
veriyorlar. Mühendislikte bir üst ligde oynamak, şirket kadar kişinin 
kendisiyle de ilgili bir şey. Çünkü mühendislik okullarının verdiği eği-
tim dünyanın her yerinde neredeyse aynı. Okulun kazandırdığı şey 
analitik düşünme yeteneği. Ama bunun üzerine kişinin mutlaka kendi 
becerisini ve yeteneklerini koyması gerekiyor. Okul, size önemli bir alt-
yapı sağlıyor. En azından bir problemi nasıl çözebileceğinizi biliyorsu-
nuz, ama o problemin sonucunu elle tutulur bir hale dönüştürmek 
mühendisin başarısı. Elbette bir mühendis için çalıştığı ortam da 
önemli. Mühendisi en çok tatmin eden şey, uğraştığı projelerin çeşit-
liliği, zorluğu ve yaratıcılığını ön plana çıkarabilecek olmasıdır. Tekfen 
Mühendislik, bu açıdan fırsatlar sunan bir yer. Burada bizim en ucuza 
çok hızlı proje yaptığımızı söylemek doğru olmayabilir ama en iyisini 
yapmak gibi bir hedefimiz var. Burası rahmetli Haldun Erktin ve Günay 
Ünlüsoy gibi, Mehmet Kösebay gibi, Ülkü (Tatlıdil) Ağabey gibi mü-
hendislik vizyonu geniş insanların kültüründen gelen bir yer. Mesleği-
ni seven, o konuda hırsları olan, hep bir şeyler yaratma, hep bir fark 
yaratma çabasında olan insanlarız. Bu şirketin kurucularının üçü de, 
Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve rahmetli Necati Akçağlılar, mühendis 
kökenli insanlar. Tekfen, mühendisliğin önemini ve değerini bilen bir 
şirket. Dolayısıyla en mükemmeli yaratmayı arzulayan arkadaşların 
burada olması gerekiyor. Bunun aksini hiç düşünemiyorum.
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TEKFEN MÜHENDİSLİK OLARAK NELER YAPIYORSUNUZ?
Biz daha çok endüstriyel tesis ve rafinerilerin mühendislik işlerini 
yapıyoruz. Bunlar oldukça kompleks yapılar. Dolayısıyla projelendir-
mesinde pek çok departmanın birlikte çalışması gerekiyor. Proses 
departmanı da bunlardan biri. Bizim çalışmalarımız, bir tesiste sü-
recin işleyişinin ve üretimin nasıl yapılması gerektiğinin tasarlan-
ması üzerine yoğunlaşıyor. İşverenin talebi doğrultusunda bir kon-
sept dizayna karar verildikten sonra, biz diğer departmanların 
önünü açacak şekilde daha detaylı bir çalışmaya girişiyoruz. Genel-
de işe ilk başlayan biz oluyoruz, daha sonra diğer departmanlar biz-
den gelen bilgileri kullanarak kendi alanlarında çalışmalarını ger-
çekleştiriyorlar. Aynı zamanda departmanlar arasındaki iletişimi de 
sağlıyoruz. Örneğin, enstrüman departmanına lazım olan bir bilgi, 
borulama departmanı için de gerekli olabiliyor. Bir bakıma projenin 
çekirdeğini biz oluşturuyoruz. Önümüze gelen her proje birbirinden 
farklı. Dolayısıyla her proje için farklı know-how’lar gerekiyor. O yüz-
den her gün yeni bir şey öğreniyoruz. İşe ilk girdiğimde 4-5 kişiydik 
ve daha yeni bir departmandık. Şu anda 18 kişiyiz. Sürekli öğrene-
rek, yaptığımız projelerden tecrübeler edinerek ilerliyoruz.

MÜHENDİSLİK NEREYE GİDİYOR?
Benim işe başladığım 4 yıl içinde bile mühendislikte önemli gelişme-
ler oldu. İşe ilk başladığımda sadece AutoCAD ile çizimler yapılıyor-
du, şimdi üç boyutlu modeller kullanılıyor. Tekfen Mühendislik olarak 
akıllı sistemlere geçiyoruz, akıllı P&ID’ler (Piping and Instrumentati-
on Diagrams - Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları) hazır-
lıyoruz. P&ID ile endüstriyel tesis içindeki borulamaları, ekipmanları, 
yani prosesin tüm detaylarını gösteren projeler üretiyoruz. Bu do-
küman üzerinde her departman kendisiyle ilgili bilgilere ulaşabiliyor. 
Dolayısıyla, proje esnasında en önemli dokümanımız bu. İlk önce 

bunu ortaya çıkarmaya çalı-
şıyoruz ki diğer departman-
ların önü açılsın. Çalıştığımız 
tesisler oldukça kompleks 
yapılar olduğu için, konsept 
dizaynı dediğimiz temel di-
zayn çoğunlukla bir lisansör 
firma tarafından yapılıyor. 
Biz daha sonra bu lisansör 
firmadan gelen dokümanla-
rı detaylandırıyoruz. Detaya 
girdiğimizde de oldukça faz-
la değişiklik yapıyoruz. Zaten 
ana işimiz detay mühendis-
lik. Kullanmaya başladığımız 
akıllı P&ID programı, daha 
önce farklı dokümanlarda 
yer alan ve detay dizayn için 
gerekli olan sıcaklık, basınç, 
akış miktarı gibi tüm proses 
bilgilerini aynı doküman üze-
rinde birleştirmemizi sağlıyor. 
Bu sayede dizayn edilen bir 
ekipmanın, enstrümanın ve 
tesiste bulunan hatların tüm 
bilgileri tek bir doküman üze-
rinden takip edilebiliyor. Diğer 
departmanların da katkısıyla 
oldukça kapsamlı olarak ha-
zırlanan bu P&ID’ler, daha hız-
lı ve daha kontrollü ilerleme-

mizi sağlıyor. Bu sisteme tam olarak geçebildiğimizde, zamandan 
önemli ölçüde tasarruf edebileceğiz. Zor bir sistem, dolayısıyla tam 
olarak bu sisteme geçmemiz biraz zaman alacaktır. İki farklı projede 
kullanıyoruz şu anda. Daha da hızlanacağız.

TEKFEN MÜHENDİSLİK’TE ÇALIŞMAK NASIL BİR ŞEY?
Tekfen Mühendislik’in hızla gelişmekte olmasının en büyük nedeni, 
çok dinamik bir yapıda olması. Çok genciz, istekliyiz. Sadece yirmi iş 
gününü doldurmak için çalışmıyoruz. Bir şeyler öğrenmek, yüksel-
mek istiyoruz. Hakikaten uçmaya çalışıyoruz. Tecrübemiz bazı nok-
talarda yetersiz, bunun farkındayız. Bilmediğimiz çok fazla şey var. 
Fakat hızla öğreniyoruz. Müşterilerimiz bizi güvenilir bir mühendislik 
firması olarak görüyor. Yaptığımız işin sorumluluğu artıyor, ama biz 
yaptığımız her işe, aynı zamanda yeni bir şey öğrenmek gözüyle ba-
kıyoruz. Hevesli insanlarız, koşar adım ilerliyoruz. Bir departman 
daha fazla koşuyorsa, diğeri onu yakalamaya çalışıyor. Bir depart-
man eğitim alıyorsa diğeri de istiyor. Sürekli kendini geliştirme iste-
ği var. O yüzden Tekfen Mühendislik dört sene önce 90 kişiyken, 
şimdi 200 kişinin üzerindeyiz. Bunda yönetimin çok büyük katkısı 
var. Genç mühendislere, bizim gibi yeni başlayan arkadaşlara çok 
destek veriliyor. İş, işte öğreniliyor. Onun için kişinin kendi isteği ol-
malı, ama aynı zamanda şirket de sistematik olarak ona destek ver-
meli. Tekfen Mühendislik’te de bu destek var.

TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİĞE BAKIŞ NASIL?
Mühendisliğin daha da gelişmesi için özde ülkedeki üretimin artma-
sı gerekiyor. Mühendislik şu anda çok tercih edilen bir meslek değil 
Türkiye’de. Her mezun olan öğrenci, bizimki gibi mühendislik şirket-
lerinde çalışma şansı bulamıyor. Yöneticilik, satış gibi farklı pozis-
yonlara yöneliyor. Çünkü üretim az, talep az, mühendisliğe ihtiyaç 
az. Okullarda da buna uygun bir eğitim verilmiyor. Kendi adıma, İTÜ 
Kimya Mühendisliği mezunu arkadaşlarımdan çok azı mühendislik 
şirketlerinde çalışıyor. Oysa mühendislik her şeyin başı.

TEKFEN MÜHENDİSLİK’TE ÇALIŞILIR MI?
Kişinin ne istediğine bağlı. Burada öğrenen bir yapı var. Yeniliklere 
açığız. Yeni alanlara ilgi duyuyoruz. Örneğin yenilenebilir enerji. Çün-
kü tek bir sektörde kalmak ve bu sektörün petrol-gaz üzerine olma-
sı sadece bugüne yatırım yapmak olur. Tek ihtiyacımız olan şey 
daha fazla tecrübe. Çünkü birçok konuda mühendislik yeteneğimiz 
var ama tecrübemiz yok. Bu da zamanla kazanılan bir şey.

2009 yılında İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 2 sene İtalya’da Politecnico di Milano’da okuduktan sonra 
Türkiye’ye döndü ve Tekfen Mühendislik’te çalışmaya başladı. 
Tekfen Mühendislik, onun ilk işyeri. 2012’den beri proses 
departmanında Kimya Mühendisi olarak çalışıyor.

ÖZGE YILMAZ
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TEKFEN MÜHENDİSLİK’İN ÇALIŞMA TARZINI NASIL 
AÇIKLARSINIZ?
Tekfen Mühendislik’te yapılan işlerin temeli, Proses’ten gelen datalar 
üzerine inşa ediliyor. Bunu bir otomotiv fabrikası olarak düşünürse-
niz, ana hat proses oluyor, her şey oradan gelen datalar üzerine inşa 
ediliyor. Dolayısıyla tam bir ekip çalışması söz konusu. Mesela bir ra-
fineri düşünün. Burada ham petrol işleniyor. Petrol borulardan geçer-
ken nasıl geçiyor, hangi sıcaklıkta geçiyor? Bu gibi veriler Proses 
Departmanı’ndan çıktıktan sonra, Borulama Departmanı boruları ta-
sarlıyor. O petrolü basınçlandırıp akıtan şey pompa; o da Mekanik’ten 
çıkıyor. Elektrik motorunun gücü, kablolamayı belirliyor. Sistemin 
düzgün çalışıp çalışmadığını Elektrik Enstrümantasyon sağlıyor. Ya-
pıyla ilgili konuları İnşaat takip ediyor. Yani iç içe geçmiş farklı disiplin-
ler bir arada çalışıyor. Birinin ürettiği veri, diğer 4-5 departmanın 
daha işini belirliyor. Bir departman değişiklik yaptığında, hepsi bun-
dan etkileniyor. Senkronize bir şekilde, farklı mühendislik disiplinleri-
nin bir araya gelerek iş çıkardığı bir şirket Tekfen Mühendislik.

MÜHENDİSLİK SİZİN İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Mühendislik benim için problem çözmek demek. Çünkü sahada her 
şey mükemmel akmıyor kâğıt üzerinde olduğu gibi. Bir yerde bir 
problem çıkıyor ya da işverenin sıra dışı bir talebi oluyor. Bu durum-
da farklı uzmanlıkların bir arada çalışması gerekiyor. Örneğin 
Proses’in verdiği sıcaklığa uygun pompa bulunamıyorsa, sıcaklığı 
düşürecek bir yöntem bulmak gerekiyor. Tesis devreye alındığında 
en az sorun çıkaracak şekilde, her şeyi en baştan öngörmeye çalışı-
yoruz. Ama buna rağmen projeyi uygularken bazı sıkıntılar olabiliyor. 
Ona göre gerekli değişiklikleri yapmak gerekiyor.
 
BAŞARILI BİR MÜHENDİSİN FARKI NEDİR?
Mühendislikte, okulda yeterince okudum, artık rahat edeyim diye bir 
şey yok. Üniversitede bir hocamızın anlattığı bir anekdot vardı. Fran-
sız bir üretici içten yanmalı bir motor yapmış, bundan 30 tane satmış 

2005 yılında ODTÜ Makine’den mezun oldu. İş hayatına 
otomotivde başladı, ama bu sektördeki kariyeri kısa sürdü. 
Ardından, bir mühendislik firmasında endüstriyel tesisler 
üzerine çalışmaya başladı. Şimdi Tekfen Mühendislik 
bünyesindeki Mekanik Departmanı’nda, Döner Ekipman 
Mühendisi olarak çalışıyor.

ORÇUN ÖZELKÖK

ilk dönemde. Ama çok ağır oluyormuş, malzemeyi değiştirmiş, daha 
hafif bir motor yapmış. Bundan 50 tane satmış. Ama malzemeyi de-
ğiştirince ısı sorunu çıkmış. Soğutmak için bir çözüm geliştirmiş, 
bundan da 80 tane satmış. Hocam, “Bu progress’tir” (ilerleme) de-
mişti. Yani sorunu çözüp, onun devamı olan bir başka probleme çö-
züm üretmek. Bu bir gidişat. Siz de o gidişatta yer alacaksınız. Buna 
enerjiniz var mı, bunu sürdürebiliyor musunuz, o önemli. 

MÜHENDİSLİĞİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNDE NELER VAR?
Bir soru var, neden mühendisliği seçtiniz diye. Çünkü mühendislik 
berrak bir konu. Herkesin uzmanlığında, verilerden çıkan sonuçlar 
berrak. Fakat bazen ben “X” dediğimde, karşı taraf “A” anlayabiliyor. 
Bizim kullandığımız bir kavram, karşı tarafta farklı bir anlam kazanabi-
liyor. Kendi içimizde farklı mühendislikler, karşımızda müşteri, ayrıca 
malzeme tedarik eden üreticiler var. Onları da kattığımızda, iletişim 
karmaşıklaştıkça, taraflar arasındaki ilişkiyi daha net kılmak gereki-
yor. Amerika’da bir araştırmada sormuşlar, “Tuğla nedir?” diye. Mü-
hendisler, “İnşaatlarda kullanılan, duvarları doldurmada kullanılan bir 
materyaldir,” demiş. Farklı disiplinlerden gelen insanlar ise tuğla için 
daha farklı hikâyeler yazmış: Bir şey uçmasın diye rüzgârda ağırlık 
olarak kullanılır, cam kırmak için atılır, vs. Herkes kendi bakışına göre 
bir problemi çözebilir. Konuyu aynı paydaya getirmek, aynı düzlemde 
tartışabilmek için en az mesleki gelişim kadar, iletişim etkinliğimizi de 
artırmamız lazım. Güçlü iletişimin bir önemi de, nerede sorun yaşadı-
ğımızın farkına vararak, bir sonraki projede gerekli önlemleri almak. 
Çünkü aynı hatayı tekrar ediyorsanız, bu en büyük maliyettir.

TEKFEN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN GELECEĞİ NASIL 
GÖRÜYORSUNUZ?
Ben mühendis olduktan sonra yabancı bir firmanın Türkiye ofisinde 
çalışmaya başladım. İtalya’da da, Türkiye’de de çalıştım. Firma, fazla 
risk almadan, hep benzer işler yapıyordu. Bu beni bunalttı açıkçası. 
Bir arkadaşım Tekfen’i tavsiye etti. Onun ısrarıyla geldim. Burada in-
sanları tanıdım, projeleri anlattılar, işleyişin tekdüze olmadığını gör-
düm. Burada inisiyatif almak gerekiyordu. Bu hoşuma gitti. Elbette 
iş olarak bizi besleyen şey, endüstriyel tesisler. Sanayi farklı atılım-
lara girerse, biz de onlara daha farklı alanlarda hizmet edebiliriz. Bizi 
kamçılayan şey sanayinin ihtiyaçları. Diğer yandan daha özellikli iş-
lere yönelmemizin bize yarar getireceğine inanıyorum. Kimsenin 
yapamadığı bir iş yaptığınız zaman, şartları da siz belirleyebilirsiniz. 
Yeni dönemde mühim olan katma değer yaratabilmek. 1 koyup 2 de-
ğil, 3 hatta 4 alabilmek. Tek bir yere odaklanarak değil, farklılık yara-
tarak ve yaptığımız işlere değer katarak üretkenliğimizi artırabiliriz. 
Hedef, minimum insanla maksimum değer üretmek olmalı.
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BİZE YAPTIĞINIZ İŞİ ÖZETLER MİSİNİZ?
Bizim bölümümüzde, Proses Departmanı’nın dizayn ettiği sistemin 
izleme ve kontrol aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Genel anlamda, 
dizayn edilen yapının kontrolü, izlenmesi ve sistemin işletilmesi için 
gerekli olan işleri yapıyoruz. Diğer bir deyişle, prosesin işleyişinin 
düzgün ve güvenli bir şekilde sağlanması için gereken çalışmaları 
yerine getiriyoruz.

SİZCE MÜHENDİSLİK NEDİR?
Var oluşla alakalı olan dürüstlüğe sahip olma-
sı, tanımlama yapabilmesi, analiz yapabilme-
si, doğru verileri toplayabilmesi, sonuçlara 
odaklanabilmesi, aynı zamanda bu sonuçları 
değerlendirebilmesi ve bunların birleşiminde 
enformasyon okur yazarlığı yapabilmesi, ol-
mazsa olmazlarıdır bir mühendisin. Ve bunla-
rın haricinde, başarılı bir mühendisten farklı 
görüşler ışığında hipotezler oluşturarak doğ-
ru kararlar alması beklenir. Geçmişle bugün 
arasında bir karşılaştırma yaptığımız zaman, 
aslında temel prensiplerde değişen bir şey 
yok. Neticede elektrik mühendisliğinin temeli 
olan Biot-Savart, Amepere ve Faraday Yasa-
ları 150 yıl önce de vardı ve geçerliliklerini hiç 
değişmeden koruyorlar. Değişen, sadece ve-
rileri toplama ve sonuç elde etme yöntemleri. 
İnsan eğer sürekli üretken kalmak istiyorsa, 
çağın gerisinde kalmak istemiyorsa, bu yeni-
likleri takip etmek zorunda. Kendini mevcut 
koşulların rahatına bıraktığı an, bu onun için 
en büyük tehditlerden biri. Rehavet, gelişimin 
önüne bir duvar olarak çıkacaktır. Biz kendi-
mizi bu rehavetten uzak tutmaya çalışıyoruz. 
Dünyada yeni kullanılmaya başlanan prog-
ramları, yazılımları kullanıyoruz; en güncel 
teknolojilere ayak uyduracak şekilde adımlar 
atıyoruz.

BU DEĞİŞİM SİSTEMATİK BİR ŞİRKET 
POLİTİKASINA MI, YOKSA KİŞİSEL 
ÇABAYA MI DAYANIYOR?
Her ikisi de var. Çalışanın kendi uzmanlık ala-
nındaki bilgileri güncel tutması için, ileriye ta-
şıyabilmesi için, tabii ki şirketin sağlamış ol-
duğu yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkânları var. 
Ben işe girerken, o zamanki departman yöne-
ticimize, “Yüksek lisans yapacağım, bu sizin 
için bir engel oluşturur mu?” diye sormuştum. 
Bana, şirket olarak çalışanların kariyerlerinde 
ileriye gitmeleri için fırsatlar tanındığını söy-
lemişti. Bu elbette güzel bir imkân. Fakat kişi-
sel anlamda da bakacak olursak, her şeyden 
önce yaptığım işte nasıl daha iyi olabilirim, 
nasıl fark yaratabilirim, çalıştığım takım arka-
daşlarımla ilişkimi nasıl daha verimli kılabili-
rim diye düşündüğünüzde, yapabileceğiniz 
birtakım şeyler mutlaka vardır. Bunu sağlaya-
bilmek, kişinin kendisinde bitiyor. Bizde bir 
departmanın ürettiği “output”, diğer bir de-

İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında mezun 
oldu. Aynı üniversitede 2015 yılında başladığı yüksek lisansına 
devam ediyor. Tekfen Mühendislik’te 2014 yılından bu yana 
Enstrüman Departmanı’nda, Enstrümantasyon ve Kontrol 
Sistemleri Mühendisi olarak çalışıyor.

MERİÇ ALKAR

partmana “input” olarak geliyor. Dolayısıyla insanın kendisine şu so-
ruyu sorması gerekiyor: “Benim ürettiğim bu doküman ya da ürün 
diğerlerine nasıl daha fazla fayda sağlayabilir? Onu nasıl daha iyi bir 
hale getirebilirim? Mevcut bir ürünü ya da mevcut bir hizmeti daha 
az sürede, daha verimli, daha iyi nasıl sunabilirim?

TÜRKİYE’NİN EĞİTİM SİSTEMİ BU BAKIŞI NE KADAR 
DESTEKLİYOR?
Mezun olurken, “Güçlü yanlarım neler? Ben nerelerde iyiyim, hangi 
konularda başarılıyım?” sorularını hangimiz sordu? Bu soru, insanın 
güçlü yanlarını üretken kılarak, zayıf yanlarının yaratacağı olumsuz 
etkilerin önemsizleşmesine yardımcı olabilir. Öğrencilere öncelikle 
bu mentalitenin verilmesi gerekiyor. Okulun katkısı elbette önemli, 
ama esas iş insanın kendisinde bitiyor. Çalışma hayatına katılacak 
bir mezunun kendini iyi tanıması ve gelecek 30-40 yıl boyunca ne 
tarz bir iş yapabileceğini biliyor olması gerekir. Neticede sadece iş-
verenin değil, mühendisin de bu anlamda seçici olması gerekir. De-
neyimsiz olsalar da, mühendis unvanı taşıdıklarını ve unvanın değe-
rini hiçbir zaman unutmamalılar.
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YAPTIĞINIZ İŞİ ÖZETLER MİSİNİZ?
Burada tüm departmanlar iç içe, birbirine bağlı. Biz Elektrik Depart-
manı olarak genellikle endüstriyel tesisler ve güç santrallerinde uz-
manlaştık. Bu tesislerde ana şebekeden en uç noktaya kadar yük-
sek/orta gerilim sistemleri, tesis içi alçak gerilim sistemi, yapı 
topraklaması, kablo güzergâh çalışmaları ve aydınlatma gibi konular-
la ilgileniyoruz. Ayrıca zayıf akım sistemleri, yangın algılama sistem-
leri, network altyapısı, CCTV güvenlik sistemleri, kısaca bir tesiste 
elektrikle ilgili her şey bizim kapsamımızda oluyor. Enstrüman, Meka-
nik ve Proses gruplarıyla koordineli çalışıyoruz. Bizim için olmazsa 
olmazlardan biri de yapı ve inşaat. Yapı topraklamasından, tesis için-
deki enerji dağıtımına kadar, inşaat grubuyla yakın çalışıyoruz.

MÜHENDİSLİKTE DÜNLE BUGÜN ARASINDA NE FARKLAR VAR?
Biz tabii çok genç olduğumuz için dünü ancak büyüklerimizden duy-
duğumuz kadarıyla biliyoruz. 25-30 sene öncesine kadar 

Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü’nden 2011’de 
mezun olduktan sonra İngiltere’de işletme yüksek lisansı yaptı. 
2013 yılında Tekfen Mühendislik bünyesine katıldı. Yaklaşık 3,5 
yıldır, Tekfen Mühendislik’te Elektrik Mühendisi olarak çalışıyor.

CAN AKTÜRK

AutoCAD’in bile olmadığı; projelerin kalemle, aydıngerle çizildiği bir 
mühendislik ortamı vardı. AutoCAD ile birlikte projelerde zamandan 
tasarruf edilmeye başlandı ve hata olasılığı azaldı. Şimdi ise çizim-
ler 3 boyut olarak projelendirilmeye başladı. Özellikle bu gelişme 
bizim için çok önemli. Çünkü yaptığımız işler buna çok uygun. 3D 
model kullanmaya başlamamızın temel nedeni rekabet gücünü ar-
tırmak. Öteki mühendislik firmaları ile bir fark yaratmak ve bu farkı 
ortaya koyarak rekabetin yüksek olduğu bu sektörde öne geçmek. 
Yenilikleri sürekli takip ederek, kendi alanında öncü bir mühendislik 
firması olmayı amaçlıyoruz. Günümüzde her şey sürekli ve çok hızlı 
bir şekilde değişiyor. Endüstriyel tesisler teknoloji ve gelişmeler 
doğrultusunda değişiyor, yeni teknolojilere geçiyor. Dolayısıyla bi-
zim de bu teknolojilere ve ilerlemelere adapte olarak, mühendislik 
açısından sürekli kendimizi yenilememiz kaçınılmaz bir zorunluluk. 
Yanlış hatırlamıyorsam 3D tasarıma başlanalı 4-5 yıl oldu. Bu süreç 
yavaş oluyor, çünkü bu konuda bir elemanın yetişmesi kolay olmu-
yor. İlk projeler çok vakit alıyor, zorlanıyoruz belki. Ama tecrübe ka-
zandıkça, bu süreler gitgide kısalacak ve işlerimizde bize önemli bir 
avantaj sağlayacak. 

KENDİ BRANŞINIZDA NELER DEĞİŞİYOR?
Sektörde özellikle enerji verimliliği alanında hızlı teknolojik geliş-
meler yaşanıyor. Biz de Elektrik Departmanı olarak bu gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Örneğin, aydınlatma sistemlerinde LED 
teknolojisi giderek yaygınlaşmaya başladı. Bizim de bu tip yenilikle-
ri takip edip projelerimizde uygulamamız gerekiyor. O yüzden sü-
rekli araştırmak ve öğrenmek zorundayız. Öğrenmek, hiç bitmeyen 
bir süreç.
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MÜHENDİSLİKTE FAZLA HIZ FELAKET GETİRİR Mİ?
Getirebilir elbette. Tamam, çok güzel, bütün bu yeni 
programlar harika! Fakat bunu kullanacak personelin 
yetkinliği de çok önemli. Yeterli yetkinliğe ulaşmamış 
personelle bu işleri yapmaya kalkışmanın tehlikeli yön-
leri var. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan gitmek 
gerekiyor. Bundan 10 yıl önce dokümanlarımızı takas 
yoluyla değiştiriyorduk departmanlar arasında. Fakat 
şu anda “cloud” (bulut) dediğimiz sistemlere geçtik. En 
önemli müşterimiz Tüpraş da buna geçiyor. Bütün te-
sislerini lazer ile tarayarak, halihazırdaki durumun ger-
çek yansımasını projelerine aktarıyorlar. Eskiden tesi-
sin tüm çizimleri büyük büyük paftalar halinde, 
çekmecelerde saklanıyordu. Artık dünya başka yöne 
gidiyor. İngiltere’de, Amerika’da çoktan bu sistemlere 
geçildi. Sadece sanayi tesisleri değil, yüksek katlı bina-
larda da yaygın olarak kullanılıyor artık. Biz de onları ta-
kip ediyoruz. Günü yakalamak önemli, fakat dediğim 
gibi tehlikeleri de var. Projeyle ilgili bir bilgiye anında 
tıklayıp ulaşıyorsunuz, ama bu bilgi doğru bir bilgi mi? 
Örneğin lazer tarama ile alınan kotlar doğru mu? Evet, 
cihazlar çalıştı, bilgileri topladı. Peki sen ne yaptın mü-
hendis olarak? Ben de açtım kapattım makineyi! Bu ya-
nılgıya düşmemek lazım. Çünkü esas önemli olan bu-
nun yorumlama kısmı. Buna çok dikkat etmek gerekiyor, 
çünkü bazen hatalı bir veri ciddi sorunlara yol açabilir. 
Yeni teknolojilere çok iyi entegre olmak lazım. Bunun 
bir hedef tarihi yok. Yavaş yavaş... Tecrübe kazanarak... 
Uzun bir süreç, acele etmemek lazım. Biz de bu sürecin 
içerisindeyiz ve bir çocuk büyütür gibi büyütüyoruz bil-
gilerimizi şu anda. 

TEKFEN MÜHENDİSLİK’İN SEKTÖRDEKİ KONUMU 
NEDİR?
Türkiye’de bizimle aynı işi, benzer bakış açısıyla yapma-
ya çalışan başka mühendislik firmaları da var elbette. 
Çünkü onlar da böyle yapmak zorundalar. Petrol ve gaz 
endüstrisini örnek alalım. Bakın, Tüpraş’ta yatırım bitmiyor. Neden 
bitmiyor? Çünkü kendini sürekli yenilemek zorunda. Ürününü daha 
kaliteli hale getirmek, daha verimli çalışmak zorunda. Aynı şekilde 
ona hizmet veren mühendislik firmaları da yeniliklere ayak uydur-
mak zorunda. İnşaat sektöründe de çok ciddi gelişmeler var, gerek 
malzeme bakımından, gerek yapım-imalat yöntemleri bakımından. 
Nasıl ki bir hekim devamlı makale okur, konferanslara katılırsa, siz 
de dünyadaki yeni teknolojileri izlemek ve almak zorundasınız. Yok-
sa geriye düşersiniz. Biz diyemeyiz ki Tekfen Mühendislik bu alanda 
tek. Hayır ama öncü, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tekfen Mühen-
dislik kendi alanında öncüdür Türkiye’de.

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM SİSTEMİ MÜHENDİSLİKTEKİ 
GELİŞMELERİ NE KADAR DESTEKLEYEBİLİYOR?
Mevcut eğitim sistemi geçmişte neyse, şimdi de o. “İş, işte öğrenilir” 
diye bir tabir var. Lisans derecesinden mezun olduğunuzda –bu bü-
tün mühendislik alanları için geçerli– okulda verilen bilgilerle kısıtlı-
sınız. Zaten üniversitedeki ilk sene bir yüksek lise gibi geçiyor. Ko-
nunuzda uzman olmak istiyorsanız muhakkak yüksek lisans 
yapmanız gerekiyor; hatta bana kalırsa doktora da yapmak gereki-
yor. Bu da, bir yandan çalışırken çok zorlu bir süreç oluyor. Tekfen 
Mühendislik, çalışanlarının gelişimi konusunda epey çaba sarf edi-
yor. Özellikle teknik konulardaki konferanslara katılımı destekliyor. 

2001 yılında girdiği İTÜ’den 2015 yılında doktor 
mühendis olarak mezun oldu. 14 yıllık bir akademik 
geçmişi, uluslararası indekslere girmiş makale 
ve çalışmaları var. 2008 senesinde girdiği Tekfen 
Mühendislik’in İnşaat Departmanı’nda çalışıyor.

ORKUN GÖRGÜLÜ

Bunların yıl bazında planlaması yapılıyor, bütçeye konuyor. Genç 
mühendisler hangi alanda geliştirilecekse, bunların programı yapılı-
yor. Ayrıca siz de eğitim talebinde bulunabiliyorsunuz. Kaldı ki üst 
yönetimden de, Holding bazında bazı konferanslar hakkında bize 
bilgi geliyor. Ama bu noktada eklemek istediğim bir şey daha var. 
Evet, hevesliyseniz ve eğitimleri takip ediyorsanız, teknik yönünüz 
gelişir. Ama bir de bunun insani ve sosyal yönü var. Örneğin toplan-
tılara gidiyorsunuz. Davranışınız, söylediğiniz sözler, anlatımınız, o 
anki duygu durumu, bunlar da işinizi doğru yapmanız için çok önem-
li. Bu nedenle konuya sadece teknik gelişim olarak bakmamak ge-
rekli.

BİR MÜHENDİS KENDİNİ NASIL GELİŞTİRMELİ?
Avusturyalıların kullandığı bir tabir var; uzmanlığından başka hiçbir 
şey bilmeyen tiplere “fachidiot” diyorlar. Yüksek lisansını yapmış, 
doktorasını yapmış, ama tek bildiği işte çalışmaya hayat boyunca 
devam etmiş. Bu hiç iyi bir şey değil. Arkadaşlarımıza, yeni ve genç 
mühendislere daha farklı bakış açıları kazandırmamız lazım. Bugün 
bir tıp doktoru da kendini geliştirip robotik cerrahiye yöneliyor; mü-
zisyenler 10 telli gitara geçip farklı metotlar deniyor. Bizim yapma-
mız gereken de bu. “Fachidiot”luktan çıkmamız lazım. Aksi takdirde 
bir hesap makinesi olarak görülmekten asla kurtulamaz, tabuları 
yıkamaz mühendisler. 
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ELEMEĞİ EVEKMEĞİ
MİKROKREDİ ŞENLİĞİ

T ekfen Vakfı’nın, 2013 yılının Mayıs ayında Soma’da meydana gelen maden 
faciasının ardından, bölgede alternatif geçim kaynakları yaratılmasına katkı 
sağlamak amacıyla vermeye başladığı mikrokredi desteği gelişerek devam 

ediyor. 2014 yılından bugüne kadar 379 Somalı kadına destek veren Tekfen Vakfı 
Soma Mikrokredi Şubesi’nin imkânlarından daha fazla sayıda kadını yararlandır-
mak, bölgenin girişimcilik potansiyelini yükseltmek ve iş olanaklarını geliştirmek 
amacıyla 29-30 Nisan tarihlerinde Soma’da iki günlük bir şenlik düzenledi.

Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Ercan Kumcu ve Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül’ün ev sahipliğin-

de ve Soma Kaymakamlığı ile Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “El 
Emeği Ev Ekmeği Mikrokredi Şenliği” süresince Somalı kadınlar, Hükü-

met Konağı önünde kurulan pazaryerinde gün boyunca el emeği ürün-
lerini satışa sundular. Şenlik boyunca mikrokrediden yararlanmak is-

teyen kadınlar, pazaryerinde kurulan mikrokredi çadırından bilgi 
alarak, Ege Bölgesi’nde mikrokredi sayesinde başarılı olmuş girişim-
ci kadınların yaşadıkları tecrübeleri bizzat dinleme imkânına ka-
vuştular.

Satış etkinliklerinin yanı sıra iki gün boyunca 09.00-17.00 saat-
leri arasında Belediye binasındaki Kadın Dayanışma 
Derneği’nde, mikrokredi kullanacak kadınlar için ilham verici 

atölye çalışmaları ve eğitimler gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 
yazar ve yeme içme danışmanı Gülhan Kara’nın eğitmenli-

ğinde turşu, reçel ve ekmek atölyeleri; takı tasarımcısı Se-
bile Çakır eğitmenliğinde iğne oyası atölyesi ve gelenek-
sel keçecilik mesleğinin Türkiye’deki az sayıdaki 
temsilcilerinden biri olan Gencer Kondal tarafından da 
keçe atölyesi düzenlendi.

Ayrıca üretmek kadar gelirinin hesabını bilmek de önemli 
olduğundan, iki gün boyunca 14.00-16.00 saatleri ara-

sında Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği 
(FODER) tarafından “Bütçesini Bilen Ka-

dın” semineri düzenlendi. Seminer-
de para kullanma, yönetme, biri-

kim ve akıllı yatırım konuları 
örneklerle ele alındı. g

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında 2014 
yılında Soma Mikrokredi Şubesi’nin kurulmasına önayak olan 
Tekfen Vakfı, krediden yararlanan kadınlara ürünlerini daha 
iyi değerlendirebilecekleri ve yeni beceriler edinebilecekleri 
bir mikrokredi şenliği düzenledi.
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SOMA’DA YÜZLER GÜLDÜ
“El Emeği Ev Ekmeği Mikrokredi 
Şenliği” için Soma Hükümet Konağı 
önünde özel olarak bir pazar yeri 
kuruldu. Mikrokredi kullanan Somalı 
kadınlar şenlik süresince el emeği 
ürünlerini sergileyerek satışa sundular 
(en üstte).

Şenlik sırasında Soma Kadın 
Dayanışma Derneği merkezinde 
mikrokredi kullanacak kadınlara 
yönelik çeşitli atölye çalışmaları ve 
eğitimler gerçekleştirildi (üstte).

Soma Kaymakamlığı ve Soma 
Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 
şenliğin ev sahipliğini Tekfen Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Ercan 
Kumcu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz 
Akgül yaptı (yanda).
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T ekfen Filarmoni, 44. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 19 Ha-
ziran Pazar akşamı, UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde bir 
konser verdi. “Dolunaya Şarkılar” başlığını taşıyan konseri, yıldızı 

hızla parlayan genç Özbek şef Aziz Shokhakimov yönetti.

Müzik Festivali kapsamında ilk kez açık hava konseri veren Tekfen Filar-
moni, konserde naif ve etkili ses tonuyla Gürcü soprano Teona Dvali’ye, 
duygulu ve hâkim yorumuyla övgüler kazanan Rus tenor Andrej 
Dunaev’e ve son anda programa eklenen sürpriz isim tenor Murat 
Karahan’a eşlik etti. Dolunayın büyülü atmosferinde sevilen aryalarla 
başlayıp, Bizet’nin Carmen Süitleriyle sona eren konser, seyirciler tara-
fından uzun süre ayakta alkışlandı.

FARUK ŞÜYÜN’ÜN KALEMİNDEN AZİZ SHOKHAKİMOV

Aziz Shokhakimov, Özbekistan doğumlu, ama işi nedeniyle dünya vatan-
daşı!.. 5 yaşındayken keman dersleri için ünlü Uspenski Müzik Okulu’na 
göndermişler. İkisi kız, biri erkek kardeşleri, annesi, babası müzikle ilgili-
ler, ama profesyonel olarak uğraşmamışlar. 11 yaşlarında İtalyanca folk 
şarkıları söylemeye başlamış, çok beğenilmiş, ancak ergenlikle birlikte 
sesinde yaşadığı değişiklikle bu yöndeki hayalleri suya düşmüş.

Vücut dilini çok iyi kullandığını gören hocası, orkestra şefliği önermiş. 
Kısa sürede okul orkestrasında yardımcı şefliğe yükselmiş. 12 yaşında 
Özbekistan Ulusal Senfoni Orkestrası’nı yönettiğinde hakkında şikâyet 
dilekçesi bile vermişler bu yaşta bu orkestrayı yönetemez, diye. 13’ünde 
yine senfoni orkestrası ile Beethoven’in 5. Senfonisi’nde, 14’ünde Özbek 
Devlet Operası Orkestrası ile Carmen’de bu görevi üstlenmiş. 8-10 yıl 
sonra, ülkesinin en çok aranılan, meşhur şeflerinden biriymiş artık.

16-17 yaşlarında orkestra yönetmenin ciddi bir müzik bilgisi gerektirdiği-
ni fark etmiş. Müzik sezgisinin çok güçlü olmasının, her partisyon üzerin-
de saatlerce çalışmanın yetmediğini görmüş. Tarihi belgelere, mektupla-
ra, biyografilere, müzik eserinin yazıldığı dönem kullanılan teknik 
performans kılavuzlarına kadar uzanan yoğun araştırmalara dalmış. Hâlâ 
aynı çabayı sürdürüyor. “Hedefim, daha fazla bilgi, daha çok şey öğren-
mek ve kendimi geliştirmek. Müzik için daha fazla şeyler yapmak. Bunla-
rı gerçekleştirirsem Tanrı beni olmam gerektiği yere getirecek,” diyor. 

İstanbul Müzik Festivali’nde Tekfen Filarmoni’den 

Dolunaya Şarkılar
KONSER PROGRAMI

Suleiman Yudakov
Orkestra için Düğün Merasimi

Antonin Dvořák 
Russalka operasından Aya Şarkı

Jules Massenet 
Werther operasından “Pourquoi me 
réveiller”

Pyotr İlyiç Çaykovski
Eugene Onegin operasından 
Lensky’nin Aryası

Charles Gounod
Romeo ve Juliette operasından “Je 
veux vivre”

Gaetano Donizetti
Aşk İksiri operasından “Una Furtiva 
Lagrima”

Giacomo Puccini
Gianni Schicchi operasından “O mio 
babbino Caro”

Leo Delibes
Les Filles de Cadix

Gaetano Donizetti 
Aşk İksiri operasından “Esulti pur la 
barbara”

Georges Bizet
Carmen Süitleri No. 1 ve 2



ŞEFLERİN “WUNDERKİND”İ: AZİZ SHOKAKİMOV! 

Özbekistan’ın dünya klasik müzik sahnelerine armağan ettiği Aziz Shokhaki-
mov, henüz 21 yaşında Mahler Şeflik Yarışması’nda kazandığı ödül ile klasik 
müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Olgun ve derinlikli olduğu kadar 
enerjik yorumlarıyla uluslararası arenada hızla yükselen genç şef, Avrupa’dan 
Amerika’ya verdiği konserler ve opera temsillerinde Londra Filarmoni, Dres-
den Staatskapelle ve Fenice Tiyatrosu Filarmoni Orkestrası gibi pek çok 
önemli orkestrayı yönetti. Shokhakimov, 2015 yılında Deutsche Oper am 
Rhein’ın şefliğine getirildi.

MÜZİĞİN VÜCUT BULMUŞ HALİ: TEONA DVALİ 

Mariinsky Tiyatrosu’nda son dakikada Anna Netrebko’nun yerine üstlendiği 
Adina (Aşk İksiri) rolüyle opera dünyasının dikkatini çeken Gürcistan doğumlu 
soprano Teona Dvali, 2010 yılında Uluslararası Arturo Toscanini Şan Yarışması 
Özel Ödülü ve Uluslararası Rolanda Nicolosi Yarışması birincilik ödülünü ka-
zandı. Mariinsky Operası solistlerinden olan Teona Dvali, La Scala ve Ravenna 
Operası dâhil, pek çok önemli sahnenin aranan konuk sanatçıları arasında 
yer alıyor.

OLAĞANÜSTÜ BİR LENSKY: ANDREJ DUNAEV

Bolşoy Tiyatrosu’nun yeni prodüksiyonu Eugene Onegin’de zor, ses kadar 
çok iyi bir oyunculuk ve yorum gerektiren “Lensky” karakterini canlandırmak-
taki başarısıyla tanınan deneyimli tenor Andrej Dunaev, bugüne kadar BBC 
Proms, Glyndebourne Festivali, Deutsche Oper, Semperoper Dresden ve Los 
Angeles Operası gibi pek çok önemli opera evi ve festivallere konuk oldu. 
Uluslararası basında parlak ses rengi, duygulu ve hâkim yorumuyla övgüler 
kazanan Dunaev, sıra dışı genişlikteki repertuarıyla da son yılların en dikkat 
çekici tenorlarından biri.
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TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA ARMAĞANI: MURAT KARAHAN

Türkiye’de başladığı müzik eğitimine 2005 yılında İtalyan Orkestra Şefi Maest-
ro Marco Berdondini tarafından aldığı davet üzerine Roma’da devam eden ve 
2009 yılında dünyaca ünlü soprano Renata Scotto’nun öğrencisi olan Murat 
Karahan, 2012 yılında aldığı davet üzerine Letonya Ulusal Operası’nda devam-
lı misafir sanatçı oldu. Burada 30’un üzerinde temsilde başrolleri seslendiren 
Karahan, 2013 yılında Moskova Bolşoy Tiyatrosu’nda Lucia di Lammermoor 
eserinde, 2015 yılında da yine Bolşoy Tiyatrosu’nda Carmen operasında Don 
Jose rolünde başroldeydi. 
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25.05.2016

Tekfen Vakfı’nın Değerli Yöneticileri,

Vakfınızı otizme katkılarından dolayı kutluyorum. 

Ceyhan’da bulunan Özel Eğitim Uygulama 

Merkezinizin eğitim kadrosu ile “otizmde bilimsel 

eğitim yöntemleri”ni tartışma fırsatı bulduğum için 

çok mutluyum. Okulun, otizmli öğrencilerin eğitim 

programlarına uygun şekilde tasarlanmış olmasından, 

eğitmenlerin çocukların eğitim programları ile çok 

ilgili olduklarını görmekten ve tüm çalışmaların 

samimi bir şekilde içten yapılıyor olmasına tanıklık 

etmekten büyük heyecan duydum.

Umuyorum ki Tekfen Vakfı’nın otizm adına yaptığı 

çalışmaların etkisi, Türkiye’nin her köşesinden etkili 

eğitim yöntemleri öğrenmek isteyenler için örnek 

teşkil eder.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Binyamin Birkan

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Direktörü

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Tekfen Holding’in desteğiyle Tohum Otizm Vakfı Eğitim Direktörü 
Prof. Dr. Binyamin Birkan, Tekfen Vakfı Ceyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki eğitmenlere bir eğitim verdi.

Otizm Günü’ne 
eğitimle destek

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Bir-
kan, Tekfen Vakfı tarafından 2014 yılında otizmli çocukların 
eğitimine yönelik olarak Ceyhan’da kurulan Tekfen Vakfı 

Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni 28 Nisan günü ziyaret ederek, 
okulun öğretmenlerine bir günlük eğitim verdi. “Otizm Spektrum 
Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması ve özel eğiti-

mi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi konularının ele 
alındığı eğitime, okulumuzun öğretmenlerinin yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Serkan Topbaş ile Şube Müdürü Semender Karabu-
lut da katıldılar. Eğitimin sonunda Binyamin Hoca’ya, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Serkan Topbaş tarafından bir teşekkür plaketi takdim 
edildi. g
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Tunç Bey’den Malik Bey’e bayrak teslimi

T ekfen Grubu’nun 40 yılı 
aşkın bir süredir men-
subu olan Tunç Şar-

man, TİMAŞ Genel Müdürlü-
ğü görevini 1 Temmuz 2016 
tarihi itibariyle uzun yıllardır 
birlikte çalıştığı Genel Müdür 
Yardımcısı Malik Arun’a dev-
retti. Bu devirden sonra Tunç 
Şarman, Tekfen Mühendislik 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
TİMAŞ Yönetim Kurulu Baş 
Danışmanı olarak değerli tec-
rübelerini Tekfen şirketlerine 
aktarmaya devam edecek. Bu 
görev değişikliğinin hayırlı ol-
masını diler, Sayın Tunç 
Şarman ve Sayın Malik Arun’a 
yeni görevlerinde başarılar di-
leriz.

1958 İstanbul, Kadıköy doğumlu olan Malik Arun, 
Kadıköy Anadolu Lisesi’nden sonra İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nde Genel Makina Bölümü’nde li-
sans, Konstrüksiyon ve İmalat Bölümü’nde yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında Marmara 
Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Arun, 
kariyerine 1982 yılında yüksek lisans öğrenimine de-
vam ettiği sırada Alarko Alamsaş’ta yarım zamanlı Tek-
lif Mühendisi olarak başladı. Daha sonra aynı firmada 
Teklif Şefi olarak çalışan Arun, kısa bir süre Sinmak 
Singer Dikiş Makinaları’nda İmalat Mühendisi olarak 
çalıştıktan sonra 1986 yılında Satış Mühendisi olarak 
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.’ye katıldı. TİMAŞ’ta 
1988-1992 yılları arasında Ticaret Şefi, 1992-2008 ara-
sında Ticaret Müdürü, 2008-2016 yılları arasında ise 
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Malik Arun, Filiz 
Hanım ile evli ve Burak adında bir oğlu var. Masa tenisi, 
tenis ve yüzme sporlarını yapan Arun, futbol izlemeyi 
ve tarih, kültür, doğa içerikli gezileri seviyor.

MALİK ARUN KİMDİR?
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Yeni katılanlar

1972 yılında Kahramanmaraş’da doğan Burak Erol, Dokuz Eylül Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bugüne kadar inşaat, 
enerji ve su teknolojisi gibi alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
firmalarda çeşitli pozisyonlarda görev alan Erol, 2 Mayıs 2016 tarihi itiba-
riyle Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yatırım İşleri Müdürü olarak gö-
reve başladı.

BURAK EROL 
Toros Tarım 
Yatırım İşleri Müdürü

ADI SOYADI BİRİMİ ESKİ UNVANI YENİ UNVANI

NERMİN AKA Merkez - APK APK Direktörü APK GMY

HANDE KÖYCÜ SÖYLEMEZ Merkez - Mali İşler Bütçe Şefi Bütçe ve Kontrol Müdürü 

HÜSEYİN BAYRAKLI Merkez - Terminal Pazarlama ve Satış Terminal Pazarlama ve Satış Şefi Terminal Pazarlama ve Satış Müdürü 

YEŞİM AKPINAR Merkez - Terminal Pazarlama ve Satış Acente Uzman Yardımcısı Gemi ve Acente Hizmetleri Uzmanı 

SEMİN EKEKE Merkez - SEÇ SEÇ Uzmanı SEÇ Şefi 

ÖZDE DUMAN Merkez - İK İK Uzmanı İK Şefi 

İREM DAĞLI Merkez - APK Planlama Uzman Yardımcısı Planlama Uzmanı 

MEMDUH BİLGİN Merkez - Bilgi Sistemleri Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Sistem Yönetim Uzmanı 

ASLI ÜNSAL Benzin İstasyonları Mali ve İdari İşler Uzmanı Mali ve İdari İşler Şefi 

YELİZ UĞURELİ Benzin İstasyonları Mali ve İdari İşler Uzman Yardımcısı Mali ve İdari İşler Uzmanı 

İSMET GÖKÇE Torba Fabrikası Elk. Bakım Kontrol ve Vardiya Amiri Üretim Şefi 

AYTAÇ BATIBAY Ceyhan İşletmesi - SEÇ SEÇ Şefi SEÇ Müdürü 

PINAR ÖZCAN Ceyhan İşletmesi - Mali ve İdari İşler İK Uzman Yardımcısı İK Uzmanı 

SÜLEYMAN ASLAN Ceyhan İşletmesi - Proses ve Planlama Kantar ve Sevkıyat Ustabaşı Kantar ve Sevkıyat Uzmanı 

ALİ TOPRAK Ceyhan İşletmesi - Teknik Hizmetler Ustabaşı (Ressam) Ustabaşı (Baş Ressam) 

EMİN YILDIZ Mersin İşletmesi - İşletme GMYL Üretim Müdürü İşletme GMY (Mersin) 

DİDEM TÜMÜK Mersin İşletmesi - Üretim Üretim Şefi (Nit. Asit) Üretim Müdürü 

SERDAR GÖK Samsun İşletmesi - İşletme GMYL Proses ve Planlama Müdürü İşletme GMY (Samsun) 

N. FATİH YILMAZ Samsun İşletmesi - Teknik Hizmetler Elektrik Enstrüman Şefi Teknik Hizmetler Müdürü 

CANER İNCİ Samsun İşletmesi - Teknik Hizmetler Satınalma ve Stok Kontrol Mühendisi Satınalma Şefi 

ŞENER ARIKAN Samsun İşletmesi - Üretim Üretim Mühendisi (DAP/NPK) Üretim Şefi (DAP-NPK-Torbalama) 

FUNDA KIRBAŞ Samsun İşletmesi - Mali ve İdari İşler Muhasebe Uzman Yardımcısı Muhasebe Uzmanı 

MURAT ÇÖREKÇİOĞLU Samsun İşletmesi - Mali ve İdari İşler İdari İşler Uzman Yardımcısı İdari İşler Uzmanı 

İSA YALÇIN Samsun İşletmesi - Mali ve İdari İşler Personel Uzman Yardımcısı Personel Uzmanı 

KEMAL ÖZKÖK Samsun İşletmesi - Bakım Bakım Planlama Elemanı Bakım Planlama Uzmanı 

VEDAT CİVELEK Samsun İşletmesi - Teknik Hizmetler Teknik Eleman Proje Uzmanı 

OKAN İREN Samsun İşletmesi - Teknik Hizmetler Teknik Eleman Proje Uzmanı 

TUNA DURUKAN Samsun İşletmesi - Teknik Hizmetler Stok Kontrol Elemanı Stok Kontrol Uzmanı 

SELÇUK İÇÖZ Samsun İşletmesi - Teknik Hizmetler Kontrol Elemanı Teknik Kontrol Uzmanı 

SELÇUK AYAS Samsun İşletmesi - Teknik Hizmetler Satınalma Elemanı Satınalma Uzmanı 

FATİH GÜDELOĞLU Samsun İşletmesi - Proses ve Planlama Proses ve Planlama Elemanı Proses ve Planlama Uzmanı 

YILMAZ KARANİS Samsun İşletmesi - Proses ve Planlama Kantar ve Sevkıyat Elemanı Kantar ve Sevkıyat Uzmanı 

Toros Tarım A.Ş. görev değişiklikleri ve terfiler

Aramıza katılan arkadaşlarımıza 
hoş geldiniz diyor, terfi eden 
arkadaşlarımıza yeni görevlerinde 
başarılar diliyoruz.
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Tekfen Grup Şirketleri, 10, 20, 30, 40 yıl süreyle çalışan emektar-
larını her yıl ödüllendiriyor. Tekfen Kıdem Ödül Törenleri, hem 
kesintisiz düzenlendiği uzun yıllar hem de yıldan yıla ödül alan-

ların sayısı itibariyle, Türkiye’de benzerine az rastlanan bir şirket gele-
neği. Öyle ki, 2004 yılından bu yana, toplam 3.141 çalışan bu ödüle 
layık görülmüş. Bu da, bu yıl kuruluşunun 60. yıldönümünü kutlayan 
Tekfen ailesinde, her 5 kişiden birinin en az 10 yıllık Tekfenli olduğu 
anlamına geliyor.

Güçlü bir kurum kültürüne sahip olan ve bu nedenle çalışanlarında 
güçlü bir aidiyet duygusu yaratan Tekfen’de, bu yıl da 203 kişi kıdem 
ödülünü aldı. Fabrikalar ve yurtdışı şantiyelerde de düzenlen törenin 
30 Mayıs Pazartesi günü Tekfen Tower’da yapılan İstanbul ayağında, 
ödül alanların mesai arkadaşları ve ailelerinin yanı sıra Yönetim Kuru-
lu Başkanı Murat Gigin, Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili ve üst 
yönetim hazır bulundu. Kıdem töreninin Adana ayağı ise 3 Haziran 
Cuma günü Ceyhan’daki Toros Tarım Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.

Tekfen’in geleneksel kıdem ödülleri 
sahiplerini buldu

Ceyhan, Adana

İstanbul
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40. YIL ÖDÜLLERİ
Ali Arslanoğlu  Tekfen Holding
Mehmet Kösebay  Tekfen Emlak
Ülkü Tatlıdil  Tekfen Mühendislik
Ümit Özdemir  Tekfen Holding
Yasemin Yenal  Tekfen Holding

30. YIL ÖDÜLLERİ
Ahmet Bekar  Tekfen İnşaat / Ceyhan GAT
Ali Ayas  Toros Tarım / Mersin İşletmesi
Ali Çetin Özen  Tekfen Mühendislik
Ali Kurak  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Alparslan Güre  Tekfen Mühendislik
Asuman Zaman  Tekfen İnşaat / Ceyhan GAT
Ayla Altın  Tekfen Holding
Belgin Çağlar  Tekfen Mühendislik
Belgin Güner  Tekfen İmalat / Fabrika
Cumali Erol Ceylan  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Demet Ünlüsoy Turhan  Tekfen Holding
Ekrem Çalbay  Tekfen İnşaat / Çelik Atölye
Fikret Karaman  Tekfen Mühendislik
Hamza Kadri Korkut  Toros Tarım / Ceyhan İşletmesi
Hayrettin Türkakın  Tekfen İnşaat / Merkez 
Hut Bayram Kızıloluk  Tekfen İnşaat / Ceyhan GAT
İsmail Çelebi  Toros Tarım / GAP Bölge Müdürlüğü 
İsmail Serdar Akgönül  Tekfen İnşaat / Merkez
Kemal Uzunoğlu  Tekfen İnşaat / Merkez
Mehmet Emin Bilgin  Tekfen İmalat / Fabrika
Mehmet Fatih Aka  Tekfen İnş. / Türkmenistan Güney Yoloten
Metin Yaşa  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Neşet Yeşeren  Toros  Tarım / Merkez
Nezir Gürel  Tekfen Mühendislik
Osman Dündar  Tekfen Mühendislik
Osman Kaya  Tekfen İnşaat / TANAP
Turgay Çabalar  Tekfen İnşaat / Merkez
Yüksel Özdemir  Toros Tarım / Merkez

20. YIL ÖDÜLLERİ
Abdullah Aydoğdu  Toros Tarım / Akdeniz Bölge Müdürlüğü 
Adnan Seyit  Toros Tarım / Mersin İşletmesi
Ahmet Rahmi Öztürk  Toros Tarım / Mersin İşletmesi
Ahmet Yenibertiz  Toros Terminal / Ceyhan İşletmesi
Akın Erbil  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Ali Erden  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Ali Özmen  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Alpaslan Topçu  Tekfen İnşaat / Sadara Şantiyesi
Aydın Güneş  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Aziz Hükümdar  Tekfen Turizm
Emin Yıldız  Toros Tarım / Mersin İşletmesi
Erol Gezici  Tekfen İnşaat / TANAP
Fatih Karataş  Toros Tarım / Ceyhan İşletmesi
Fatma Kocaoğlu  Tekfen Turizm
Fulden Enünlü Özülkü  Tekfen Holding
Hakan Örer  Tekfen Turizm
Halil Sönmez  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Hasan Aytekin  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Hüseyin Demir  Tekfen Turizm
Hüseyin Kaya  Tekfen İnşaat / TANAP
İlyas Özdemir  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
İsmail Arzuoğlu  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Mehmet Hüseyinoğlu  Tekfen İnş. / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Mehmet Kotay  Tekfen İnşaat / Çelik Atölye
Mehmet Mete  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Mehmet Şimşek  Tekfen Holding
Mustafa Ceyhun Çalışkan  Tekfen Emlak
Nazan Ezen  Tekfen İmalat / Merkez
Nizam Çelik  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Osman Omak  Tekfen İnşaat / TANAP
Osman Tarık Sayhan  Tekfen İnşaat / BTC Projesi
Önder Tanrıkulu  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform

Raşit Yünsek  Toros Tarım / Mersin İşletmesi
Soner Özoğul  Tekfen İmalat / Fabrika
Yahya Mennan  Tekfen İnşaat / TANAP
Yunis Partal  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Yurt Hasan  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Yüksel Çatalkaya  Tekfen Mühendislik

10. YIL ÖDÜLLERİ
Abdil Demirdaş  Tekfen İnşaat / Çelik Atölye
Abdullah Sarp Tolga  Tekfen İnşaat / Merkez
Ahmet Aksan  Tekfen İnşaat / Merkez
Ahmet Çelik  Tekfen Turizm
Ahmet Kaya  Tekfen İnşaat / Sadara Şantiyesi
Ahmet Refik Gürkut  Tekfen İnşaat
Ahmet Turan  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Ahu Yeğenoğlu  Tekfen İnşaat / Merkez
Alaattin Şimşek  Tekfen İnşaat / BTC Projesi
Ali Bütüner  Tekfen İnşaat / Sadara Şantiyesi
Ali Kara  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Ali Osoydan  Tekfen İnşaat / Çelik Atölye
Ali Özdemir  Tekfen İnşaat / Ceyhan GAT
Ali Öztürk  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Alper Anlıatamer  Toros  Tarım / Batı Akdeniz Bölge Müd.
Alper Tevs  Hishtil-Toros Fidecilik 
Aydın Erbil  Tekfen İnşaat
Ayşe Aslı Sönmez Taftalı  Tekfen İnşaat / Merkez
Aziz Tarık Baban  Tekfen İnşaat / Merkez
Battal Eraslan  Tekfen İnşaat / TANAP
Behçet Leblebi  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Berrin Çabuker  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Bilgi Ozan Pehlivan  Tekfen İnşaat / TANAP
Canan Nuhoğlu  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Celal Özgür Bayraktar  Toros  Tarım / Merkez 
Cevat Özgören  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Cüneyt Ozon  Tekfen İnşaat / Merkez
Çağatay Demir  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Doğan Salt  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Düzgün Çetinkaya  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Emre Ülger  Tekfen Emlak 
Eray Ersöz  Toros Tarım / Merkez 
Erdal Yenice  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Erdinç Doğu  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Erkan Çalım  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Ersin Genç  Tekfen İnşaat / Ceyhan GAT
Ersin Özden  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Faik Çoğalan  Tekfen İnşaat / Çelik Atölye
Ferhat Aydın  Tekfen İnşaat / TANAP
Fikret Sezgin  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Gülhiz İleri  Tekfen İnşaat / Merkez
Hacı Ahmet Özlü  Tekfen İnşaat / Sadara Şantiyesi
Hakan Bülbül  TAYSEB
Hakan Mete  Toros Tarım / Ceyhan İşletmesi
Hakan Taşdelen  Tekfen İnşaat / TANAP
Hasan Aylı  Tekfen İnşaat / TANAP
Hasan Can  Hishtil-Toros Fidecilik 
Hasan Doğan  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Hasan Özer  Toros Tarım / Benzin İstasyonları 
Hasan Seyhan  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Hüseyin Bayraktar  Tekfen Turizm
Hüseyin Ilıksoy  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Hüseyin Kaya  Tekfen İnşaat / TANAP
İbrahim Demir  Hishtil-Toros Fidecilik 
İlhan Hazar  Tekfen İnşaat / Merkez
İlhan Kavak  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
İlker Yıldırım  Tekfen İnşaat / Merkez
İsa Duyar  Tekfen İmalat / Merkez
İsmail Ergül  Tekfen İnşaat / Sadara Şantiyesi
İsmail Güngör  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
İsmail Turan  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Kadir Şenol  Tekfen Turizm

Kochukalayıl Jacob Mathew  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu
Koray Kızıl  Tekfen İnşaat / Ceyhan GAT
Kubilay Kaçar  Hishtil-Toros Fidecilik 
Mehmet Arıbağı  Tekfen İnşaat / TANAP
Mehmet Göksel  Tekfen İmalat / Fabrika
Mehmet Kaya  Tekfen İnşaat / TANAP
Mehmet Kemer  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Mehmet Sivri  Tekfen İnşaat / TANAP
Melek Oğuz Açık  Hishtil-Toros Fidecilik 
Metin Ayhan  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Muharrem Emir  Tekfen İnşaat / TANAP
Murat Ayhan  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Murat Kara  Tekfen İmalat / Fabrika
Mustafa Bülent Dev  Tekfen İnş. / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Mustafa Elmas  Toros Tarım / Ceyhan İşletmesi
Mustafa İlhan  Tekfen İnşaat / TANAP
Mustafa İnce  Tekfen İnşaat / TANAP
Mustafa Mete Halli  Toros  Tarım / GAP Bölge Müdürlüğü 
Mustafa Uslu  Tekfen İmalat / Fabrika
Nadir Ilıca  Tekfen İnşaat
Necat Fatih Yılmaz  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Nevzat Gökçeoğlu  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Niyazi Karadere  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Nuri Yılmaz  Toros Tarım / Mersin İşletmesi
Osman Akyol  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Osman Kaya  Hishtil-Toros Fidecilik 
Osman Kaya  Tekfen İnşaat / TANAP
Osman Kulaber  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Osman Tantoğlu  Tekfen İnşaat / TANAP
Özge Bozkurt  Tekfen İnşaat / Merkez
Özgür Yıldız  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Ramazan Ak  Tekfen İnşaat / TANAP
Ramazan Bozacı  Tekfen Holding
Ramazan Polat  Tekfen İmalat / Fabrika
Rasim Aksoy  Hishtil-Toros Fidecilik 
Recep Tekçe  Hishtil-Toros Fidecilik 
Reşit Arslan  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Rıza Mert Kılıç  Tekfen İmalat / Merkez
Selçuk Ayas  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Serap Yıldız  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Serdar Eyidemir  Tekfen İmalat / Fabrika
Serdar Gök  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Serkan Demir  Tekfen Turizm
Serkan Karapehlivan  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Sıtkı Özkan Akyüz  Tekfen İnşaat / Merkez
Sibel Sarıoğlu  Tekfen Mühendislik 
Soner Ay  Tekfen Sigorta
Suat Sevil  Tekfen Mühendislik 
Süleyman Su  Hishtil-Toros Fidecilik 
Şahin Arslan  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Şükrü Alper  Tekfen İnşaat / TANAP
Taşkın Bora Altun  Tekfen Mühendislik 
Tayyar Kökçe  Hishtil-Toros Fidecilik 
Teyfik Öztürk  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Tolga Mıstık  Tekfen İnşaat / Çelik Atölye
Tuna Durukan  Toros Terminal / Samsun İşletmesi
Tuncay Özcan  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Tural Ismayılov  Tekfen İnşaat / Cenup Tikinti 
Ümit Hıra  Tekfen İnşaat / Katar Otoyolu Projesi
Veysel Doruk Akbel  Tekfen Mühendislik 
Volkan Arslan  Tekfen İnşaat /Azfen
Yakup Kesim  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Yasemin Zengin Çetin  Toros Tarım / Trakya Bölge Müd.
Yeşim Hoşver Hondu  Tekfen Mühendislik 
Yunus Sivri  Tekfen İnşaat / TANAP
Yüksel Işık  Tekfen Turizm
Yüksel Ünal  Tekfen İnşaat / BTC Projesi
Zeki Yıldız  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Kara Terminali
Ziya Halaço  Tekfen İnşaat / Şahdeniz 2 Platform
Zübeyde Tekçe  Hishtil-Toros Fidecilik
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40 kere 
maşallah!

Bu sene 40. yıl kıdem yılını 
dolduran Tekfen emektarları, 
ödüllerini Tekfen Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Gigin ve Tekfen Grup Şirketler 
Başkanı Osman Birgili’nin elinden 
aldılar (soldan sağa): Murat Gigin 
(Tekfen Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı); Mehmet Kösebay 
(Tekfen Emlak Geliştirme, 
Danışman); Ali Arslanoğlu 
(Tekfen Holding, Hizmet 
Elemanı); Yasemin Yenal (Tekfen 
Holding, Kurucu Ortaklar İlişkileri 
Koordinatörü); Ülkü Tatlıdil 
(Tekfen Mühendislik, Danışman); 
Ümit Özdemir (Tekfen Holding 
Başkan Yardımcısı); Osman Birgili 
(Tekfen Grup Şirketler Başkanı).

“Ben bu kıdemdeki arkadaşlarımla hemen hemen aynı zamanda Tekfen ailesi-
ne dahil oldum. Mehmet ve Ümit’le, Ülkü Ağabeyle uzun yıllar çok yakın ve 
birlikte çalıştık. Yasemin Hanım ile ise daha dolaylı çalıştım. 

40 yılı nasıl birkaç satıra sığdırabilirim ki! En yalın şekliyle, bu arkadaşlarımın 
ortak paydaları yorulmadan, usanmadan, dürüstçe çalışmak...

Şahıslar bazında bir yorum yapmadan önce şu genel kanaatimi de ifade etmek 
isterim: Şirketlerimiz tepe yöneticileri rahmetli Günay Ünlüsoy, Haldun Erk-
tin, Naim Özkazanç, Necdet Bozdoğan, Ömer Sunman, Hikmet Demircan ve 
Tekfen’de hizmet verdikten sonra emekli olmuş Hikmet Barkın gibi, Tekfen 
isminin saygınlığında çok büyük emekleri var bu arkadaşlarımın.”

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin’den
Tekfen’e 40 yıl hizmet verenlere...
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ÜMİT ÖZDEMİR

Nihat Gökyiğit

Ümit, formaliteler ile uğraşmak 
yerine, işyerinde netice alma 
yolunda mücadeleden huzur 
alan, çok fedakâr ve gayretli, 40 
yıllık bir yol arkadaşımız. Göre-
vi icabı şüphesiz mevzuat ve 
anlaşmazlıklarla da uğraşmayı 
ihmal edemiyor. Ama bizimle 
paylaştığı en büyük heyecanı, 
yeni bir işle taahhüt hacmimi-
zin artmasından kaynaklanıyor. 
Mevcut işlerde önemli bir boca-
lama olursa Ümit’e, “Buldoze-
rim, bu dert sana emanet” der, 
rahat ederim. 

Murat Gigin

Ümit’in her kademedeki kişi ve 
kurumlarla ilişki kurabilme be-
cerisine ve konunun özüne kısa 
zamanda inebilme yeteneğine 
her zaman gıpta ettim; tabii 
bir de her konuya uygun ken-
dine özgü cümlelerle anlattığı 
nükte/anektod hazinesine de... 
Ümit, kapsamlı deneyimleri ile 
çok iyi bir mühendis, ama asla 
iyi bir kâğıt oyuncusu olamazdı, 
zira düşündüğünü/hissettiğini 
derhal yüzünden, halinden an-
layabilirsiniz. Zaten tereddüte 
mahal bırakmadan, ne düşün-
düğünü açık seçik dillendirir. Bu 
yönü de benim çok takdir etti-
ğim diğer bir meziyeti. Birçoğu-
muzun farketmediği çok önemli 
bir başka özelliği de, Ümit’in şir-
ketlerimize çok genç, yetenekli 
elemanlar kazandırmasıdır.

Osman Birgili

Ümit Özdemir, benim için ba-
zen Ümit, bazen Ümit Bey, ba-
zen Ümit Abi oldu. Yeri geldi 
arkadaş, kimi zaman öğretmen, 
kimi zaman lider… Beraber çok 
engeller aştık, mücadele ettik. 
Birbirimizden keyif aldık. Ümit 
Bey’in öyle bir kişiliği var ki, 
inandığı kişi ve davalarda sonu-
na kadar yanında durur, destek 
sağlar.

MEHMET KÖSEBAY

Nihat Gökyiğit

Mehmet Kösebay, teklif hazır-
lama ve sözleşme müzakere-
lerinde çok güvendiğimiz bir 
arkadaşımızdı. Bütün işlerinde 
mühendislik bilgisi ve arazi 
tecrübesini bir arada kullan-
mayı ihmal etmeyen Kösebay, 
emeklilik döneminde de aranan 
danışmanlarımızdan oldu.

Murat Gigin

İşinde olduğu gibi ilişkilerinde 
de titiz bir yapısı var Mehmet’in. 
Çok konuşmaz, çok çalışır, doğ-
ru bildiğini makam/muhatap 
gözetmeksizin, kırmadan, ken-
dine has üslubu ile sonuna ka-
dar savunur. İş disiplinini, işine 
olan saygısını ve adam yetiştir-
me becerisini de unutmamak 
gerekiyor. Emekliliği sonrasın-
da bayrağı devralanlar, hep be-
raberce çalıştığı ve yetiştirdiği 
arkadaşları oldu. 

Osman Birgili

Biz gencecik mühendisken her 
zaman, “Doğru bildiğinizden 
asla şaşmayın ve sonuna kadar 
onun arkasında durun” derdi. 
Kendisi de daima doğru bildi-
ğini savunan, bizler savunurken 
de arkamızda duran kişi oldu. 
Onun tornasından geçen ve 
yetişenlerin sayesinde Tekfen, 
Tekfen olmuştur. Allah razı ol-
sun.

Mehmet Erktin

Mantık, sağduyu, bilgi, çok ça-
lışma ve etik... Mehmet Bey 
bize işleri bunlarla yürütmeyi 
öğretti. Keşke keskin zekâsını 
ve dikkatliliğini de aktarabilse! 
Yıllardır Mehmet Kösebay ekolü 
ile çalışmaktan çok mutluyum.

YASEMİN YENAL

Feyyaz Berker

Birlikte geçirmiş olduğumuz 
bunca yıllık çalışma hayatındaki 
güvenirliliği neticesinde şirketi-
mizin 40. yıl kıdem ödülü alma 
hakkını kazanmış olan arkada-
şımız Yasemin’e bir kez daha 
tebriklerimi iletirim. Kendisine 
bunca yıllık emeğinden dolayı 
şükranlarımızı sunmak hepimi-
zin borcudur. Bu vesileyle teşek-
kür ederken, bu sözleri iltifat ola-
rak söylemediğimi belirtir, daha 
nice seneler Tekfen Ailesi’ndeki 
çalışmalarının devamını dilerim.

Nihat Gökyiğit

Dile kolay, 40 yıl! Yasemin, 25 yıl 
Holding muhasebesinde görevli 
oldu. 15 yıl da münhasıran biz 
kurucu ortakların özel hesapla-
rı, iştirakleri, sosyal sorumluluk 
alanlarındaki şirket, vakıf ve 
derneklerle ilgili muhasebe ve 
idari işleri dirayetle üstlendi. 
Bu görevdeki sadık bekçiliği ve 
mevzuata uyumda gösterdiği 
titizliği yüzünden tolerans sahibi 
görülmese de, doğru yere gitti-
ğine inandığı yardım taleplerine 
olumlu cevap vermemizi kolay-
laştıran gerekçeleri hazırlayacak 
kadar da yumuşak yüreklidir. 

Murat Gigin

Yasemin Hanım’ı vazifeşinaslığı 
ve iş takipçiliği ile tanıdım. Erkek 
egemen bir sektör içerisinde bir 
hanım olarak, kariyerine azimle 
devam ederek bilgi ve birikimine 
danışılan bir aile ferdimiz oldu. 
Zaman zaman aykırı düşünce-
leri açık kalplilikle dillendirmesi, 
değerlendirilmesi için gündeme 
taşıması ve mali konuları şirket 
menfaatlerini gözeterek ciddi-
yetle takip etmesi takdir ettiğim 
bir başka yönü.

Ahmet İpekçi

Yasemin Hanım, her zaman 
piyasayı yakından takip eden 
ve konuların detayına inerek 
irdeleyen bir karaktere sahiptir. 
Hesap takibindeki titizlik kolay 
bulunabilir ve herkeste olan bir 
karakter değildir.

ÜLKÜ TATLIDİL

Nihat Gökyiğit

Tekfen’de Ülkü deyince, mühen-
dislik sorunlarında görüşleri 
ihmal edilemeyen arkadaşımız 
akla gelir. Bizdeki görevinden 
evvel DSİ ve TÜPRAŞ’ta kazan-
dığı değerli deneyimlerinden 
Grubumuzun çok istifade ettiği-
ni unutamayız. 

Murat Gigin

Ülkü Ağabeyimden mühendislik 
yaklaşımları olarak hepimiz çok 
şeyler öğrendik. İnşaat sektö-
ründeki değişik iş disiplinlerin-
de ve proses konularındaki tec-
rübelerini, detaya boğulmadan 
tepeden bakabilme becerisi ile 
mertebeler bazında çözümler 
sağlamasını, doğrulamasını, de-
neyimleri ile en karmaşık ko-
nulara bile basit çözümler öne-
rebilmesini hep gıpta ile takip 
ettim.

Osman Birgili

Lokomotif faaliyet alanlarımızın 
üçünde de emek vermiş olan 
Ülkü Ağabey, değerli katkılarını 
hiçbir zaman bizlerden esirge-
meyen, Tekfen’in önemli mühen-
dislerinden biridir. Mühendislik 
konusunda ne zaman başımız 
sıkışsa, ilk danışılacak kişidir.

Alparslan Güre

Ülkü Ağabey, mühendislik enerji-
sini hiçbir zaman kaybetmemiş, 
analitik düşünme yeteneğini çok 
iyi kullanan, her şeyden önce çok 
iyi bir mühendis. Mühendislik 
problemlerine yaklaşımı, birikimi, 
deneyimi ve “soyadı” ile uyumlu 
tatlı sohbeti ile birlikte çalışmış 
olmaktan büyük keyif aldığım 
sevgili Ülkü Ağabey’in 40. hizmet 
yılını içtenlikle kutluyorum.

ALİ ARSLANOĞLU

Berker Ailesi

“Bizim Ali”nin evimize geldiği 
ilk günün üzerinden 40 yıl geç-
miş olmasına inanmak güç. 
Henüz çocuk yaşta aramıza 
katılmış, ailemizin bir ferdi ol-
muştur. Berker Ailesi olarak 
bunca yıl bizlere vermiş olduğu 
sevgi ve emeklerinden dolayı 
kendisine minnettarız. Birlikte-
liğimizin daha nice seneler sür-
mesini dilerken, 40. yıl kıdem 
ödülü almasından dolayı ken-
disini bir kez daha kutlarız.



ANILARDA KALANLAR

Tekfen’in en kıdemli isimlerinden, Tekfen Holding Taahhüt Grubu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ümit 
Özdemir, Tekfen’in 50. yılı nedeniyle hazırlanan “Yaşlanmadan Büyümek” adlı kitap için 2006 yılında 
kendisiyle yapılan söyleşide, şirketteki kıdem yıllarının uzunluğunu şuna bağlıyor:

“Ben bunu Tekfen’in iyi bir şirket olmasına bağlıyorum. Çünkü insan işini niye değiştirir? Daha yükselsin, 
daha iyi imkânlar edinsin, vs. Tekfen’de bunlar var. Tekfen’de çalıştığınız takdirde, gayret gösterdiğiniz 
takdirde önünüz açık, ufkunuz açık. Çünkü iş değiştirenler genelde, “Benim önüm kapalı, ben bir şey ola-
mayacağım” diye düşünürler. Kendi adıma, hiçbir zaman böyle bir sıkıntı hissetmedim Tekfen’de. Ben 
herhalde buna en iyi örneğim. Çünkü proje mühendisi olarak girdim, daha sonra şantiye şefliği, proje 
müdürlüğü, merkez koordinatörlüğü, genel müdür muavinliği, genel müdürlük gibi bir kariyer edindim. 

Üstelik Tekfen’de, insanlar arasında büyük bir sıcaklık vardır. İnşaat işlerini sadece profesyonellikle yö-
netmek mümkün değil. Mutlaka bir sevgi bağı, bir tutku, güçlü bir iletişim lazım; insanların birbirine ke-
netlenmesi lazım. Ancak o şekilde baş edebiliyorsunuz zorluklarla. Ben bu açıdan da hep iyi bir ortamda 
çalıştım. İleriye doğru, hep böyle koşarak çalıştık. Onun için, Tekfen dışında başka bir şirkette çalışmayı 
hiç düşünmedim. 

Bizim şu andaki üst yönetim kademesindeki en yeni yöneticimiz 20 seneliktir. Herkesin şirkette uzun bir 
kıdemi var. Hep bünyeden çıkan yöneticiler ilerliyor, faydalı oluyorlar. Dışarıdan gelen yöneticimiz çok 
azdır. Onun da bünyeye, Tekfen’in yapısına uygun olması gerekir. Bunun yarattığı tek zorluk, kaynakları 
sınırlıyor olması. Çünkü aşağıdan gelen kaynak belli. Yapımızı büyütmek için dikkatli seçimlerle kadro-
muzu besliyoruz. Eğitimlerle, yeni gelen arkadaşlarımızı da şirkete adapte ediyoruz.

Dolayısıyla, Tekfen’in eksisi de, artısı da kimsenin buradan ayrılmak istememesidir. Burada herkes bir 
aile gibidir. Ayrıca eski elemanlarla çalışmanın hem bir keyfi, hem de bir güveni var. Tekfen bu!  g

“Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka 
bir sevgi bağı, bir tutku, güçlü bir iletişim lazım”


