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Editörden
Nihat Bey ile çalışmak da hemen hemen aynı nedenlerle hem kolay, hem de zordur. Çok farklı karaktere sahip iki insanın iş yapış
tarzının benzerliği şaşırtıcı. Aralarındaki önemli fark, Nihat
Bey’in kolları sıvayıp, bilfiil işlerin içinde olmak isteyişidir. Bunun en çarpıcı örneğine 2005 yılında şahit oldum. Kraliyet
Akademisi’nin “The Turks” (Türkler) sergisi vesilesiyle konser
verdiğimiz Londra’ya, sahnede kullanmak üzere orkestranın müzisyenlerini temsil eden 23 ülke bayrağını da yanımızda taşımıştık. Bayraklar bavulda kırışınca, ütületmemiz gerekti. Bayrak
dolu bavul ile otelden çıkarken Nihat Bey görünce, “Nereye?”
diye sordu. “Kurutemizlemeci bulduk, bayrakları götürüyorum”
der demez, “Dur, ben de geliyorum!” dedi. Ve ne kadar ısrar edersem edeyim, bavulu sohbet ede ede birlikte taşıdık. Böyle de tatlı bir inadı vardır.

Altmış
Bu, kaleme aldığım otuzbeşinci edito. Çok değil, bir sayfa kadar,
lakin bültenin en başında yer aldığı için, yazana saklanacak yer
bırakmıyor. Beyaz bir sayfayı doldurmak hiç kolay değil, hele ki
60. yıl için hazırladığımız bu yıldönümü sayısı için çetin iş. Altmış yılın sadece (!) 13 yılına tanıklık etmiş biri için, henüz yeterli kıdeme erişmiş olabileceğini düşünmemekle ilgili olsa gerek.
Türkiye’de 60 yıllık, kurumsallaşmış, üstelik de halka açık kuruluşların sayısı pek azdır. Tekfen, bu az sayıdaki şirketlerden biri.
Ancak yaş her şey değildir. “Yaşlanmadan Büyümek” için, kökler
derin, gövde sağlam, dallar güçlü ve yapraklarsa capcanlı olmalı.
Kurucularımızdan bize miras kalan, Tekfen’in ve Tekfenli’nin
genlerine işlemiş, bugüne dek asla vazgeçmediği doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, vatana hizmet, insana ve çevreye saygı gibi
değerlerimiz, gelecek 60 yıl beraberinde ne gibi hayal edemeyeceğimiz değişiklikler, yenilikler getirirse getirsin, Tekfenli’nin yine
pusulası olmaya devam edecek. Bu paha biçilmez emanet için,
hepimizin adına Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve rahmetli Necati Akçağlılar’a sonsuz minnet duygularımızı ifade etmek yerindedir. Ve madem yıldönümü sayısı, ben de kurucularımızla olan
birer anımı paylaşmak isterim.
Feyyaz Bey ile çalışmak, hem kolay, hem de zordur. Kolay, çünkü
size güvenir ve işini bildiğin gibi yapmaya, meseleleri çözmeye,
karar almaya teşvik eder. Zor, çünkü bu maddi manevi güven ve
yetki devriyle karşısındakine müthiş bir sorumluluk yüklemiş
olur. Daima demokratik yaklaşır, çekinmeden fikrini söylemeni
bekler. Kendi fikrini de, karşısında kim olursa olsun, çok nazikçe
ama çatur çutur söyler. Mizah ise onun için, toplantıların vazgeçilmezidir.

Rahmetli Necati Bey ile birebir neredeyse tek karşılaşmam oldu
diyebilirim; keşke daha fazla olabilseydi. Bir davet ile alakalı bütçe ödemesi için yanına çıkmıştım. O da önce bütçeye, sonra başını öne eğip gözlüklerinin arkasından bana bakarak, “Şimdi bunun parasını kim ödeyecek?” dedi. Çok kibardı ama hesap da
soruyordu! Kendisinden az buçuk da olsa azarımsı bir şey işitmiş
olmaktan şeref duyuyorum.
Bundan on yıl önce, Tekfen’in yarım asırlık tarihçesini “Yaşlanmadan Büyümek” adlı kitapta kaleme almıştık. 10 yıl sonra, ki bu
süre Tekfen zamanıyla çok uzun sayılmaz, hemen ikinci bir kitap
olmaz düşüncesiyle, bülteni özel sayı yapalım dedik. Elbet bir kitap kadar her konunun etraflıca ele alındığı, her şeyin ve herkesin
eksiksiz anıldığı bir içerik sunamazdık. Daha ziyade, hepimizin
ilgisini çekecek renkli, bol fotoğraflı, anekdotlu, önemli kilometre
taşlarını hatırlatan ve bir an durup yıllar içindeki koşuşturmacada önemini tam algılayamadığımız veyahut da herkesçe bilinmeyen başarılarımızı gözler önüne sermek istedik. Bunu yaparken
de, eskilere olduğu kadar, Tekfen’i yeni yıldönümlerine taşıyacak
gençlere de söz hakkı verelim dedik, verdik de.
Hazırlık aşamasında karikatür yapmaya yönelik bir TDY’ye rastlamadıysak da, büyük mühendis Porof. Zihni Sinir’den, dev bir
karikatürde Tekfen dünyasını yorumlamasını rica ettik. Bu çalışmayı, duvarlarınıza severek asacağınız bir poster olarak sunmaktan mutluluk duyuyor ve beğeneceğinizi umuyoruz.
Umarım bu özel sayımızı keyifle okur, kütüphanenizde bir anı
olarak saklarsınız.
Buradan tek tek, her bir Tekfenli’yi kutluyor ve şirketimizde
mutlu, huzurlu, verimli, güvenli yıllar diliyorum.
Nice yıldönümlerine!
Dori Kiss Kalafat
dori@tekfen.com.tr
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Tekfen, 60. yaşını
kutluyor.
Faaliyet
gösterdiğimiz
sektörlerde pek az
kuruluşun sahip olma
şansını bulduğu
bu mutluluğu,
Tekfen ailesinin
tüm mensuplarıyla
paylaşmaktan
gurur duyuyoruz.
Bugüne kadar el
ve güç birliğiyle
bu noktaya
ulaştırdığımız
Tekfen ismini, yeni
on yıllarda da hep
birlikte yükseltmeye
devam edeceğiz.
Unutmayalım ki
gelecek, onu inşa
edenlerindir.
Tekfen Holding
Yönetim Kurulu
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60.yıl

FEYYAZ BERKER
Kurucu ve Onursal Başkan

B

undan 60 yıl önce Tekfen’i kurduğumuzda, şirketin ismini “Teknoloji” ve “Fen”den alarak Tekfen
koymamızın bir nedeni vardı. Öncelikle, şirketin
üç kurucusu olarak, hepimiz mühendislik eğitiminden
geçmiştik. Üçümüz de yüksek mühendislik diplomalarımızı Amerika’dan almıştık ve bilimi kendine rehber
edinmiş genç girişimciler olarak, bilgi ve deneyimlerimizi ülkemizin hizmetine sunmak istiyorduk.
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Tekfen, 60 yıl boyunca inşa ettiği boru hatları, endüstriyel
tesisler, yollar ve binalar ile Türkiye’nin gelişimine katkı
sağladı. Değerli ortağım, rahmetli Necati Akçağlılar’ın
hep söylediği gibi, Tekfen’in yaptığı eserlerin çoğu, sonunda toprağın altında kalan ya da sokaktaki insanın gözünden ırak altyapı tesisleriydi. Bu nedenle Tekfen, daha çok
bir ampul şirketi olarak tanındı.

O günlerde Türkiye’de dil bilen, girişimci mühendislere
büyük ihtiyaç vardı. Amacımız, Türkiye’nin kalkınması,
büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyulan altyapının
inşasında, üzerimize düşen görev ve sorumluluğu üstlenmekti.

Oysa şirketimiz, vücuda getirdiği yapı ve tesislerle, sokaktaki o insanın hayatını kolaylaştıran sayısız esere
imza attı. Sadece inşaat alanında değil, giriştiği sanayi
yatırımlarıyla da Türk insanının aydınlanmasında, toprağından daha fazla verim almasında, beslenmesinde,
daha iyi hayat standartlarına ulaşmasında rol oynadı.

O gün benimsediğimiz bu misyon, aynı zamanda
Tekfen’in 60 yıllık tarihinin bir özetidir.

Yurtdışında üstlendiği dev projeler, hem Türk müteahhitlik sektörünün dünyaya açılmasına yardımcı oldu,

şirketimiz, vücuda getirdiği yapı
ve tesislerle, sokaktaki insanın
hayatını kolaylaştıran sayısız
esere imza attı. giriştiği sanayi
yatırımlarıyla da Türk insanının
daha iyi hayat standartlarına
ulaşmasında rol oynadı.

hem de Türkiye’ye döviz ve itibar kazandırdı. Bugüne
kadar sağladığı istihdamla, belki sayısı yüz binlere ulaşan vatandaşımızın iş ve aş sahibi olmasına, çocuklarının ülkesine yararlı birer insan olarak yetişmesine olanak sağladı.

60 yıldır savunduğumuz ilke ve değerlerin bizden sonraki kuşaklar tarafından da aynen sahiplenilerek, şirketimizin daha nice 60 yıllara ulaşacağından hiç şüphe duymuyorum.

Tekfen, hiçbir zaman sadece ticari başarılarıyla ve icraatlarıyla öne çıkan bir şirket olmadı. Tekfen, aynı zamanda teknoloji ve bilime olan inancıyla ilerlemenin,
büyümenin ve gelişmenin bir simgesi, savunduğu ilke ve
değerlerle rakiplerine dahi örnek teşkil eden bir kurum
oldu.
Kurucularından biri olmaktan gurur duyduğum bu nadide eserin bugünlere gelmesinde hep yanımızda olan,
bizimle aynı felsefe ve ideali paylaşan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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60.yıl

NİHAT GÖKYİĞİT
Kurucu ve Onursal Başkan

T

ekfen’in 60 yılını geride bırakırken, gurur duyduğumuz bazı özelliklerini gözden geçirmek istedim.

İlk aklıma gelen, Tekfen’in itibar edilen bir marka olması. Bunun ayrıcalığını ve Grubumuza verdiği imkânları
hep gururla yaşadık. Ayrıca iş arayanların, başvuru için
Tekfen’i de ilk tercih ettikleri yerler arasına almaları,
Grubumuza duyulan güven ve sürekliliğe işaret ediyordu. Liyakat, ehliyet, sadakat, feragat ve kardeşlik değerleri ile oluşan Tekfen ailesi, bu marka değeri ile, başta
gelen en önemli sermayemiz oldu.
Önem verdiğimiz bir özelliğimiz de, ücretlerin hiçbir
hak ihlal edilmeden, zamanında ödenmesine gösterdiğimiz itina oldu. Şartlar ne derece olumsuz, krizler ne derece ağır olursa olsun, 60 yıldan beri bu prensip hiç de-
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ğişmedi. İş güvenliği de maliyetine bakmadan, hiç taviz
vermediğimiz bir diğer prensibimiz oldu. Kazasız geçen
gün sayısında rekor derecelerimiz için ödül almanın gururunu hep yaşadık.
Marka oluşumuzda önemli bir prensibimiz de, hangi
şartlar ile alınmış olursa olsun, zarar edip etmediğine
bakmaksızın, işi kaliteli yapmak ve zamanında bitirmek
olmuştur. En olumsuz şartlarda dahi bir işi bırakmayı
veya tasfiye etmeyi hiçbir zaman aklımızdan geçirmedik.
İşverenle anlaşmazlık yaratmamaya, ihtilafların yargı
yoluna gitmeden çözümüne gayret etmek ayrı bir prensibimiz oldu.
Tekfen Grubumuzun başarısındaki en önemli faktörü
sorarsanız, “üç kurucu ortak arasındaki uyum ve birbiri-

Liyakat, ehliyet, sadakat,
feragat ve kardeşlik
değerleri ile oluşan Tekfen
Ailesi, bu marka değeri ile,
başta gelen en önemli
sermayemiz oldu.

mizi tamamlayan görevleri üstlenmiş olmamız” derim.
Üçümüzün bir arada olduğu yarım asırdan fazla bir dönemde, hiçbirimiz sesini yükseltmeden oybirliği ile kararlar alabildik. İnanılması güç “bu uyumlu ilişki, ahenk
ve beraberlik nasıl mümkün olabildi” diye çok soran
oldu. Evet, eğitim formasyonumuz çok benziyordu; ama
farklı davranışı olduğu sanılan üç ayrı deniz bölgesinden gelmiştik. Feyyaz Mersinli, Akdeniz’den; Necati İzmirli, Ege Denizi’nden; ben ise Artvinli, Karadeniz’den
bir aradaydık. Bu birliğin kaynağında yukarıda bir kısmını saydığım prensipler yanında tolerans ve beraberlik
gibi kültürümüzün ortak değerleri vardı.
Tekfen’in ilk 45 yılına, atılım ve büyüme dönemi, son
15 yılına da toparlanma dönemi diyebiliriz. Toparlanma
döneminde bazı şirketlerimizin elden çıkarılması, bazılarının birleştirilmesi gibi yeniden yapılanma ve kurum-

sallaşma işlerine devam edilirken; halka açılma ve yönetim değişikliğine intibak ağırlık kazandı.
Geçen yıl başlayan yeni dönemde, Tekfen sevdalıları,
yeni bir strateji ve atılımla Grubumuzu daha ileri noktalara ulaştırma gayreti içerisindeler. Bu çalışmaların başarılı olacağına yürekten inanıyorum.
Tekfen’in bizden sonra kalıcı bir yapı ile uzun yıllar yaşaması, bizim üç kurucu ortağın en büyük arzusu olmuştur. Bu güçlü ve kalıcı Tekfen’e doğru yol alırken,
sosyal sorumluluk alanında da gayretlere ihmal edilmeden devam edileceği inancı ile başarılı nice 60 yıllar diliyorum.
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NECATİ AKÇAĞLILAR
(1924-2011)

Rahmet ve özlemle anıyoruz.
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CANSEVİL AKÇAĞLILAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza

T

ekfen’in temeli, Türkiye’de yeni hava meydanlarının, yolların ve tesislerin yapıldığı bir dönemde, Bayındırlık Bakanlığı’nda çalışan üç arkadaşın kendi
şirketlerini kurmaya karar vermeleriyle atıldı. Bu karar, üç
ortağın büyük imkânsızlıklar içinde, küçük bir büro kurmalarıyla hayata geçti. Bu tarihten sonra Tekfen’in emin
adımlarla büyüyerek bugünlere ulaşmasındaki en önemli
iki unsur, dürüstlük ve çalışkanlıktır.
2011 yılında aramızdan ayrılan sevgili eşim Necati Akçağlılar için çalışmak, adeta ibadet etmek gibiydi. Yılın altı aydan fazla zamanını şantiyelerde geçirir, kendisini çok az
görebilmekten şikâyet ettiğim zamanlar ise, “Şantiyedeki
işçinin de şevkle çalışması için bana ihtiyacı var” derdi.
Çizmesini giyip şantiye şantiye dolaşmak hem ona, hem
de oralarda çok zor şartlar altında çalışanlara güç verirdi.
Bugün 15 bin kişilik dev bir aile olan Tekfen, çalışkan ve
dürüst insanların şirketidir. Tekfen’i kuran üç ortağın işlerine dört elle sarılmalarının, işlerini en iyi şekilde yapma arzularının ve hedefe ulaşmak için birbiriyle kenetlen-

melerinin, kurumsal bir kültür olarak bugün de varlığını
sürdürüyor olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tekfen’i bugüne taşıyan bu özelliklerin, yarın da
Tekfen’in başarısının kilit noktaları olacağına inanıyorum.
Zaman hızla geçiyor, kuşaklar değişiyor. Tekfen de hiç
kuşkusuz bu değişimden nasibini alıyor. 60 yılın ne kadar
hızlı geçtiğini görünce, insan 100 yılı hayal etmekte o kadar da zorlanmıyor.
Bizlere düşen, ülkemizin en seçkin şirketlerinden biri olan
Tekfen’in bayrağını yarınlara ve daha yükseklere taşıyacak
genç arkadaşlarımıza güvenmek ve onları desteklemek.
Günümüzün giderek güçleşen rekabet şartlarında, genç
arkadaşlarımızın zorlandıkları her an, Tekfen’i Tekfen yapan şu küçük nasihati hatırlamalarını dilerim: “İşinizi severek yapın ve yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışın.”
Tüm Tekfen ailesinin 60. yılını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
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60.yıl

Murat Gigin
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

B

ir şirket için köklü bir geçmişe sahip olmak elbette önemli, ancak ondan da önemlisi, 50. yıl
kitabımızın başlığında olduğu gibi “Yaşlanmadan Büyümek”, yani sürdürülebilir bir geleceğe sahip
olabilmek. Yönetim Kurulu Başkanımız Nihat Gökyiğit,
2015 Mayıs’ında bayrağı tarafıma devrederken, “Şimdi
Tekfen, yeni bir strateji, şevk ve atılım ile daha ileri noktalara taşınmayı bekliyor,” diyerek yeni yol haritamızı
çizmişti. Bugün, bu yolda olabildiğince hızlı bir şekilde
ilerlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kuruluş tarihimizden bu yana, yerküre üzerinde muazzam bir değişim yaşandı. Gündemimize global ısınma,
ona bağlı olarak çölleşme, su kıtlığı ve gıda güvenliği, iklimsel ve ekonomik nedenlerle çöken devlet yapıları ve
iç savaş gibi nedenlerle büyük mülteci akınları,
Avrupa’nın yaşlanması, dünyanın ekonomik merkezinin giderek batıdan doğuya kayması, artan dijitalleşme
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gibi makro trendler damgasını vurdu. Bu değişim rüzgârı
son 10 yıldır daha da hızlı bir şekilde esiyor. Dünya ve
Türkiye, sadece son birkaç yılda, eskiden ancak on yıllarda meydana gelmesi beklenebilecek büyük değişimler
yaşadı. Küresel ekonomik kriz, Arap Baharı, Avrupa
ekonomik krizi bunlardan sadece birkaçı. Bu değişimler,
ülkemizde ve yakın coğrafyamızdaki faaliyetlerimizin
hayatiyetini ve sürdürülebilir büyümemizi tehdit ediyor.
Bu nedenle, temkinli davranmanın yararlı olabileceği
bir döneme giriyoruz. Öte yandan dünyaya egemen olan
yok edici rekabet, işe yaklaşımımızda ve iş yapış yöntemlerimizde ciddi zihniyet değişikliğini gerektiriyor.
Tekfen olarak, bizim de sürdürülebilir büyümeyi yakalamamız için, bu değişimin bir parçası olmamız gerek.
Belki de parçası olmamız yetmez, öncülerinden biri olmak zorundayız.

Amacımız, Tekfen Grubu’nun
5 yıl içinde gençlerin
çalışmayı en çok arzu ettiği
ilk 5 şirket, 10 yıl içinde ise
Türkiye’de marka değeri en
yüksek 10 şirketin arasına
girmesi.

Arka plandaki bütün bu gelişmelere rağmen, bizi global
piyasada rekabette üstün kılacak olan, bizlere emanet
edilen tecrübe ve uzmanlık birikimi ve itibar sermayesi
ile yoğrulmuş “entelektüel sermaye”mizdir. Yeni dönemde bize düşen görev, bu birikimi bilançomuzda aktife çevirmek olacak. Bu çerçevede, ana faaliyet konularımızı geliştirip genişleteceğiz, teknolojik gelişmeleri
işlerimizde artan oranda kullanacağız.

kurumsal gelişimimize, profesyonelleşmemize ve gençleşmemize devam edeceğiz. Böyle bir dünyada başarının
temeli çabuk algılama, tepki verme, karar alabilme, kendini ve süreçleri yenileyebilmekten geçiyor. Bu hedefin
anahtar kelimeleri, çevreye ve topluma saygı, sürdürülebilir büyüme, çalışana huzurlu bir çalışma ortamı, huzurun getirdiği artan verimlilik ve o verimliliğin neticesinde artan kârlılıktır.

Tarımsal sanayide organik ve inorganik yolla büyüyeceğiz. Tarımsal sanayide organomineral gübre, moleküler
biyoteknoloji, tohum ıslahı, sözleşmeli tarım üretimi ve
tarım ilaçları gibi geniş bir yelpazede gelişim fırsatlarını
değerlendireceğiz. Uluslararası müteahhitlik alanında,
son dönemde sözleşme imzalayarak portföyümüze kattığımız yeni projelerle, önümüzdeki birkaç yılda ciromuzu katlamayı hedefliyoruz. Mühendislik becerimizi geliştirmek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında.
Gayrimenkul alanında, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında daha büyük çaplı projelerle büyümeye devam edip,
marka görünürlüğümüzü artıracağız. İnovatif girişimlere sermaye desteği sağlayacak olan ve X, Y nesilleri ile
bağımızı tazeleyecek Tekfen Ventures kurumsal yatırım
şirketimizin kurulum aşaması tamamlanmak üzere.

Amacımız, Tekfen Grubu’nun 5 yıl içinde gençlerin çalışmayı en çok arzu ettiği ilk 5 şirket, 10 yıl içinde ise
Türkiye’de marka değeri en yüksek 10 şirketin arasına
girmesidir. Bunları yapabildiğimiz zaman, ticari başarının da beraberinde geleceğine inanıyorum.

Rakamsal hedeflerin yanı sıra başka önemli hedeflerimiz de var.
Yeni faaliyet alanlarını araştırmanın yanı sıra, yönetimsel erkimizin planlanmasında da değişiklikler yapmaya,

Biz iyi bir şirketiz, çünkü “iyi” çalışanlara sahibiz. Çalışırken gayretini esirgemeyen, yaptığı işten keyif alan,
mensubu bulunduğu şirketten gurur duyan bir ekibiz
biz. Tekfen’de biz, bu 60 yılda hep doğru olanı yapmanın gayreti içerisinde ilkeli bir duruş sergileyerek, bu
itibar kalesini taş taş üstüne, iş iş üstüne koyarak yükselttik.
Hepimize Tekfen’de mutlu bir gelecek dilerken, 60 yılda
bize kazandırdıkları muazzam birikim için öncelikle
emeği geçen ve aramızdan ayrılan büyüklerimiz ve tüm
takım arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, aramızda olanlara ise emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Yolumuz açık olsun.
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60.yıl

OSMAN BİRGİLİ
Tekfen Grup Şirketler Başkanı

Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,
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Bu yıl 60. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu müthiş şirkete ben de 1978 senesinde katıldım ve küçük
bir askerlik molası hariç hep bu şirkette çalıştım. Yaş
günlerinde olsun, evlilik yıldönümlerinde olsun, bu tip
özel zamanlarda insan ister istemez hep eskiyi hatırlıyor, gözünde anılar canlanıyor. Bu özel yıldönümü kutlamasında ben de benzer bir başlangıç yapmak istiyorum.

Her gördüğüm yerin, her tanıdığım insanın bana bir
şeyler kattığını hissettim. Yerli yabancı birçok dost edindim. İşimin bana kazandırdıklarını, bugün büyük bir keyifle anımsıyorum. Aynı iyi ilişkileri birlikte çalıştığım
arkadaşlarımla da kurmaya çalıştım; ne kadar becerebildim, onların söylemesi lazım! Ben, çalışma arkadaşlarımla, bazen eşlerimizin de katılımıyla, “Biz bir aileyiz”
hissini hep içimde hissettim. Bu hava içinde oluşan ve
gücünü halen hissettiğim “sağlam kadro”, geçmişte olduğu gibi geleceğe de inançla bakmamı sağlıyor.

Çok uzun yıllar boyunca Taahhüt Grubumuz altında çalıştım. Ağırlıkla da “satış” tarafında olduğumdan mesaimin çoğu seyahatlerde, hep bir koşturmaca içinde geçti.
Ama bu sayede hem dünyayı görüp tanıdım, hem de
farklı farklı insanları.

Taahhüt Grubu bünyesinde büyük bir yoğunluk içinde
geçen yıllarda, maalesef diğer gruplarımızı, şirketlerimizi ve tabiidir ki oralarda çalışan arkadaşlarımızı daha
yakından tanıma imkânı bulamamıştım. Oysa 2013 yılından bu yana, görevim gereği tüm şirketlerimizle ve

“Biz bir aileyiz” hissini hep
içimde hissettim. Bu hava
içinde oluşan ve gücünü
halen hissettiğim “sağlam
kadro”, geçmişte olduğu
gibi geleceğe de inançla
bakmamı sağlıyor.

daha da önemlisi buralarda çalışan arkadaşlarımızla çok
yakın temas içindeyim. Bu görev bana, Tekfen olarak ne
kadar şanslı olduğumuzu görme imkânı verdi. Her şirketimiz bir hazine, her çalışanımız bir cevher…
Hele Tarımsal Sanayi ve Gayrimenkul Gruplarımızla son
aylarda yaptığımız arama konferanslarında tanıştığım
ve görüşlerini dinleme şansını elde ettiğim arkadaşlarımla bu tespitim daha da pekişti. Bu vesileyle ileriye
yönelik bir mesaj gerekiyorsa, o da “Daha çok birlikte
olmalıyız, birbirimizi daha çok ve yakinen tanımalıyız”
olacaktır.

ispatlıyor. Umuyor ve inanıyorum ki, önümüzdeki beş
yıl içinde Tekfen Holding, layık olduğu seviyeye gelme
yolunda çok büyük adımlar atacaktır. Bu, ancak ve ancak hep birlikte ulaşabileceğimiz bir hedef. Sizlerden, bu
desteği alacağımıza inancım tamdır.
Daha nice 10, nice 100 yıllara!
Umarım 75. yıldönümümüzde, beni de kutlamalara davet etmeyi unutmazsınız.

60. yılımızla birlikte Grubumuz birçok konuda yeni yatırımlara yönelik çalışmalar başlattı. Bu çalışmalardaki
heves ve şevk, başarı için ilk şartı yerine getirdiğimizi
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60

yılın
hikâyesi
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1956-1960

1956

İki yakın dost Feyyaz Berker
ve Nihat Gökyiğit, 1956 yılında
Bayındırlık Bakanlığı’ndaki
görevlerinden ayrılarak Tekfen’in ilk nüvesi olan
Feyyaz-Nihat (FN) Müşavir Mühendislik firmasını
Ankara’da kurdular. Firmanın faaliyet konusu,
müteahhitlere danışmanlık, mühendislik ve kontrol
hizmetleri vermekti. İki ortak, bir apartmanın arka
bahçesinde, eskiden kömürlük olarak kullanılan bir
kulübede kurdukları basit laboratuvarda malzeme
testleri ve toprak analizleri de yapıyorlardı.

1957

Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit,
müşavirlik hizmetlerine ek olarak
müteahhitlik alanında faaliyet
göstermek üzere 1957’de Tekfen İnşaat Limited
Şirketi’ni kurdular. Kısa bir süre sonra, Bayındırlık
Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri
İnşaat Reisliği’nin başındaki arkadaşları Necati
Akçağlılar da onlara katıldı.

FN Müşavir Mühendislik firmasının üstlendiği ilk
önemli iş, İstanbul’da bazı bulvarların yapımını
gerçekleştiren ünlü müteahhit Kadri Veziroğlu’na
laboratuvar ve kontrol hizmetleri vermekti. Adnan
Menderes’in başlattığı imar hareketi kapsamında
açılan yollar arasında Fatih, Aksaray, Yedikule,
Edirnekapı, Topkapı ve Bakırköy gibi, bugün kentin
en önemli ulaşım arterleri arasında yer alan bulvar ve
caddeler vardı.
Nihat Gökyiğit
Kurucu ve Onursal Başkan
Biz biraz aceleciyiz; yavaş
işimiz hiç yoktu. Şirketin
kuruluşunu da çok acele
yaptık; hatta ismini hiç
düşünmemiştik. Teknolojiden
“Tek”, fenden de “Fen” olmak
üzere, “Tekfen” dedik. Bir
isim babası yoktu; bu ismi
konuşarak bulduk.

1958

Tekfen İnşaat, NATO’nun İzmir,
Akhisar, Mürted, Eskişehir,
Konya, Merzifon, Malatya,
Batman ve Diyarbakır Hava Meydanlarının banket
stabilizasyon işlerini kapsayan ilk ihalesini kazandı.
Projeyi aldığında Tekfen’in tek bir makinesi dahi
bulunmuyordu. Üç ortak, aldıkları ilk avansla makine
parkını kurmaya başladılar ve sonraki ödemelerle
diğer ekipmanları temin ettiler.

1959

Tekfen İnşaat, Oklahoma
merkezli Williams
Brothers ile çalışmaya
başladı. NATO işleri dolayısıyla Türkiye’de
önemli projeler üstlenen Williams Brothers,
1959-1963 yılları arasında Türkiye’nin
çeşitli yerlerindeki 8 ayrı projede Tekfen’e
iş vererek üç ortağa duyduğu güveni
gösterdi. Aynı şekilde Tekfen’le yolu
kesişen bir başka önemli müşteri de, o
yıllarda Ataş Rafinerisi’ni inşa etmekte olan
Foster Wheeler şirketiydi.

Feyyaz Berker
Kurucu ve Onursal Başkan
İlk yıllarda birçok yabancı
firma ile tanıştık ve o
vesileyle de epey iş çıktı
karşımıza. Yabancı firmaların
mentalitesine uygun olarak
süratli iş yapmak, kaliteli iş
yapmak, paradan önemli
oluyor bazen.
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1961-1965

1963

Tekfen, Türkiye’nin en önemli ağır
sanayi yatırımlarından Ereğli DemirÇelik Fabrikaları’nın (Erdemir)
inşasında görev aldı. Şirketin projede üstlendiği
en kapsamlı iş,
fabrikanın soğutma
ve kullanma suyu
ihtiyacını temin
etmek için inşa edilen
Gülüç Barajı’ydı.
Proje sırasında
Feyyaz Berker ve
Nihat Gökyiğit,
şantiyelere daha hızlı
gidip gelmek için
kullandıkları küçük
uçakla ciddi bir kaza
geçirdiler.

1964

Tekfen ampul fabrikası 1964
ortalarında üretime başladı ve 26
Temmuz günü ilk ampuller piyasaya
sürüldü. Piyasaya hızlı bir giriş yapabilmek için şirket
bünyesinde bir dağıtım birimi kuruldu. Bu birim,
çalışmalarını daha ekonomik yürütebilmek için
başka firmaların ürettiği kibrit gibi bazı temel ihtiyaç
maddelerinin de satışını gerçekleştiriyordu.
Feyyaz Berker
Kurucu ve Onursal
Başkan
O zaman bizim
gözümüzde, dünyada
üç tane büyük
ampul firması vardı:
Philips, Osram ve
General Electric. Biz,
dünyanın üç büyük
ampul fabrikasına
karşı mücadele gücü
gösterdik. “Güneş batar,
Tekfen doğar” sloganını
kazandık. Benim için en
değerli şey budur.

İnşaat sektöründeki iniş çıkışlara önlem olarak bir
sanayi yatırımı yapmak isteyen üç ortak, Feyyaz
Berker ve Nihat Gökyiğit’in Robert Kolej’den arkadaşı
Kâmuran Sertel’in
önerisiyle ampul işine
girmeye karar verdiler.
Bu amaçla 1963 yılında
Tekfen Endüstri ve
Ticaret A.Ş. kuruldu
ve İstanbul Levent’te
10 dönümlük bir arazi
üzerinde fabrikanın
inşasına başlandı.

1965

İpraş, Tekfen’in müşterileri
arasındaki yerini aldı. Tekfen’in
İpraş’a yaptığı ilk iş, Sapanca
Gölü’nden rafineri bölgesine su taşıyacak 40 km
uzunluğunda bir boru hattıydı. Bu ve bundan sonraki
projelerde elde edilen başarılar, İpraş nezdinde
Tekfen’i sonraki yıllarda da tercih edilen bir çözüm
ortağı haline getirdi.
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Türkiye Petrolleri
A.O. tarafından 1965
yılında ihale edilen
Batman-İskenderun
Ham Petrol Boru
Hattı projesini,
Fransız Entrepose
ve İtalyan Techint
firmalarıyla birlikte
Tekfen üstlendi. 493
km uzunluğundaki
hat, daha önce
yapılmış bazı küçük
ölçekli yerel hatlar
ve askeri tesisler
hariç tutulacak
olursa, Türkiye’nin ilk
petrol boru hattıydı.
Proje, Tekfen’in boru
hatları konusundaki
uzmanlığının
gelişmesine önemli
katkıda bulundu.

1966-1970

1966

Ampul için cam kavanoz ve
floresan lamba imal etmek üzere
Philips ile ortak olarak İzmit’te
Birleşik Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.
Nihat Gökyiğit
Kurucu ve Onursal Başkan
Yapacağımız yatırım hakkında
Başbakan Süleyman Demirel’in
yanına gidip bilgilendirmek istedik.
Hollandalılar işin ne olduğunu
anlattılar. Süleyman Bey hiçbir şey
söylemeden dinledi. Sonra, “Şimdi
bakın, bu işi hiç bilmiyorum ama
hangi fırın kapasitesini seçtiyseniz
onun bir büyüğüne gidin,” dedi.
Dışarıya çıktık, Hollandalı dedi ki,
“Bizim dünya tecrübemiz var. Bu
fırın kapasitesi çok yeterli.” Aradan
14 ay geçti, kapasiteyi büyütmeye
karar verdik.

1970

İnşa edilecek sanayi tesislerinin,
özellikle de petrokimya ve gaz
tesislerinin metal aksamlarının
mühendislik, üretim ve montaj hizmetlerini
Tekfen’in kendi başına yapabilmesi amacıyla,
1970 yılında rahmetli Hayri
Adanalı’nın yönetiminde
Tunç Şarman
Tekfen İmalat ve Mühendislik
Danışman, Tekfen İmalat
A.Ş. (TİMAŞ) kuruldu.
Biz TİMAŞ’ı butik bir
Kocaeli’nde, Derince Limanı
ihtisas şirketi olarak
yakınlarında inşa edilen
tanımladık ve konusunda
fabrika, yılda 5 bin ton çelik
Türkiye’nin en iyisi
işleyebilecekti. Derince tesisi
olması, uluslararası
bu tarihten sonra birçok kez
alanda da prestijli
bir konuma gelmesi
genişletildi ve yerli pazarın
için gayret gösterdik.
yanı sıra yurtdışına da açıldı.
Öyle bir otomobil,
İstikrarlı ve güvenli bir şekilde
televizyon veya beyaz
büyüyen TİMAŞ, sektöründe
eşya fabrikasındaki gibi
güçlü bir marka haline geldi.
sürekli akan bantlar yok

1967

Tekfen
İnşaat,
1967
yılında İstanbul’a taşındı
ve aynı yılın Ağustos
ayında anonim şirket
haline gelerek Tekfen
İnşaat A.Ş. (TİAŞ) adını
aldı. Firmanın yeni idare
merkezi Levent’teki ampul
fabrikasıydı. Şirketin adı
1968 yılında Tekfen İnşaat
ve Tesisat A.Ş. (TİTAŞ)
olarak değiştirildi.

1969

TİTAŞ’ın ilk işi kabul edilen Bursa Tofaş
Fabrikası’nın inşasına başlandı. Ancak
proje devam ederken, 28 Mart 1970’te
Gediz’de meydana gelen deprem nedeniyle inşaat zarar
gördü. Tekfen’in talebi üzerine yapılan incelemede,
hasarın bu kadar şiddetli olmasına yol açan şeyin,
deprem dalgalarının yumuşak ve tabakalı zeminler
içinden geçerken güçlenmesine yol açan “zemin
büyütmesi” olduğu tespit edildi. Bu olay, dünya deprem
literatürüne girdi.

burada. Müşteri ihtiyacını
anlatıyor, teknik doneyi
veriyor. TİMAŞ da teknik
mühendisliğini geliştirip
imalatını yapıyor.
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1971-1975

1971

Tekfen Holding A.Ş. kuruldu.

1975

Tekfen İnşaat’ın en önemli
sıçramalarından biri kabul edilen
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru
Hattı’nın inşasına başlandı. Bu proje, birçok kişiye
göre “Tekfen’in sınıf atladığı”, “rüştünü ispat ettiği”
ve “küçük müteahhitlikten büyük müteahhitliğe
adım attığı” projeydi. Tekfen, bu projeyle birlikte
Türkiye’de boru hatları alanında uzmanlaşmış az
sayıdaki şirketten biri olma yolunda en önemli
adımlarından birini attı.

1974

Tekfen, 1974 yılında, tarihi bir kararla,
ampulden sonra ikinci büyük sanayi
girişimi olan Toros Gübre ve Kimya
Endüstrisi A.Ş.’yi kurdu. Alınan teşvik belgesi, gübre
fabrikasının Güney Anadolu Bölgesi’nde kurulmasını
öngörüyordu. Bu amaçla önce Silifke’de bir arazi
satın alındıysa da, arazinin inşaata uygun olmadığının
anlaşılması üzerine fabrikanın Ceyhan’da kurulmasına
karar verildi. Yer seçiminde, bu bölgenin bir tarım
merkezi olan Çukurova ve GAP’a yakınlığı da etkili
olmuştu. Şirket, adını, bölgeyi boydan boya kat eden
Toros Dağları’ndan almıştı. Fabrikanın temeli 1978
yılında atıldı.
Feyyaz Berker
Kurucu ve Onursal
Başkan
Gübre işi Türkiye’de
hiç bitmeyecek bir
iş. Çünkü gübre işi,
Türkiye’nin tarım işi.
Tarım sektöründe
bizim amacımız yüksek
teknolojiyi getirip
tarıma sokmak. Çünkü
günümüzde tarımda
verimlilik dünyada
çok önemli. Bence bu
alanda ilerleyeceğiz. Bu
kaçınılmaz.

18

Tekfen’in çelik yapı imalatlarını gerçekleştirmek
üzere, 1975 yılında Ceyhan Çelik İmalat Tesisi
kuruldu. Başlangıçta, o sırada inşasına yeni
başlanmış olan Toros Gübre fabrikasının ve Botaş’ın
bölgedeki çeşitli projelerinin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulan atölye, 1993 yılında yeni üretim
tesisinin devreye girmesiyle daha da gelişti. Ceyhan
Çelik Yapı İmalat Fabrikası bugün yıllık 25.000 ton
kapasiteyle Brezilya’dan Azerbaycan’a kadar geniş
bir coğrafyaya hizmet veriyor.

1976-1980

1976

Endüstriyel yatırımlarına devam
eden Tekfen, 1976 yılında dayanıklı
süt ve süt ürünleri alanında faaliyet
göstermek üzere Mis Süt Sanayi A.Ş.’yi kurdu.
Başlangıçta üretime Gönen’deki tek bir fabrikayla
başlayan Mis Süt, daha sonra yeni tesislerin de
katılmasıyla kapasitesini yükseltti ve 1990’larda
pazar liderliğini ele geçirdi. 1996 yılında Nestlé’nin
ortak olduğu firma, 2000 yılında tamamen elden
çıkartılarak Nestlé’ye satıldı.
Nihat Gökyiğit
Kurucu ve Onursal
Başkan
Mis Süt adı anonim
bir buluştu. Kâmuran
(Sertel), ben ve Feyyaz
çeşitli isimler yazdık.
“Mis” ismi hepimize
cazip geldi. Hem
temizliği, hem de güzel
kokuyu anımsattığı için
Mis Süt adını sevdik ve
marka da çok tuttu.

Murat Gigin
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Murahhas Aza

1978

Kuveyt’e ilk gittiğimizde

ciddi bir kültür şoku
Tekfen İnşaat,
yaşadık. Mühendis kesimi
Türkiye
arasında lisan konuşan
dışındaki
kimse yoktu; yurtdışı
ilk projesini gerçekleştirdi.
tecrübesi diye bir şey
Amerikalı Sangamo Group
yoktu. Yurtdışına nasıl
ile Kuveyt’te inşa edilen 10,2
adam gönderileceği,
km uzunluğundaki Fahaheel
nasıl gönderilmeyeceği
Otoyolu, Tekfen’in dışa açılma
gibi konularda tekerleği
yeniden keşfettik. Çünkü
sürecinin başlangıcını temsil
bu konularda hiçbir
eden proje olarak şirket
uzmanlık yoktu Tekfen’in
tarihindeki özel yerini aldı.
içinde.
Tekfen, bu projeden sonra
Ortadoğu ülkelerinde çok
sayıda projeye imza attı. 1980-83 yılları arasında
Tekfen’in doğrudan kendi ekip ve ekipmanıyla
gerçekleştirdiği ilk uluslararası proje olan Suudi
Arabistan’daki Riyad Yüksek Nokta Terminali
de, Tekfen’in yurtdışına açılmasındaki köşetaşı
niteliğindeki projelerden biriydi.

Necati Akçağlılar, boru hattı müteahhitlerinin en
önemli meslek kuruluşu olan Uluslararası Boru Hatları
ve Deniz İşleri Müteahhitleri Birliği’nin (International
Pipeline and Offshore Contractors Association IPLOCA) başkanlığını üstlendi. Bu prestijli göreve
daha sonraki yıllarda Murat Gigin (1995) ve Osman
Birgili de (2011) seçilecekti.

Osman Birgili
Tekfen Grup Şirketler
Başkanı
Tekfen’de IPLOCA’yı
ciddiye alıyor ve bu
yönde önemli mesai
harcıyoruz. Rahmetli
Necati Bey’in kurucusu
olduğu uluslararası bir
kuruluşta görev yapmak
boynumuzun borcu.
Tekfen, Türkiye’nin
en iyi boru hattı
müteahhitidir. Tekfen’in
bu konuma erişmesinde
IPLOCA üyeliğimizin de
çok faydası olmuştur.

1980

Tekfen’le Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği ortaklığında, tarım
ticareti alanında faaliyet göstermek
üzere Tarsan ve Tareks adlı şirketlerin kuruluşu
gerçekleştirildi. Tarsan A.Ş.’nin amacı prefabrik sera
gibi üretim yatırımları yapmaktı. Tareks A.Ş. ise çeşitli
zirai mal ve teçhizat ticaretinin yanı sıra tohumculuk
konusunda uzmanlaşacaktı. Ancak her iki şirket de
değişen şartlar nedeniyle fazla uzun ömürlü olmadı.

19

60.yıl
1981-1985

1981

Tekfen’in Mis Süt’le
başlayan ihracat
faaliyetlerini
geliştirmek ve başka firmaların da
ürünlerini yurtdışına pazarlamak
amacıyla 1981 Ağustos’unda Tekfen
Dış Ticaret A.Ş. kuruldu. Şirket,
1987 yılında 380 milyon dolarlık ciroya ulaşarak
ihracat şampiyonu oldu. 50’ye yakın ülkede faaliyet
gösteren firma, farklı sektörlerde üretim yapan
200’ün üzerinde sanayi kuruluşunun yurtdışındaki
temsilciliğini yapıyordu. Şirket, dış ticaret
koşullarındaki değişiklikler paralelinde 2000’li yıllarda
küçüldü ve 2006’dan itibaren faaliyetlerini Tekfen
Endüstri ve Ticaret A.Ş. altında sürdürmeye başladı.
Toros Tarım’ın büyük güçlüklerle inşa edilen Ceyhan
Fabrikası’nda ilk üretim başladı.
Esin Mete
Toros Tarım Eski
Yönetim Kurulu
Başkanı

1982

Toros Gübre’nin hammadde
ihtiyacını temin etmek üzere Toros
Uluslararası Nakliyat ve Denizcilik
A.Ş. kurularak, Toros Alize adında bir gemi satın
alındı. Şirket sonraki yıllarda kiralık gemilerden
oluşan bir filo kurarak deniz taşımacılığı alanında
büyüdüyse de, 1990’larda değişen piyasa koşulları
nedeniyle bu sektörden çıkıldı.

1983

Tekfen’in tek başına üstlendiği
ilk büyük boru hattı olan 457 km
uzunluğundaki Yumurtalık-Kırıkkale
Ham Petrol Boru Hattı’nın inşasına başlandı. Bu
projenin bir özelliği de mühendislik, tedarik ve inşaat
işlerinin tümünü kapsaması,
Samim Anıl
yani şirketin ilk EPC projesi
Genel Müdür Danışmanı,
olmasıydı. Proje 1986 yılında
Tekfen İnşaat
tamamlandı.
Kuveyt’e ilk gittiğimizde
Yumurtalık-Kırıkkale
Petrol Boru Hattı’nı
yaparken dünyanın en
zor güzergâhlarından
birinde çalıştık. Hat,
Toroslar’ın en dik
yamacından iniyordu. O
projede uyguladığımız
yöntem çok ilginçti. Belki
de Türkiye’de ilk defa
boruları tepeden “kablolu
vinç”le indirdik.

O günü hiç unutamam.
Fabrikadaydım ve ilk
gübre akmaya başladı.
Hemen Necati Bey’i
aradım, “Gübremiz
akmaya başladı,
üretime geçtik,” diye.
Öylesine sevinçli
günlerdi ki!

1984

Tekfen
içerisindeki
projelerin
sadece mühendislik kısmıyla
ilgilenmek ve uzmanlaşmış
know-how gerektiren
projelere etkin mühendislik
hizmetleri sağlamak üzere
Tekfen Mühendislik A.Ş.
kuruldu. Şirket, anahtar
teslimi projeler için EPC
üçgeninin mühendislik
ayağını üstlenecekti.

Alparslan Güre
Tekfen Mühendislik Genel
Müdürü
Burası rahmetli Haldun
Erktin ve Günay Ünlüsoy
gibi, Mehmet Kösebay gibi,
Ülkü Tatlıdil gibi mühendislik vizyonu geniş insanların
kültüründen gelen bir yer.
Mesleğini seven, o konuda
hırsları olan, hep bir şeyler
yaratma, hep bir fark yaratma
çabasında olan insanlarız.

Dünyanın en yüksek tirajlı
dergisi Time’ın 8 Ekim 1984
tarihli nüshasıyla birlikte
8 sayfalık bir Tekfen eki
yayımlandı. O güne kadar ülke
ve sektör ekleri dışında, hiçbir
firma eki yayımlamamış olan
Time dergisinin bu ayrıcalığı
Tekfen’e tanımış olması dikkat
çekiciydi. Ekte Tekfen’in kurucu
ortakları “3 Silahşorlar” başlığı
ile tanıtılıyordu.
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1985

Saipem-Tekfen-Kutlutaş
konsorsiyumu tarafından İkinci IrakTürkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın
inşasına başlandı. Tekfen’in “ticari lider” olarak yer
aldığı proje, zaten dar olan teslim süresinin daha
da kısaltılması nedeniyle çok sıkışık bir takvimde
tamamlandı. 1987 yılında tamamlanan proje, Tekfen’in
uluslararası saygınlığına önemli katkı sağladı.

1986-1990

1986

Gübre üzerindeki devlet denetimi
kaldırılarak, gübre üreticilerine
kendi pazarlama faaliyetlerini
yapma ve satış fiyatlarını belirleme hakkı tanındı.
Yeni sürece çok hızlı ayak uyduran Toros, Türkiye’nin
dört bir yanında etkin bir bayi ve lojistik altyapısı
kurdu. Aynı yıl,
Ceyhan Fabrikası’nda
Esin Mete
gerçekleştirilen
Toros Tarım Eski
yatırımla üretim ve
Yönetim Kurulu Başkanı
depolama kapasitesi
Biz liberasyondan önce
iki katına çıkarıldı.
hazırlığımızı yapmış
Adana’da bir torba
ve kimsenin aklına
gelmezken Türkiye’nin
fabrikasının satın
çeşitli yerlerinde depolar
alınmasıyla Toros kendi
kurmuştuk. Fabrika ve
ambalajını üretmeye
terminali de tevsi etmiş,
başladı.

1987

1,8 milyar
doları aşan
proje bedeliyle
Tekfen İnşaat’ın o güne kadar bir
kerede yaptığı en büyük iş olan
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG)
Otoyolu’nun inşasına başlandı.
Bağlantı yollarıyla birlikte
uzunluğu 300 km’yi aşan projede
elde edilen başarı, Tekfen’in artık
dünya ölçeğinde projeleri tek
başına üstlenebilecek kapasitede
bir müteahhit olduğunun kanıtıydı.

Osman Birgili
Tekfen Grup Şirketler
Başkanı
TAG Otoyolu, dünyanın
neresine koyarsanız
koyun, hangi ölçülerle
bakarsanız bakın, mega
bir projeydi ve Tekfen
bu projeyi tek başına
yaptı. 300 km’lik üç
şeritli bir otoyolu hangi
müteahhit yapsa, bu
onun için çok büyük bir
başarıdır.

50 milyon dolara yakın
para harcamıştık. Diğer
bütün üreticiler bize
güldü, “Siz dağa taşa
para harcayıp aptalca bir
iş yaptınız” dedi. Oysa
bunlar, bizim sonradan
lider olmamızın
adımlarıydı.

1989

Toros Tarım, Mersin’de bulunan
Akdeniz Gübre’yi alarak yıllık üretim
kapasitesini 1,5 milyon tona yükseltti
ve Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi oldu.

1990

Ceyhan Fabrikası’nın iskelesinde
üçüncü şahıslara yönelik olarak
verilen limancılık hizmetlerinin
giderek gelişmesi üzerine ikinci iskele inşa edildi.
Çok amaçlı olarak tasarlanan Toros Terminali,
sahip olduğu donanım ve kapasite itibariyle Doğu
Akdeniz’in en önemli limanları arasına girdi.
Erhan Öner
Tekfen Holding
Yönetim Kurulu
Üyesi, Başdanışman

Tekfen’in 1980’li yıllarda
başlayan dışa açılma
sürecinde karşılaştığı
en büyük sorunlardan
biri olan finansman
ihtiyacını karşılamak üzere
Tekfenbank kuruldu.
1981 yılında TST bünyesinde
başlayan sigortacılık
faaliyetleri 1989 yılında Tekfen
Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
adıyla şirketleştirildi.

Mehmet N. Erten
Eurobank Tekfen Eski
Yönetim Kurulu Başkanı
Belki bankacılıkta Tekfen
hiçbir zaman çok büyük
olmadı, ama Tekfen
isminin elli yıllık geçmişi,
piyasalardaki itibarı,
riske bakış profili veya
meselelere sahip çıkış
tarzı o kadar iyi biliniyor
ki, bu bize her zaman
muazzam bir avantaj
olarak geri döndü.
Krizlerden bile hep daha
kuvvetlenerek, daha
büyüyerek çıktık.

Biz mevcut iskele
ile terminal işine
başladıktan sonra
bu iş müthiş bir
gelir kaynağı olunca
dedik ki, “Çok
daha büyük bir şey
yapmak istiyoruz:
Bir terminal projesi!”
Bugünkü kadar
para pul yokken,
65 milyon dolarlık
yatırım projesine
imza attık. Böyle bir
proje bugün benim
önüme gelse, “Buna
onay verir misiniz?”
deseler, tereddüt
ederim.

Türkiye’nin ilk “hipermarket”i
Belpa, İstanbul Belediyesi,
Fransız Prisunic firması ve Tekfen
ortaklığında İstanbul’da faaliyete
geçti. Çoraptan beyaz eşyaya,
ekmekten balığa birçok ürünün
tek bir çatı altında sunulduğu
Belpa, 1991 yılında Prisunic’in, 1993
yılında ise İstanbul Belediyesi’nin
hisselerini Tekfen’e devretmesi
üzerine bir yapı markete
dönüştürüldü. Böylece Türkiye’nin
ilk yapı marketi olan Götzen (daha
sonra Tekzen) kuruldu.
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1991-1995

1992

Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın
temelini oluşturan Karadeniz Oda
Orkestrası, farklı kültürler arasındaki
ilişkileri geliştirmek ve barış adına ortak bir dil
yaratmak amacıyla, Saim Akçıl şefliğinde 11 ülkeden
17 sanatçının katılımıyla kuruldu. Sonraki yıllarda
Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz bölgesindeki ülkelerin
de eklenmesiyle orkestra “3
Denizin Sesi” adıyla anılmaya
Nihat Gökyiğit
başladı. Günümüzde
Kurucu ve Onursal
Başkan
23 ülkeden sanatçıların
oluşturduğu Tekfen
Bu orkestrayı oluşturan
Filarmoni, klasik müzik
coğrafyayı bir göz
önüne getirin. Dünyanın
repertuvarının yanı sıra, üç
bütün sıkıntıları orada.
bölgenin bestecilerinden
Bütün kargaşalar,
derlenen özgün
silahlı çatışmalar bu
programları ve yerel müzik
coğrafyanın içinde. Ama
aletleriyle harmanlanan
bu ülkelerin insanları
özel performansları da
bir araya geliyor, büyük
müzikseverlerle buluşturuyor.
bir harmoni, kardeşlik
ve dostluk havası içinde
musiki yapıyorlar.
Aslında kendi ülkelerinin
politikacılarına, “Bize
bakın!” diyorlar, “Bizden
ders alın. Bizim gibi ahenk
içinde, kardeşlik bilinci
içinde çalışın. Bu bölgeyi
hak ettiği ve muhtaç
olduğu barışa ve refaha
kavuşturun.”

1993

Eski Doğu Almanya’nın inşaat
devlerinden HMB, özelleştirme
kapsamında Tekfen Grubu’na
katıldı. Tekfen’e geçtiğinde şirketin 4.100 çalışanı
bulunuyordu. Ancak verimsiz yapısı ve
Almanya’daki çalışma şartlarının zorluğu
nedeniyle şirket beklenen kârlılığa
ulaşamayınca kademeli olarak tasfiye edildi.
İstanbul’un en başarılı gayrimenkul yatırımlarından
ve dünyanın en iyi alışveriş merkezlerinden biri
olan Akmerkez, 18 Aralık 1993 günü kapılarını
müşterilerine açtı. İstanbul’un alışveriş hayatına
yepyeni bir tarz kazandıran Akmerkez, Tekfen,
Dinçkök ve İstikbal gruplarının ortaklığında inşa
edilmişti. Akmerkez, 1995 yılında Avrupa’nın, 1996
yılında ise dünyanın en iyi alışveriş merkezi seçildi.
Bu ödüllere, sonraki yıllarda başka uluslararası
başarılar da eklendi.

1994

Toros Tarım, dünyada ilk kez çinko
katkılı gübre üretimine başladı.
Hem verimlilik hem de insan sağlığı
açısından çok olumlu etkileri olan çinkonun gübre
yoluyla toprağa verilmesinde elde edilen başarı
uluslararası düzeyde ses getirdi. Dünyanın birçok
ülkesinde Toros’u örnek alan firmalar çinkolu gübre
üretimini programlarına aldılar.
Ortakların yoğun
iş seyahatlerini
bir ölçüde
kolaylaştırmak
amacıyla Tekfen
Hava Taşımacılığı
A.Ş. kurularak,
Hawker tipi bir uçak satın alındı. Ancak 2000’li
yıllarda bu ihtiyacın azalması üzerine Tekfen Hava
Taşımacılığı A.Ş. 2004 yılında satıldı.

Sonraki yıllarda 25 mağazasıyla Türkiye’nin önde
gelen süpermarket zincirlerinden biri haline gelecek
olan Makro’nun ilk şubesi Akmerkez bünyesinde
açıldı. 1993-2000 yılları arasında Türkiye’deki
perakendecilik sektörünün önemli oyuncularından
biri olan Makro, 2000 yılında kârlı bir operasyonla
Tansaş’a satıldı.

Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan
Öner, gübre alanında dünyanın en etkili
kuruluşu olan Uluslararası Gübre Sanayi Birliği
- IFA’nın başkanlığına seçildi. Toros, 1994’te
IFA’nın İstanbul’da gerçekleştirilen 62. Yıllık
Toplantısına da ev sahipliği yaptı.
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1996-2000

1996

Dünyanın yeni enerji üretim
merkezi olan Hazar Bölgesi’ndeki
fırsatları değerlendirmek ve
Azerbaycan’ın ihtiyaç duyduğu projeleri hızla hayata
geçirmek amacıyla 1996 yılında Tekfen İnşaat ile
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ortaklığında
Azfen kuruldu.
Murat Gigin
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Murahhas Aza
Azfen, bölgedeki en
istikrarlı girişimimiz
olarak sağlam adımlarla
yoluna devam ediyor.

1998

Toros Tarım, çiftçilere kaliteli tohum
sunmak üzere 1998 yılında HazeraToros Tohumculuk A.Ş.’yi kurdu. Bu
ortaklık 2004 yılında sona erdi ve Toros bu tarihten
sonra tohum alanındaki çalışmalarına tek başına
devam etti.
Ceyhan’daki üretim
tesisinin bulunduğu
bölgenin serbest
ticaret bölgesi olarak
değerlendirilmesi
amacıyla 1998’de
Toros Adana
Yumurtalık Serbest
Bölgesi (TAYSEB)
faaliyete geçti.

2000

Tekfen Grubu’nun yeniden
yapılandırılması kapsamında
kârlılıktan uzak yatırım ve iş
alanları tasfiye edilirken, Tekfen Holding altında daha
sade bir yapı oluşturuldu. Ayrıca holding yönetiminin
profesyonel bir kadroya teslim edilmesiyle Tekfen’in
üç kurucu ortağı aktif yönetimden çekildi.
Gayrimenkul sektöründe ihtiyaç
duyulan nitelikli ve yenilikçi projeler
gerçekleştirme hedefiyle Tekfen
Emlak Geliştirme Grubu (bugünkü
adıyla Tekfen Gayrimenkul) kuruldu.
Grup, kalite, sürdürülebilirlik,
çevre hassasiyeti, fonksiyonellik ve
güvenilirlik gibi değerleri özgün
çizgisiyle birleştirerek uluslararası
standartlarda gayrimenkul projeleri
geliştirecekti.

1997

Ceyhan’da inşa edilen 30 derslikli
Toros Tarım Lisesi kapılarını
öğrencilere açtı. Bir sene sonra da
Ceyhan’ın Kurtpınarı Beldesi’nde inşa edilen Toros
İlköğretim Okulu hizmete girdi.
İstanbul’un
olimpik
standartlara sahip
bir stadyuma
kavuşması için
açılan ihaleyi
kazanan Tekfen
İnşaat, Fransız
Campenon
Bernard SGE
ve SAE International firmalarıyla birlikte İstanbul
Atatürk Olimpiyat Stadı’nın inşasına başladı. 80 bin
seyirci kapasiteli stat 2002 yılında hizmete açıldı.
Özbekistan’da triko ve dokumaya uygun pamuk
ipliği üretmek üzere Hafif Sanayi Bakanlığı ve Tekfen
ortaklığında Papfen LLC kuruldu. Tesis 2010 yılında
tümüyle Tekfen’e geçti.

1999

Alper Tevs
Hishtil-Toros Fidecilik
Genel Müdürü
Bulunduğumuz
sektör, hemen
hiçbir standardın
bulunmadığı bir
sektör. Bizim genel
çalışma ve üretim kalitesi
standardımız, sektörün
tüm diğer temsilcileri için
de bir örnek teşkil ediyor,
çıtayı belirliyor.

Gübrenin
yanında çiftçiye
ihtiyaç duyduğu
yüksek verimli ve
hastalıksız fideleri
üretmek üzere HishtilToros Fidecilik A.Ş.
kuruldu. Kısa zamanda pazarda
liderliği ele geçiren şirket, aynı zamanda fidecilik
alanında dünyadaki en ileri teknolojileri ve koruyucu
protokolleri benimseyerek sektörünün öncüsü oldu.

Ercan Kumcu
Tekfen Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı
Felsefemiz, karşılıklı güven
ve sorumluluk bilinci
üzerine kurulu. Gençlerimiz
bize iyi birer öğrenci olma
sözü verirken, vakıf olarak
biz de onları yarı yolda
bırakmayacağımızın sözünü
veriyor ve gençlerimizi
eğitimleri boyunca
destekliyoruz. Çünkü
biliyoruz ki en iyi yatırım
insana yapılan yatırımdır.

Tekfen Holding’in ortakları,
kurucu aile üyeleri ve Grup
şirketleri tarafından 12
Nisan 1999 tarihinde Tekfen
Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat
ve Doğal Varlıkları Koruma
Vakfı kuruldu. Kâr amacı
gütmeyen bir kuruluş olan
Tekfen Vakfı’nın faaliyetlerini
ağırlıklı olarak eğitim
alanında öğrenci bursları ve
okul inşaatı; kültür alanında
ise Tekfen Filarmoni
Orkestrası oluşturuyor.
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2001

Kurulduktan sonra faaliyetlerini
sadece yatırım bankacılığı alanında
sürdüren Tekfenbank, 2001 yılında
Bank Ekspres’i satın alarak mevduat bankacılığına
başladı.

2003

Levent’te ampul fabrikasının
bulunduğu arazi üzerinde inşa
edilen Tekfen Tower 2003 yılında
hizmete girdi. 26 katlı bina, A tipi ofis binalarının
İstanbul’daki ender örneklerinden biriydi. İnşasına
başlandığı andan itibaren gayrimenkul piyasasında
dikkatleri üzerine çeken Tekfen Tower, ticari olarak
da büyük başarı kazandı.

2004

Tohumculuk alanında araştırmalar
yapmak üzere Antalya’nın
Çandır ilçesinde 40.000 m2 alan
üzerinde Tohum Araştırma ve Geliştirme İstasyonu
kuruldu. Aynı yıl içinde, Adana’da teknotarım
alanında üretim ve araştırmalar yapan Agripark gruba
katıldı. Çalışmalarını doku kültürü yoluyla sağlıklı
tohum ve fidan yetiştirilmesine odaklayan tesis,
özellikle hastalıklardan arındırılmış patates tohumu
üretimiyle Türk tarımına önemli katkılarda bulundu.

2005

Toros Tarım, özelleştirilen Samsun Gübre’yi
satın alarak sektördeki liderliğini daha da
güçlendirdi. Satışın tamamlanmasından
sonra büyük çaplı bir yenileme programına alınan tesis,
iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla 2006’da üretime
başladı. Samsun işletmesinin de katılmasıyla Toros’un
üretim kapasitesi Türkiye’deki toplam kurulu gübre üretim
kapasitesinin yüzde 38’ine ulaştı.
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Mehmet Erktin
Tekfen Gayrimenkul
Yönetim Kurulu Üyesi
Tekfen Tower,
gayrimenkul sektöründe
Tekfen’in konumunu
değiştiren bir projeydi.
Bize çok önemli bir isim
kazandırdı. İstanbul’da
uluslararası güvenlik
standartlarına uygun
tek bina olduğundan,
açıldıktan sonra
özellikle yabancı
firmalar tarafından hızla
dolduruldu.

Azerbaycan’da Tekfen-Azfen-AMEC şirketlerinin oluşturduğu
ATA Konsorsiyumu tarafından inşa edilen Kompresör ve Su
Enjeksiyon Platformu denize indirildi. Bir Türk müteahhidi
tarafından ilk kez gerçekleştirilen off-shore platformu 14.500
ton ağırlığındaydı. Projenin hemen ardından, Azerbaycan
Uluslararası İşletme Şirketi’nin (AIOC) açtığı ihale ile ikinci
platformun inşasına başlandı. Bu proje de 2008 yılında
başarıyla tamamlanarak teslim edildi.

2006-2010

2006

Tekfen 50 yaşında... 1956
yılında, Feyyaz Berker’in
deyimiyle “tavuk kümesinden
bozma bir baraka” içinde iş hayatına adım
atan Tekfen, 50 yıl içerisinde Fas’tan
Kazakistan’a, Katar’dan Azerbaycan’a
12 ülkede faaliyet gösteren ve 2 milyar
dolarlık iş takip eden bir şirket haline
gelmişti. Bu başarı öyküsünü gelecek
kuşaklara aktarmak amacıyla şirketin
50. yılında “Yaşlanmadan Büyümek”
adlı kitap hazırlandı.

“Asrın projesi” olarak adlandırılan Bakû-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattı ile ilk Azeri petrolü Akdeniz’e aktı.
Tekfen İnşaat bu dev projeye, boru hattının her iki
ucundaki Sangaçal ve Ceyhan Terminallerin inşasını
gerçekleştirerek katkı sağladı. Tekfen, bu zor görev
sırasında dünya çapında kazasızlık başarılarına da
imza attı. Bundan
kısa süre sonra BTC
Ümit Özdemir
Boru Hattı’nın Türkiye
Taahhüt Grubundan
kısmının bakım ve
Sorumlu Tekfen Holding
onarım işleri de Tekfen
Başkan Yardımcısı
İnşaat’a teslim edildi.
BTC Boru Hattı’nın
terminali, bence
Tekfen’in en başarılı
işlerinden biridir;
çünkü tam zamanında
bitmiş ve teslim
edilmiştir. O gün, gol
atmış bir futbolcu gibi
sevinmiştim. Çünkü çok
zor bir işti; işi zamanında
bitiren sadece bizdik.

2007

Tekfen Holding’in yüzde 34,5’i
halka açıldı. Holding hisseleri, ön
talep toplama sürecinde toplam
arzın 9 katı talep gördü. Şirketin
borsada işlem görmeye başladığı
23 Kasım 2007 tarihindeki ilk seans,
Tekfen Grup Şirketler Başkanı Erhan
Öner tarafından çalınan gongla
açıldı. Böylece İMKB tarihinde ilk
kez gong çalma töreni yapıldı.
Tekfenbank hisselerinin yüzde 70’inin Yunanistan’ın
en büyük bankalarından EFG Eurobank’a satılmasıyla,
bankanın adı Eurobank Tekfen olarak değişti.
Tekfen Vakfı’nın katkılarıyla,
belgesel yapımcısı ve fotoğrafçı
Fatih Orbay ve ekibinin 20 yıllık
çalışmasının bir sonucu olan
“Anadolu’nun Çiçekleri” adlı kitap
yayımlandı. Ardından, yine Tekfen
Vakfı’nın desteğiyle, 6 bölümlük
“Türkiye’nin Eşsiz Çiçekleri” adlı
belgesel hazırlandı.

2008

Tekfen Filarmoni, Cumhuriyet’in 85.
yılında özel bir projeye imza atarak,
İstiklal Marşı’nın 12 farklı bestesini
“1 Güfte, 12 Beste” adlı konserle geniş bir izleyici kitlesi
önünde ilk kez seslendirdi. “Özgürlük Notaları” adlı kitap,
konser ve CD kaydından oluşan proje, aynı yıl Altın Pusula
Halkla İlişkiler Ödülü’nü kazandı.

2009

Tekfen İnşaat, Azerbaycan
Sangaçal’da gerçekleştirdiği
ACG Kara Terminali projesinde
33.762.037 adamsaatlik kazasızlığa ulaşarak dünya
çapında bir başarıya imza attı.
Levent Kafkaslı
Tekfen İnşaat Genel
Müdürü
Sangaçal’da yaptığımız
iş bizim açımızdan çok
büyük bir tecrübeydi. Bu
projede teknik emniyet
çok önemliydi. Nitekim
kazasızlık konusunda
Tekfen dünya rekoru bir
adamsaate ulaştı. Bunun
için de çok ilgi çektik.
Bir bakıma iş sağlığı ve
güvenliği kavramının
kâbesi gibi olduk.

2010

Tekfen Emlak tarafından
geliştirilen Levent Ofis
projesi, Türkiye’de
Shell&Core (Bina Kabuğu ve
Çekirdeği) kategorisinde LEED
Gold sertifikasına sahip ilk ofis
projesi oldu. Bu projenin ardından
2012 yılında tamamlanan Tekfen
Kâğıthane OfisPark projesi de
İstanbul’un ilk yeşil ofispark
konseptli projesi olarak LEED
Altın sertifikası ile belgelendirildi.
Kâğıthane OfisPark, çok sayıda
ulusal ve uluslararası ödül kazandı.
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2011-2013

2011
Tekfen’in kurucularından Necati
Akçağlılar ebediyete uğurlandı.

Tekfen İnşaat, Tüpraş’ın yeni rafineri inşaatı
kapsamında 501 milyon dolarlık sözleşme
imzaladı. Ana müteahhitliğini İspanyol Técnicas
Reunidas’ın yaptığı ve Cumhuriyet tarihinin tek
seferde gerçekleştirilen en büyük sanayi yatırımı
olan Tüpraş Fuel Oil Dönüşüm Tesisi 2014 yılında
hizmete girdi.
Gürbüz Alp Kireç
Tekfen İnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı
İlk gittiğimizde saha bir
çöl görüntüsündeydi.
Kısa sürede burada
büyük bir tesis yeşerdi.
Büyük bir yatırımdı.
Herkesin gözü de
üzerimizdeydi. Oldukça
sıkışık bir takvimi vardı.
Zamana karşı çalışıldı.
Tüm olumsuz şartlara
ve projenin mühendislik
ve tedarik ayaklarını
yapmakta olan
ortağımızın çekilmesine
rağmen, müşterimizin
tam tatminini sağlamış
olarak projeyi bitirdik.

Fas’ın en büyük kuruluşu ve dünya
fosfat pazarının lideri OCP ile Toros
Tarım ortaklığında Black Sea Gübre
Ticaret A.Ş. (BSFT) faaliyete geçti.
Şirket, Toros Tarım’ın Samsun İşletmesi’nde üretilecek
fosfatlı gübreleri Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta
Asya pazarlarına ihraç etmeyi hedefliyor.
Tekfen Vakfı tarafından Ceyhan
Sarımazı beldesinde yaptırılan Toros
Tarım Necati Akçağlılar İlköğretim
Okulu hizmete girdi.

Tekfen İnşaat’ın Suudi
Arabistan’daki en büyük
projesi olan Ma’aden gübre
kompleksi bünyesindeki
Fosforik Asit Tesisi
tamamlandı. Tekfen’in
projede sergilediği başarı
nedeniyle Ma’aden Phosphate
Company başkanı İstanbul’a
gelerek Tekfen İnşaat’a özel
teşekkürlerini sundu.

Toros Tarım’ın faaliyete geçişinin
30. yılı vesilesiyle, şirketin kuruluş
ve gelişim öyküsünün anlatıldığı
“Toprağa Düşen Bereket” adlı kitap
yayımlandı. Yine 30. yıl etkinlikleri
kapsamında, İz TV işbirliğiyle 8
bölümlük Toprak Ana belgeseli
hazırlandı.
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2012

Üretilen patates tohumlarının
depolanması amacıyla Nevşehir’de
üstün teknolojik özelliklere sahip
bir yeraltı soğuk hava deposu inşa edildi.

Tekfen, Eurobank Tekfen’deki
hisselerini 6 Aralık 2012 tarihi
itibariyle Kuveytli Burgan Bank’a
devretti. Böylece, Tekfen bünyesinde 1989 yılında
başlayan bankacılık faaliyetleri sona erdi.

2013

Hazar Denizi’nde o güne kadar
inşa edilmiş en büyük platform
olan 18.500 tonluk Batı Chirag
Platformu Tekfen-Azfen-AMEC (ATA) Konsorsiyumu
tarafından başarıyla tamamlanarak denize indirildi.

Tekfen Holding’in
kurucu ortaklarından
Necati Akçağlılar’ın
anısına Samsun’un
Tekkeköy ilçesinde
inşa edilen Toros Tarım
Necati Akçağlılar
Anadolu Lisesi açıldı.

2014-2016

2014

Toros Tarım,
Türkiye’nin
kanayan
yaralarından biri olan mevsimlik
tarım işçileri konusuna el atarak,
Harran Üniversitesi ve Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu Türkiye
Ofisi (UNFPA) tarafından
yürütülen “Mevsimlik Tarım
İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının
Geliştirilmesi Programı”nı
desteklemeye başladı.

Tekfen Vakfı,
otizmli çocukların
eğitim ihtiyaçlarının
karşılanmasına
destek vermek
amacıyla, Tohum
Otizm Vakfı
işbirliğiyle Adana
Ceyhan’da “Tekfen Vakfı Özel Eğitim Uygulama
Merkezi”ni hizmete soktu.
Tekfen İnşaat, Türkiye’nin en büyük enerji altyapı
projelerinden biri olan TANAP Lot 3’ün inşasını
üstlenerek, uzun yıllar sonra Türkiye’de yeni bir boru
hattı projesinde yer aldı. Tekfen, TANAP’tan geçecek
gazın çıkarılacağı Şah Deniz 2 sahasında da aktif rol
alıyor.

2016

Yeni projelerle yola devam…

Tekfen İnşaat, 2016 yılında birçok
önemli proje için sözleşmeye imza attı.
Şirket, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin AfyonkarahisarUşak (Banaz) Kesimi ve Afyonkarahisar Direkt Geçişi
Atyapı İşleri ihalesini kazanırken, Azerbaycan’da Vergi
Bakanlığı’nın yeni yönetim binasının yapımını üstlenerek
bu ülkedeki portföyüne önemli bir proje daha ekledi.
Tekfen İnşaat son olarak, dünden bugüne birçok altyapı
ve endüstriyel proje gerçekleştirdiği Katar’da Al Khor
Expressway otoyol projesi için ön protokol imzaladı.
Bu proje, Tekfen İnşaat’ın bugüne kadar tek seferde
imzaladığı en büyük sözleşme olma özelliğini de taşıyor.

2015

İlk kez
düzenlenen
Avrupa
Oyunları’na ev sahipliği yapacak
68 bin seyirci kapasiteli Bakû
Olimpiyat Stadı, Tekfen İnşaat
tarafından 24 ay gibi rekor bir
sürede tamamlanarak teslim
edildi. İnşaatı sırasında 21 milyon
adamsaatlik kazasızlık başarısının
elde edildiği Olimpiyat Stadı,
açılışından bugüne çok sayıda
ödüle layık görüldü.

Levent Kafkaslı
Tekfen İnşaat Genel
Müdürü
Tekfen’in yüksek
mühendislik ve iş
sağlığı güvenliği
standartlarından
ödün vermeden,
tasarım ve anahtar
teslim yapımını 24
ay gibi rekor sürede
gerçekleştirdiğimiz
projemiz, Türk
müteahhitlik
sektörünün
geldiği noktanın
göstergesidir.

Tekfen
Gayrimenkul’ün
bugüne kadar
gerçekleştirdiği en
büyük konut projesi
olan HEP İstanbul’un
temeli atıldı. 1.424
konuttan oluşan
proje, İstanbul’un
hızla gelişen
bölgelerinden
Esenyurt’ta yer
alıyor.
Toros Tarım Samsun
İşletmesi’nde yeni sülfürik asit
ve fosforik asit tesislerinin inşası
ile NPK ünitesinde yapılan
iyileştirmelerden oluşan 335
milyon ABD doları tutarındaki
tesis yatırımı tamamlanarak
devreye alındı. Hammadde
tedarikinde ithalat bağımlılığını
azaltmayı ve uluslararası
piyasalardaki dalgalanmalardan
kaynaklanabilecek riskleri
ortadan kaldırmayı amaçlayan
yatırımın bir diğer özelliği de,
sülfürik asit reaksiyonu sırasında açığa çıkan ısıl enerjiyi
elektrik enerjisine dönüştüren doğa dostu bir sisteme sahip
olması.
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Deneyim
konuşuyor...
Tekfen’in 40 yıllık duayenleri, Tekfenli, ya da eskilerin tabiriyle “Tekfenci” olmanın
anlamını, zihinlerinde iz bırakmış anılarını ve tavsiyelerini, aileye yeni katılmış
gençlerle paylaştılar.
Erhan Öner
Yönetim Kurulu Üyesi, Başdanışman / Tekfen Holding

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Çok prestijli bir kulübün üyesi olmak gibi bir şey. İsminizi yücelten, değerinize
değer katan; tabii ki sizin de o değerlere uyan bir yapınız varsa! Acemilik dönemi
zor ve uzun, ama kurmaylık dönemi keyifli ve tatmin edici bir camianın üyesi
olmak... Aidiyet duygusu yüksek, dürüst ve çevreci bir topluluğun bir parçası
olmak... Futbol kulübü fanı gibi olmak, başarılarıyla sevinmek, zorlu günlerinde
üzülmek, nasıl katkım olur diye kafa yormak… İşte Tekfenli olmak, daha doğrusu “Tekfenci” olmak böyle birşey.
En unutamadığınız anınız nedir?
O kadar çok ki, hangisini seçsem? İyileri de var, kötüleri de…
İyilerden iki tanesi:
• Akdeniz Gübre’yi (bugünkü Toros Mersin tesisleri) hiç hesapta yokken 6 ay
içinde Grup’a katmak ve Toros’u Türkiye’nin en büyük özel sektör gübrecisi
konumuna getirmek.
• Halka arzı tamamlayıp, Borsa İstanbul’da ilk gongu çalmak.
Kötülerden iki tanesi:
• Necati (Akçağlılar) Bey’in hastalık ve vefat sürecini yaşamak.
• Libya’da iç kargaşa sırasında mahsur kalan 1.200 personelimizin sağ salim
tahliyesi sürecini başarı ile yürüten Kâni (Bozbay) Bey’le telefon başında üç
gün boyunca anbean süreci izlemek.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Çok çalışarak kendinizi önce ispat edin. Sabırlı olun, hak ettiğinizde terfi edeceğinizin bilinci içinde olun, amirlerinizle daha ilk günden ne zaman şef, müdür
olacağınızın pazarlığını yapmayın. Hedef ve neticeye odaklı çalışın. Konuşmalarınızda ve raporlamalarınızda öz ve anlaşılabilir olun, lüzumsuz lafügüzaftan
kaçının. Zamanınızı iyi yönetmeyi öğrenin. Bugünün işini yarına bırakmayın.
Kararlarınızı zamana yaymayın, en kısa sürede vermeyi öğrenin. İşlerinizi iyi
planlayıp icra edin, planlama yapmadan icraattan kaçının.
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Ümit Özdemir
Taahhüt Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı / Tekfen Holding

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Tekfenli olmak, maceralı bir hayat yaşamak, özveriyi baştan kabul
etmek ve başarıya aç olmak demektir.
En unutamadığınız anınız nedir?
Maalesef bende iz bırakan en önemli anı, 17 Ocak 1983 tarihinde
Haldun Erktin ve Eyüp Denker’i bir uçak kazasında kaybetmemizdir. O haberi Suudi Arabistan’da radyodan duymuştum. İz bırakmış
başka bir anım da, TAG Otoyolu Projesi’nde 55 milyon dolarlık gelir ortaklığı senedini (bir çeşit hazine bonosu) uçakla Ankara’dan
beraberimde taşımamdır.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Qui va piano va sano, qui va sano va lontano: Yavaş giden emniyetle ve başarıyla uzağa gider.

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Kâr beklentisinden daha çok işini fene ve teknolojiye uygun olarak yapmaya çalışan, çevreye duyarlı, zorda dahi olsa çalışanının emeğini her
zaman gününde ödeyen bir gurubun mensubu olmak bana her zaman
gurur vermiştir.
En unutamadığınız anınız nedir?
Tekfen mensubu olarak 42. yılımı tamamladım. Acı tatlı anılarım oldu.
En ilginci; benim uykum ağırdır. Yastığa 10 cm kala uyuyanlardanım.
Dürtseler de kolay uyanmam. Bir akşam oğlum hastalanmış, beni uyandırmaya çalışmışlar, uyanmamışım. Sonunda eşim, “Necati Bey telefonda, seni istiyor!” deyince hemen uyanmışım. Meğer daha önce de “Necati Bey arıyor” dediklerinde hemen uyanıyormuşum.

Mehmet Kösebay
Danışman / Tekfen Gayrimekul

En acı hatıram ise Haldun (Erktin) Bey’in kaybıdır. Irak-Türkiye Boru
Hattı ihalesi için Haldun Bey’in hiç programda yokken, akşamüstü apar
topar Ankara’ya gitmesi gerekti. Uçağa yetişmek için havaalanına gitmek üzere yola çıkarken, benden de eve Ankara’ya gittiğini haber vermemi istedi. Ben eşine haber verip eve gittim. O sırada eşim üçüncü
çocuğumuza hamileydi. Akşam, uçağın düştüğünü öğrendik. Hemen
eşimle birlikte şirkete geldik. Naim (Özkazanç) Bey ve Ömer (Sunman)
Bey ile birlikte sabaha kadar bir umutla haber bekledik. Haldun Bey’in
önceden bileti olmadığından listelerde ismi yoktu. Onu kaybettiğimizi
sabah öğrenebildik.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Gençlere hep aynı öğüdü veririm: Okuyun ve çalışın. Bilgi ve tecrübenizi üstlerinizle de paylaşın. Yanlış olduğunu bildiğiniz bir emir verilirse
üstünüzü uyarın. Israr edilirse, “Bence doğrusu bu, ancak siz istediğiniz
için öyle yapacağım” deyin. Üstüne körü körüne inanarak iş yapmak şirketi ileri götürmez. Aynı şekilde yöneticilerin de altlarındaki elemanlarını dinlemelerini ve değerlendirmelerini öneririm.
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Tunç Şarman
Danışman / Tekfen İmalat

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Tekfen benim ilk ve son işyerim. 42 yıl boyunca aktif ve çoğunlukla üst düzey
sorumluluk taşıyarak görev aldım. Bu uzun dönem içinde ulu bir çınarın güven
dolu gölgesi altında büyük bir huzur içinde çalıştım. Taahhüt sektörünün bitmek tükenmek bilmeyen tempolu ve stresli çalışma koşullarının motivasyonunu her zaman hissettim. Takım olarak hep gelişimin ve mükemmelliğin peşinde
koştuk. Bu süreçte tabii ki önemli ve kalıcı dostluklar da edindim. Sonuç olarak
Tekfen, benim için “tüm profesyonel hayatım” anlamına geliyor.
En unutamadığınız anınız nedir?
1980’lerde Sn. Nihat Gökyiğit ve rahmetli Cemil Atkay olmak üzere Moskova’daki ilk ticaret fuarına geniş bir ekiple katılmıştık. Nihat Bey bir haftaya 50’ye
yakın randevu sığdırmış, sabah 8’den gece 11’e kadar dopdolu bir program oluşturmuştu. Ekibin çoğu yorgunluktan dökülürken, o gayet dinç bir şekilde ertesi
günün randevularını organize ediyordu. Enerjisine hepimiz hayran kalmıştık.
Gerçi şu anda da fazla bir fark yok, sadece yıllar geçti.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Tahsilinizin kalitesi ne olursa olsun, Tekfen’de kariyer öyle birkaç yıl içinde yapılmaz. Çok çalışmanın yanı sıra mutlaka basamakların adım adım çıkılacağını
bilmek ve sabırlı olmak gerekir. Tabii ekip çalışmasının önemi ve diğer çalışanlarla sevgi saygı ilişkisi de önemlidir. Ama her şeyden önce insanın kendi karakterine en uygun branşı seçip, onda ilerlemek üzere hayatını planlaması başarı
için şarttır.

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
İşimi sahiplendiğim, sorumluluk duygusu ile çalıştığım için Tekfen’de 52
senedir çalışıyorum. 10’uncu seneden sonra tam sorumlu olarak geldik,
şirkette söz sahibi olduk. Önerilerimiz dinlendi, dikkate alındı. Bunu sağlayan şey, sorumlu iş bilincimizdir.
En unutamadığınız anınız nedir?
1970 senesinde Tekfen ampul fabrikasında üç patronumuzla genel müdürümüz Günay (Ünlüsoy) Bey, biz altı formeni topladılar. Bizi koltuklara
oturttular, kendileri ise sandalyelere oturdular. Şirketin gidişatı ve bundan sonra yapılacaklar hakkında orada bizim yorum ve görüşlerimizi aldılar, bizleri dinlediler. Kendileri de firma ile ilgili plan ve görüşlerini,
bilgilerini paylaştılar. Bize, “Siz çok çalışıyorsunuz. Çalışmayın, çalıştırın”
dediler. Ben, bütün şantiyelerde birinci derecede bir elemandım. Bu da
sadece gayretim sayesinde oldu. Necati Bey benim bulunduğum şantiyelere geldiği zaman beni muhakkak arabasına alır, şantiyeyi birlikte dolaşırdık. Hem halimi hatırımı sorar, hem de iş hakkında bilgi alırdı. Bu da
beni gururlandırırdı.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Kişinin sorumluluk alması lazım. Kalıcı ve uzun vadeli çalışabilmesi için
sorumluluğunu iyi bilecek, işini iyi yapacak, sahiplenecek. Çalışanların
şirkette bir yerleri olacak zaman içinde. İnsan kendinden fedakârlık etmeden bir yere gelinmiyor. Gençler, işin gereğini yerine getirmek için
özen göstersinler.
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Dehşan Başbuğ
Genel Formen / Tekfen İnşaat

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
1975 yılında üniversiteden yeni mezun olduğumda o günün şartlarında
iş bulmak hiç kolay değildi. Rahmetli Necati Bey’in vesilesi ile Tekfen’de
işe başladığımda çok mutlu olmuştum. Bana Tekfen’i anlatan Mali Koordinatörümüz Sami Gerdan ile Tekfen İnşaat şirketinin Mali İşler Müdürü
rahmetli Ersöz Demirel’in sözlerini her zaman hatırlarım. Hatta 1983
yılında, Vahide (Gigin) Hanım’la birlikte hazırladığımız “Tekfen’den
Haberler”in ikinci sayısında rahmetli Ersöz Demirel şöyle yazmıştı:

Yasemin Yenal
Kurucu Ortaklarla İlişkiler Koordinatörü /
Tekfen Holding

Müesseselerin ömründe yerine göre önemsiz olan bir zaman kesiti, insan ömründe epey uzun olabiliyor. Yaklaşık 20 yıllık Tekfenciyim ve bundan çok gurur
duymaktayım. Yetişme dönemimizde hata ve yanlışın olabileceği hiç öğretilmedi bize. Yunus Emre dergâhı gibi, her yaptığımız iş her yönü ile dosdoğru
olmalıydı. Yarın yoktur Tekfencilik’te; en geniş zamanlı iş dün bitmiş olmalıdır. Meşru çarenin hiç tükenmediği öğretilmiştir. Hiçbir zor işe, “Acaba bitiremezsek!” endişesi ile başlanılmaması öğretilmiştir Tekfencilik’te. Deneyimler
sonucunda da, Tekfenci her işe bu moralle başlar.
Tekfencilik bir arkadaşlıktır, dostluktur, dayanışmadır. Kulüptür adeta. Neşemiz hepimizin neşesi, kederimiz de hepimizin kederidir ve bir ailedir Tekfen ve
Tekfencilik.
Tekfencilikte zaman, işin bütünüyle sınırlıdır. Kaideleşmiş mesai saati ile değil, iş bitince mesai biter Tekfenci için. Her güç işin heyecanı işin bitimi ile beraber biter ve yeni heyecanların yaratılması başlar. O işin heyecanı ile bulutlarda dolaşmaz Tekfenci.
Velhasıl, genç arkadaşlar ve yeni gelecekler için Tekfencilik, erişilmesi gereken
bir amaç ve bu ocakta bulunmak bir gurur olmalıdır.
Bu yazının içinden herkes kendine uyan bir cümleyi kendi felsefesi haline
getirebilir.
En unutamadığınız anınız nedir?
1978 yılının ortalarında, yedi aylık hamile iken Sosyal Sigortalar Kurumu
hukuk servisinden bir yazı geldi. İşe giren bir stajyerin işe girişinde yazılması gereken Sigorta Sicil Numarası, Sigorta’dan numara henüz gelmediği için boş bırakılmıştı. Bu nedenle Tekfen’e o günün parası ile 200 TL
ceza tahakkuk ettirilmişti. Ben bu tahakkuk fişi ile rahmetli Ersöz Bey’e
gittim. “Cezayı ödeyelim, uğraşmayalım” deyince bana, “Eğer kendini
haklı görüyorsan hakkını arayıp sonuna kadar mücadele etmelisin. Ben
bu parayı ödemeni kabul etmiyorum. Mahkemeye git ve kendini savun,”
dedi. Sonunda bu 200 TL para cezası için ben ve rahmetli Avukat Şule
Özkaner, duruşmaya katılmak üzere Sultanahmet Adliyesi’ne gittik. Hayatımda adliye yüzü görmemişim, ayrıca hamileyim ve çok heyecanlıyım.
Mübaşir, adımı seslendi, duruşma salonuna girdik. Şule Hanım nasıl davranmam gerektiğini söylemişti. Ama ben tir tir titriyorum. Hâkim dosyayı inceledi, benim halime baktı ve beraatime karar verdi. Sonuç: Haklıysan sonuna kadar devam etmelisin.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Genç arkadaşlar, eğer Tekfen’e girmeyi başarmışsanız, Tekfenli olmayı da
öğrenmelisiniz.
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60.yıl
Nebi Tonguç
Danışman / Tekfen İnşaat

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Tekfen’de işe alındığınızda tabii Tekfenli oluyorsunuz. Oldukça kurumsallaşmış bir yapıda, elit iş arkadaşları ile ve son yıllarda artan sosyal faaliyetlere de
katılarak çalışmak, kişisel ve profesyonel bir mutluluk kaynağı olsa gerek. Ancak bana sorarsanız, Tekfenli olmaktan çok daha önemli bir kavram/sıfat daha
var: “Tekfenci” olmak! Bu kavram, benim Tekfen’e katıldığım 1973 yılında da
vardı ve hâlâ –tüm kurumsallaşmamıza rağmen– var olduğunu düşünüyorum.
Tekfenci olmak nedir derseniz, benim tarifim şöyle: Tekfen’i sahiplenmek…
Her iş ortamında ve şartında Tekfen’in sahibi imişsiniz gibi düşünmek, davranmak ve karar vermek… Planlamalarınızı, bütçelerinizi, harcamalarınızı ve
işle ilgili her türlü tasarrufunuzu buna göre yapmak ve “Bu yaptığım Tekfen’e
ne katıyor? Katkım nasıl daha fazla olabilir?” diye düşünmek…
En unutamadığınız anınız nedir?
1986 Haziran’ı... Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 2. Tevsi Projesi… Proje
Merkez Koordinatörü Murat Gigin... Ben de Türkiye ve Irak tarafındaki tanklara bakıyorum. Musul’un Baiji kasabasına yakın 6 adet 60.000 m3 tankın
montajını yapmak üzere mobilize olacağız, ama programa göre mobilize olmak
için biraz erken. Fakat Murat Bey’den bir talimat: Devlet Petrol Projeleri Şirketi SCOP Genel Direktörü kısa bir süre içinde sahaya gidecek, öncü bir mobilizasyon yapıp bizim de sahada varlığımızı ve Tekfen bayrağını göstermemiz
gerekiyor. Ne yapacağız? Barakalardan bir ikisinin acil sahaya sevkedilmesi lazım. İki adet Lada Niva marka jipimsi vasıtaya, ikisi şoför toplam 10 kişi ve bir
Tekfen bayrağı yükleyerek güneyden sevk. Zorlukla sahanın yolunu bulduk.
SAIPEM henüz mobilize değil. İnşaat taşeronları hafriyat, yol düzenleme falan
yapıyor. Kimseyi tanımıyoruz. Hava kızgın. Su temini imkânsız gibi. Bir yerlerden 15-20 litrelik bir poliüretan kap bulduk, su doldurduk ama su 40 derece.
İçilecek gibi değil. Yanımızda jiplerin takımlarından başka alet yok. Bijon anahtarı, vs. ile montaja başlandı. Ertesi gün tamamlandı, içine uyduruk bir masa
ve sandalyeler bulundu. Tekfen bayrağı da çekildi, SCOP Başkanı’nın görüşüne
hazır edildi. Gerçi bize uğramadı ama herhalde bayrağımızı görmüş olmalı.
Eski deyimle, maksat hasıl oldu yani!
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Kişisel söz sizin namusunuzdur. İş/proje sözleşmeleri de kurumsal namustur.
Sözünüzü tutun. Tutamayacağınız sözü vermeyin. Detaycı olun. “Şeytan detayda gizlidir” denir. Ama detayda boğulup toplamı gözden kaçırmayın. Her
zaman bir yanınızda iş programınız, bir yanınızda bütçeniz olsun. Birinin dilini diğerininkine tercüme etmesini bilin. Planlamanıza ve planlamacınıza zaman harcayın. Tabii proje bütçe/maliyet elemanınıza da…
Hayal etmekten çekinmeyin. Yeni yöntemler hayal edin. Tereddüdünüz varsa
daha tecrübeli ağabeylerinizle değerlendirin. Sizin için yeni olan uygulamalar
ve şeyler hakkında soru sorun, not alın (Haldun Erktin ağabeyimiz nur içinde
yatsın). Araştırın, bilgi toplayın, arkadaşlarınızla paylaşın. Okuyun. Makro/
mikro ekonomi hakkında fikirleriniz oluşsun. Türkiye ve dünyada kalburüstü
şirketler hakkında bilginiz olsun. Önemli şirketlerin değişen dünyaya uyum
sağlamak için neler yaptıklarını takip edin.
Toplantı katılımları ve randevu zamanlarında hassas olun. Bunu diğer kişilerden de bekleyin. Şirketi temsilen –antetli kâğıda yazılmış bir mektuptan elektronik postaya kadar– bir metin yazıyorsanız hatalı Türkçe kullanma hakkınız/
lüksünüz yoktur. Zaman darlığı mazeret olamaz. Çok dikkatli olun, yazdığınızı
göndermeden önce tekrar okuyun. Aynı hassasiyeti önünüze gelen evrak ve
verdiğiniz onaylar için de gösterin. Ama en önemlisi, iş tutkusuyla ailenizi, çocuklarınızı ihmal etmeyin. Çünkü siz onlar için varsınız.
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Atila Purut
Hukuk Danışmanı / Tekfen Holding

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Benim için Tekfenci olmak, her şeyden önce üstlendiğin işi doğru algılamayı, işin her yönünü
akılla ve bilgiyle sorgulamayı, işi sonuna kadar
amansız bir takip ve mücadeleyle sonuçlandırmayı ve bu sonucu işi veren patrona güvenle teslim etmeyi ifade ediyor.
En unutamadığınız anınız nedir?
Bu konuda iki küçük öykü anlatmak istiyorum.
Birinci öyküm; geçmiş yılların birinde, rahmetli
Necati Bey beni çağırarak üç dört konuyu teker
teker anlatmış ve not tutturmuştu. Konular çok
önemliydi, öyle hemen cevap verilecek gibi değildi. Tabii ben de, “Bu hususları ne zaman istiyorsunuz?” diye sorduğumda, rahmetli yüz hatları
itibariyle katiyen espri yapıyormuş gibi gözükmeden, gayet ciddi olarak, “Dün!” şeklinde cevaplandırdı. Tabii hayret mi edeyim, şaşırayım
mı kalakaldım.
İkinci öyküm ise, yine o tarihlerde en büyük şantiyemiz olan Samsun şantiyemizde, bir mühendisle Necati Bey’in arasında yaşanan bir karışıklık. Hukuken tamamen haklı olduğumuz, dava
açılsa muhakkak kazanacağımız bir meselede,
söz konusu mühendisin iş akdi feshedilirken,
mühendise kanunen hak etmediği bütün hakların verilmesi talimatı beni çok şaşırtmıştı.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Yeni Tekfencilere, işlerini severek, işin her yönünü inceleyerek, kendi bilgi, görgü ve zekâlarını
kullanarak, büyük bir özgüvenle ve iş disiplini ile
çalışmalarını öneririm.
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60.yıl
Sedat Yalçın
BTC Mali ve İdari İşler Müdürü / Tekfen İnşaat

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Tekfenli olmak... Klişeleşmiş bir tabir olması, benim bu kelimeyi kullanmam
için engel teşkil etmiyor. Evet, Tekfenli olmak gerçekten “ayrıcalıktır”. Tekfen
adeta bir hayat okulu... İnsanın ufkunu açan, dünya ile bütünleşmemizi sağlayan ve uluslararası platformda daima kendine yer bulan, kendisinden övgüyle
bahsettiren, ülkemize ekonomik anlamda değer katan, rakiplerini kıskandıracak şekilde duruşuyla, yaptıklarıyla ve istikrarlı adımlarıyla böyle güzide bir firmanın ferdi olmak, bana onur veriyor. Ben Tekfen’de çalışırken evlendim, çocuklarım oldu, onları okuttum, ev sahibi oldum. Çocuklarım da Tekfen’de
çalışıyor, çocuklarımdan birini evlendirdim, e daha ne olsun! Yani safkan bir
Tekfenliyim. Bununla da gurur duyuyorum. Allah herkese nasip etsin.
En unutamadığınız anınız nedir?
Yıl 1975, aylardan ise eylül veya ekimdi. İşe gireli henüz 3-4 ay olmuştu. 1. IrakTürkiye Ham Petrol Boru Hattı Projesi’nin tank şantiyesinde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışıyordum. Bir gün Şantiye Şefimiz Hüseyin (Suphi Lembet)
Bey beni çağırdı ve dedi ki, “Sedat, ben şantiye dışına çıkacağım. Bugün akşama
doğru Pendik Atölye’den yeni bir kompresör gelecek. Düzgün bir yere indirt ve
benim haberim olmadan kimseye verme. İlk çalışmasını ben duyacağım.” Gerçekten de akşamüstü kamyon geldi, ben de onu büyük bir titizlikle indirttim. Bir
iki saat sonra birkaç kişi gelip Hüseyin Bey’i sordular. Ama ne kendilerini tanıttılar, ne de ben kim olduklarını sordum. İçlerinden uzun boylu, kır saçlı olanı
bana dedi ki, “Ben bu kompresörü Osmaniye Şantiyesi’ne götüreceğim.” Ben bir
an için şaşırdım, ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Daha ilk işim, acemiyim ve çok yeniyim. Bir anlık duraklamadan sonra, “Kompresörü götüremezsiniz, çünkü ben şefimden böyle talimat aldım,’’ dedim. Bunun üzerine o uzun
boylu bey, bana cevap vermeden yanındakilere, “Haydi gidiyoruz” dedi ve şantiyeden ayrıldılar. Bu arada şantiyedeki eski formenlerden bazıları yanıma geldiler ve bana, “Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Baltayı taşa vurdun, o
konuştuğun kişi Naim Özkazanç’tı” dediler (buradan kendisini rahmetle anıyorum). Beni aldı bir endişe. O gece benim için çok sıkıntılı geçti. Ertesi gün olayı
olduğu gibi şantiye şefimiz Hüseyin Bey’e anlattım. O da bana yorum yapmadan, sadece bilgi verdiğim için teşekkür etti.
Aradan uzun yıllar geçti. 1994 yılında Rusya/Samara projesine Naim Bey de geldi ve birkaç ay kaldı. Uygun bir zamanda bu olayı anlattım. Bir kahkaha attı ve
bana, “Sen doğru olanı yapmışsın, ben sana o zaman prim vermedim mi?” diye
espri yaptı. Ben bu vesileyle bir kez daha Naim Bey’i rahmetle anıyorum. Hayatlarını kaybeden tüm çalışanlarımızın ruhu şad olsun.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Tekfen’de yeni çalışmaya başlayan gençlerimize naçizane tavsiyelerim; kariyerleri ne olursa olsun, ahlaklı, düzgün, dürüst, çalışkan, sabırlı ve kanaatkâr olmaları... Amirini memurunu bilen, saygılı, hoşgörülü, yalandan uzak ve hiyerarşik
düzen içerisinde çalışmaları... Kin, nefret ve aşırı hırstan uzak, gayretli ve sözünün eri olmaları... Araştırmacı, mücadeleci ve sağlam bir duruş sergilemeleri...
Bir atasözünü rahmetli pederim her fırsatta bana ve kardeşlerime sık sık söylerdi. Bu söz kulaklarıma hep küpe olmuştur: “Doğru duvar sarsılır, ama yıkılmaz.”
Bu atasözünün içeriği aslında her şeyi ifade etmektedir. Kısa yoldan mevki, makam ve zenginlik heveslerine kapılmamaları, yaptığı işten zevk almaları, içine
sindirmeleri, tabiri caizse tırnakları ile kazıyarak uzun bir yol kat etmeleri...
İşte; en büyük makam da bu, zenginlik de bu, mutluluk da budur.
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Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Meslek hayatımın 40 yılını geçirmiş olduğum şirketimizle kendimi özdeşleşmiş hissediyorum. Başka bir şirkette 40 yıl çalışmamın imkânsız olduğunu rahatça söyleyebilirim.

Ülkü Tatlıdil
Danışman / Tekfen Mühendislik

En unutamadığınız anınız nedir?
Beraber çalıştığım arkadaşlarım ve amirlerimle, şirkette geçmiş
olan tüm sürem tek başına büyük bir anıdır. Ebediyete intikal etmiş olanlarını –ki sayıları az değil– her zaman rahmet ve sevgi ile
anıyorum. Aradan bir anı seçimi yapmak gerçekten imkânsız.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Tekfen gibi çalışanlarına değer veren, belli prensip ve uygulamaları olan müesseseler çok azdır. Bir elin (iki değil) parmak sayısını
geçmez. Ben 40 yıllık çalışma hayatımda, bulunduğum şantiyelerde ve ofislerde çalışan ödemelerinin aksadığını hiç görmedim.
Yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem, bunu akıllarında tutarak işlerine özveri ile sarılmaları, varsa kendi noksanlarını bilerek gidermeye çalışmalarıdır. Öğrenmenin sonu yoktur. Önemli bir husus
da kişinin işini ve tabii mesleğini sevmesidir. Sevilmeden yapılan
işten ne yapana, ne yaptırana, ne de memlekete hayır gelir.

Ali Arslanoğlu
Yardımcı / Feyyaz Berker ve Ailesi

Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Benim için çok anlam ifade ediyor. Çünkü Tekfenli olmak herkesin sahip olabileceği bir şans değildir gerçekten. Ben uzun senelerdir içlerindeyim. En mutlu olduğum zamanlarım. İlk işim, ilk şirketim. En başından beri Feyyaz (Berker) Bey’le birlikte çalıştım. Yani 1971’den bugüne
kadar. Böyle bir patronum olduğu için çok şanslı bir insanım. Adeta ailem oldu onlar benim.
En unutamadığınız anınız nedir?
O kadar çok anım var ki patronlarla, hiç unutmadığım... Mesela bir gün
Feyyaz Bey’le birlikte Rahmi (Koç) Bey’e gittik tekneyle. Tekneyi yanaştırırken Rahmi Bey’in teknesine çarptık ve bütün o arkadaki korkuluklar denize düştü. Rahmi Bey’le Feyyaz Bey onları toplamaya başladı. O
an gözlerimin önünden hiç gitmiyor.
Tekfen’de yeni başlayan gençlere öğüdünüz nedir?
Öncelikle dürüst çalışmaları. Tekfenli olmayı içlerinden, özünden duyumsamaları.
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60.yıl

60 yıllık yolun
30 yıllık yolcuları
“Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder,” demiş şair. Tekfen’de yolun yarısını devirmiş,
30 yıl ve üstü kıdeme sahip Tekfenlilerin sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çok.
Her grubun en kıdemli ismine sorduk: “Tekfenli olmak sizin için ne ifade ediyor?”
Sadık Gül
Takip Memuru / Tekfen Holding

Benim için Tekfen bir aile, okul. Her şeyi Tekfen’de öğrendiğimi düşünüyorum. Tekfen’e girmeden önce Ticaret Kanunu, Tapu Kanunu
nedir, İmar Mevzuatı nedir bilmezdik. Hiçbir şey bildiğimiz yoktu
ve gerçekten her şeyi burada öğrendik. Tekfen’e çok şeyler borçluyum. O yüzden yöneticilerimize sağlık sıhhat diliyor, Tekfen başımızdan eksik olmasın diyorum. Atila (Purut) Bey’in çok emeği vardır bende; Sayın Ümit Özülkü Bey’in çok emeği vardır; rahmetli
Ersöz Demirel’in çok emeği vardır... Ne öğrendiysem onlardan öğrendim. Tabii ki onlara da çok şey borçluyum. Allah sağlıklarını versin diyorum, yeni arkadaşlara da başarılar diliyorum.

Süleyman Bayru
İnşaat Formeni / Tekfen İnşaat

Tekfen, geçmişten geleceğe köprü görevi gören
Türkiye’nin nadide firmalarından bir tanesidir.
Ben de Tekfen ailesi içerisinde 40 yılı geçkin süredir görev almaktayım. Bu süre zarfında birçok
sıkıntılara birlikte göğüs gerdik ve bugünlere
geldik. Benim için Tekfen demek insan hayatı
ve kalite demek; başarı demek ve geleceğe güvenle bakmak demek.
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Cem Savaş
Konstrüktör-Üstyapı Departmanı / Tekfen Mühendislik

35 sene önce işe ilk başladığımda inşaat sektöründe lider ve çokuluslu bu
şirkette görev almak kariyer planımda amaçladığım öncelikli adımdı ve bu
hedefi Tekfen ile gerçekleştirdim. Zaman ilerledikçe Tekfen’in büyük bir aile
olduğunu öğrendim ve Tekfen kültürünü çok daha iyi anladım. Aynı zamanda Tekfen, herkesin kendisini geliştirebileceği bir okuldu benim için. İlk öğrendiğim ders ise, hangi pozisyonda ya da kaç yıldır çalışırsanız çalışın, farkındalığın çok önemli olduğuydu. Örneğin çeşitlilik (düşünce, bakış açısı,
kültür, yorum vb.) çok küçük bile olsa, bunu hem sosyal yaşamınıza hem de
iş yaşamınıza adapte edebiliyorsunuz. Böylece bu size ve firmanıza sürdürülebilir bir gelişim olanağı sağlıyor. Farklı uluslardan, farklı kültürlerden ve
farklı yaş aralıklarından birçok meslekten kişiyle çalışmak, eğer kendinizi
kapatmadan algılarınızı açmayı başarabilirseniz, çok büyük bir şans. Bunun,
bağlılık ve iç motivasyonunuzu sürdürülebilir hale getirmenin en başarılı
yollarından biri olduğunu düşünüyorum. Tekfenli olmak bir ayrıcalıktır.

Fatma Şule Dinçsoy
Danışman / Tekfen İmalat

24 yaşında hayata atıldığım ve bugüne kadarki hayatımın üçte ikisini
geçirdiğim bir topluluk, baba ocağı gibi bir yer Tekfen benim için. Hiçbir zaman dürüstlükten ödün vermeden doğru işler yapmak, hak yememek, en iyisini yapmak bugüne kadarki düsturumuz oldu. Bundan
sonra da böyle olması için geriden gelen arkadaşlarımıza örnek olmaya çalıştık hep. Türkiye şartlarında bir beraberliğin 60 yıl sürmesi bizlere gurur vermekte; bu 60 yılın neredeyse 40 yılında birlikte olmak
ise ayrı bir onur kaynağı. Bu zaman zarfında ailemizden çok mesai
arkadaşlarımızla vakit geçirdik ve Tekfen ailesini oluşturduk. Bu ailenin nice 60 yılları kutlaması en büyük dileğimizdir. Çok yaşa Tekfen!

Kamil Ömer Akdağ
İç Satınalma Müdürü / Toros Tarım

Bu soruya cevap vermek gerçekten çok zor, bunca yılda yaşanılmış öyle duygular var ki iki satırla anlatmak
yeterli mi bilemiyorum. Toros’taki 37 yıllık çalışma
hayatımda, imkânsızı kabul etmeyip her zaman alternatif çözümler üretip, sorumluluk bilinci ve özveri ile
şirketimin menfaatlerini ön planda tutarak, daima sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadım. Tekfenli olmak başarmaktır.
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Nedim Coşkun
Elektrik Şefi / Tekfen Turizm

Tekfen ile ilk tanışmam 1981 yılında İstanbul Zincirlikuyu’da, o zamanki Tekfen ofisi olan Tatko binasına gelmemle gerçekleşti. Henüz 23 yaşında tecrübesiz bir gençtim. Allah nur içinde yatırsın,
rahmetli Ömer Sunman Bey’den aldığım randevu üzerine görüşmemizde Kuveyt Şantiyesi’nde görev almak üzere iş başvurusunda bulunduğumda, kendisi bana, “Sen daha toysun, şantiyelerde yapamazsın. Önce seni elimizde bir pişirelim. Bizim Kaynarca Ağır
Bakım Şantiyesi’ne git, orada işe bir başla bakalım” demişti. Başlayış o başlayış, o günden bugüne, yurtiçi ve yurtdışında birçok görevde bulundum. Acısıyla tatlısıyla, tam 35 senedir Tekfen ailesinin
bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Geçmiş yıllara dönüp baktığımda, birikmiş sayısız anı ve dostluk olduğunu görüyor, bunların
Tekfen’de yaşanmış olmasından mutluluk duyuyorum.
Tekfen’in çalışanlarına verdiği değer, taşıdığı kültür mirası ve ülkemize katkıları tartışılamaz ve bu katkıda emeğimin geçmiş olması
bana kendimi kıvançlı ve önemli hissettiriyor. Ülkem ve şirketim
için emek vermiş olmanın huzurunu yaşıyorum. Başta rahmetli
Necati Bey olmak üzere, hayatımın bu 35 yılında birlikte çalıştığımız ve artık aramızda olmayan tüm arkadaşlarıma Allah’tan rahmet, Nihat ve Feyyaz Beylere sağlık ve sıhhat, tüm Tekfen çalışanlarına da Tekfen ailesinde en az benim kadar uzun bulunabilme
mutluluğu diliyorum.

Güngör Köprülü
Genel Müdür / Tekfen Sigorta

Benim gibi yıllarını Tekfen çatısı altında geçirdiyseniz, dünyanın neresinde olursa olsun,
her bir Tekfen ofisinde, şantiyesinde, fabrikasında ve hatta aracında bile kendinizi evinizde
gibi hissedersiniz. Hangi Tekfen şirketinde çalıştığınız önemli değildir, sanki her şirketin
çalışanı gibisinizdir. Hangi görevde olduğunuz
önemli değildir, verilen her görevi yapabilirsiniz. Her şirketle, her çalışanla, aileleriyle, ailenizle bir bütünsünüz artık.
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TEKFEN HOLDİNG
Murat Gigin

Sadık Gül

Osman Cengiz Birgili

R. İbrahim Eker

Ahmet İpekçi

Dinç Şenlier

Osman Okan Kalyoncu

Nevzat Çetin

Burçin Kuzgun

Cahit Oklap

Fatih Çokgez

Demet Ünlüsoy Turhan

Ayla Altın Günal

Arlet Dion

Toca Tonya

Kerim Sarıoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı
(20.06.1977)

Yönetim Kurulu Üyesi,
Baş Danışman
(01.01.1982)

Finansman Koordinatörü
(01.07.1983)

Finansman Müdür Yardımcısı
(01.09.1985)

Takip Memuru
(01.08.1978)

Grup Şirketler Başkanı
Danışmanı
(01.04.1982)

Başkan Yardımcısı - Strateji,
İş Geliştirme ve Yatırımlar
(01.09.1983)

Sekreter
(05.05.1986)

Tekfen Grup Şirketler
Başkanı
(15.08.1978)

Bilgi İşlem Sorumlusu
(27.12.1982)

Takip Memuru
(03.01.1984)

İdari İşler Müdürü
(01.10.1986)

Danışman
(23.09.1980)

Şoför
(03.01.1983)

Yurtdışı İştirakler Müdürü
(01.02.1985)

Şoför
(08.10.1986)
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Süleyman Bayru

Nusret Meclis

Ölçme İşleri Saha Şefi
(15.05.1974)

Kaynak Formeni
(10.06.1975)

Ali Domurcuk

Ahmet Kelkoca

Yunis Mazı

Mehmet Çengel

Ercüment Fuat Torul

Halil İbrahim Ballı

Atilla Madazılıoğlu

İnşaat Formeni
(28.06.1973)

Hiab Şoförü
(04.12.1975)

Uyum Sorumlusu
(11.07.1977)

Makine Formeni
(03.09.1977)

Danışman
(15.02.1978)

Özcan Bacınoğlu

Kıdemli Boru Hattı Enspektörü
(03.07.1978)

Seyhan Aytaç

İzzet Melih Güven

Orhan Alan

Zekeriya Türedi

Gürbüz Alp Kireç

Ayhan Erdoğan

Şantiye Müdür Yardımcısı
(06.11.1978)
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Mekanik Formen
(1976)

Boru Bükme Formeni
(09.07.1975)

Çelik Montaj Formeni
(27.11.1978)

Kıdemli Mekanik Enspektörü
(01.08.1978)

Yönetim Kurulu Başkanı
(01.01.1979)

Kalite Kontrol Müdürü
(01.11.1978)

Takip Memuru
(16.04.1979)

İdris Nebi Arıoğlu

Necdet Şaban Belet

Nurcan Gümüş

Aydın Orduhan

Cemal Gürsel Kılınç

Sait Doğan

Çetin Akbaba

Şaban Tekin

Murat Gürgenci

Cem Otarcı Özsan

Kadir Çabuk

Ekrem Çalbay

İsmail Kayık

Mine Ege

Cemal Gürsel Karaboyun

Mekanik İşler Formeni
(17.06.1979)

Mekanik Formen
(1980)

Elektrik İşleri Müdürü
(24.11.1980)

Genel Formen
(24.06.1981)

Muhasebe Şefi
(27.11.1979)

Şoför
(1980)

Elektrik İşleri Saha Şefi
(24.11.1980)

Teknik Ofis Şefi
(15.10.1981)

Vinç Operatörü
(01.12.1979)

Şoför
(01.07.1980)

Elektrik Formeni
(26.02.1981)

Ambar Sorumlusu
(1982)

Mali İşler Müdürü
(10.12.1979)

Kaynak İşleri Ustası
(17.11.1980)

Kaynak Enspektörü
(16.06.1981)

Nevzat Ataselim

Genel Formen
(01.01.1982)
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Muzaffer İkiz

Fatime Nur Özdemir

Osman Kaya

Cumali Erol Ceylan

Mustafa Baysal

Tayfun Akbaba

Mahmut Nurettin Kaplan

Celal Erbil

Şenol Usta

Mesut İzci

Öznur Öztan

Necla Erceiş

Atilla Sönmezler

Ali Rıza Kazancıoğlu

Ömer Öcalan

İsmail Erdoğan

İdari İşler Şefi
(12.03.1982)

Fabrika Müdürü
(01.02.1983)

İdari İşler Şefi
(01.01.1984)

Demirbaş Saymanı
(02.02.1984)
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Sekreter
(23.11.1982)

Şoför
(25.05.1983)

Muhasebe Şefi
(12.01.1984)

Sevk Amiri
(09.02.1984)

Genel Formen
(1983)

Otoyol Projeleri Merkez
Koordinatörü
(01.07.1983)

Finansman Müdürü
(19.01.1984)

Depo İşçisi
(15.02.1984)

Kaynakçı Ustası
(01.01.1983)

Danışman Kurulu Üyesi
(01.09.1983)

Sekreter
(23.01.1984)

Danışman Kurulu Üyesi
(20.02.1984)

İzzet Turan

Kemal Erol Topaç

İbrahim Ercan Adıgüzel

Halil Candan

Mehmet Ali Beler

Mehmet Muğlu

Kazım Engin

Mehmet Fatih Aka

Serdar Çiçekli

Kemal Uzunoğlu

Mehmet Ayhan Karayiğit

Oktay Erdoğan

Şükrü Karakaya

Kenan Şekeryapan

Asuman Zaman

Ahmet Bekar

Arşiv Memuru
(09.04.1984)

Danışman Kurulu Üyesi
(04.07.1984)

Danışman
(10.09.1984)

İdari İşler Müdürü
(1985)

Proje Müdürü
(09.04.1984)

Saha Ofisleri Sorumlusu
(01.09.1984)

Şoför
(11.09.1984)

İnşaat Müdürü
(1985)

Kaynak İşleri Ustası
(14.06.1984)

Kamp Amiri
(01.09.1984)

Mobilizasyon Elektrik Şefi
(24.09.1984)

Tamir Bakım Ustası
(03.01.1985)

İnşaat Enspektörü
(20.06.1984)

Mali İşler Müdürü
(03.09.1984)

Mali ve İdari İşler Müdürü
(10.12.1984)

Ambar Memuru
(01.02.1985)
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İsmail Serdar Akgönül

Turgay Çabalar

Kadir Güneş

İsfendiyar Çarpar

Ali Kurak

Metin Yaşa

Hut Bayram Kızıloluk

Sedat Turgut

Alpaslan Sümer

Mustafa Büyükçiçek

Ahmet Güler

Fedail Bulduk

Adnan Yırtıcı

Tuncay Özgümüş

Mürüvvet Sema Üçok

Yüksel Kutlu

Danışman
(01.05.1985)

Bakım Formeni
(01.01.1986)

Operasyon Kıdemli Genel
Müdür Yardımcısı
(10.02.1986)

Tank Kaynak Formeni
(01.07.1986)
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Denetim Koordinatörü
(21.05.1985)

Hiab Operatörü
(01.01.1986)

Tank Formeni
(10.02.1986)

Mali ve İdari İşler Müdürü
(15.10.1986)

Tamir Bakım Formeni
(01.06.1985)

Genel Formen
(02.02.1986)

Ozalit - Fotokopi Memuru
(20.03.1986)

Sekreter
(17.11.1986)

Boru Saha Şefi
(1986)

Takip Memuru
(03.02.1986)

Torna Tesviye Ustası
(01.04.1986)

Transport Formeni
(01.12.1986)

Şoför
(12.12.1986)

Cem Savaş

Cemal Altunay

Ahmet Ece

Alparslan Güre

Konstrüktör-Üstyapı
Departmanı
(21.09.1983)

Konstrüktör-Mekanik
Departmanı
(23.11.1983)

Danışman
(01.11.1984)

Takip ve Satınalma Memuru
(28.01.1985)

Ali Çetin Özen

Nezir Gürel

Belgin Çağlar

Fikret Karaman

Fuat Benli

Bahattin Atik

Mustafa Güler

Errahman Uzak

Konstrüktör-Üstyapı
Departmanı
(03.07.1984)

Ozalithane Memuru
(01.03.1985)

Genel Müdür
(01.05.1985)

TEKFEN İMALAT

Halil Tulgar

TEKFEN MÜHENDİSLİK

Hakan Kurdoğlu

Genel Müdür Yardımcısı
Mali ve İdari İşler
(01.05.1985)

Formen
(09.05.1979)

Konstrüktör-Borulama ve
Layout Departmanı
(04.12.1985)

Mühendislik Müdürü
(14.09.1981)

Ankara İrtibat Bürosu
Görevlisi
(12.03.1986)

Baş Ressam
(12.12.1983)

Fatma Şule Dinşsoy
Danışman
(01.03.1977)

Belgin Güner

Fabrika İdari İşler Şefi
(25.02.1985)
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Mehmet Emin Bilgin

Ali Malik Arun

Kamil Ömer Akdağ

Mehmet İçöz

Halil Tüysüz

Atilla Başbağ

Yardımcı Tesisler Baş
Operatörü
(01.01.1981)

Bakım Ustası
(20.02.1981)

Asım Tuncay Yıldız

Bahattin Asıcı

Süleymen Sultanoğlu

Neşet Yeşeren

Yüksel Özdemir

H. Kadri Korkut

Ali Toprak

Ali Koç

Fabrika Müdürü
(05.08.1985)

Kıdemli Genel Müdür
Yardımcısı
(17.12.1980)

Şoför
(01.05.1981)

İthalat Uzmanı
(26.07.1985)
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Genel Müdür
(20.05.1986)

Saha Bakım-Usta Bakım
(01.01.1981)

Terminal Vardiya Sorumlusu
(17.01.1984)

NPK Ustabaşı
(02.12.1985)

İç Satınalma Müdürü
(13.10.1980)

Stok Kontrol Şefi
(01.03.1984)

Ustabaşı (Baş Ressam)
(03.03.1986)

Ercan Yaşar
Büro Elemanı
(26.11.1980)

Aksen Çeker

Şoför
(24.06.1985)

Araç İşletme Ustabaşı
(17.03.1986)

Adnan Ay

Taner Akınvar

Aytaç Sözen

Oktay Ersoy

Güven Yıldırım

A. Nejat Yavuz

Mehmet Üstün

Ertem Arslantay

İbrahim Arslan

Nedim Coşkun

Şebnem Kefeli

Bekir Filiz

Güngör Köprülü

Semih Sevinç

Bakım Müdürü
(04.04.1986)

Finansman Müdürü
(01.07.1986)

Finans, Personel ve İdari İşler
Müdürü
(22.08.1986)

Genel Kasa Sorumlusu
(05.11.1986)

Maliyet Muhasebesi ve
Sistem Müdürü
(01.08.1986)

İşletme Genel Müdür
Yardımcısı
(03.12.1986)

TEKFEN TURİZM

Dokümantasyon Şefi
(01.08.1986)

Bordro ve Özlük İşleri Şefi
(01.07.1986)

Elektrik Şefi
(01.05.1981)

Genel Müdür
(01.11.1983)

Hizmet Elemanı
(10.02.1986)

TEKFEN SİGORTA

Müşteri Temsilcisi
(01.01.1987)

Genel Müdür
(01.07.1982)

Şoför
(06.08.1984)
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60 YILA
İZ BIRAKANLAR
Her şirkette olduğu gibi, Tekfen’i de yaşatan
insanlar. Tekfen, onlarla nefes alıyor, onlarla
büyüyor, onların katkılarıyla varlığını
güçlendiriyor.
Tekfen’i güven, özveri ve başarıyla dünden
bugüne taşıyan bu büyük ailenin artık
aramızda olmayan değerli yöneticilerini de
hiçbir zaman unutmuyor, aziz hatıraları
önünde saygıyla eğiliyoruz.

48

HALDUN ERKTİN

CEMİL ATKAY

KÂMURAN SERTEL

(1929-1983)

(1948-1990)

(1925-2001)

ÖMER SUNMAN

GÜNAY ÜNLÜSOY

HİKMET DEMİRCAN

(1940-2007)

(1931-2009)

(1946-2011)

NECDET BOZDOĞAN

NAİM ÖZKAZANÇ

HAYRİ ADANALI

1931-2014

(1940-2015)

(1929-2016)
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FOTOĞRAFLARIN
DİLİ VAR
60 yıldan
enstantaneler
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ÜÇ ÇALIŞKAN
CENTİLMEN
Yıl 1970’ler...
Tekfen’in kurucusu üç ortağın bir arada göründüğü nadir
fotoğraflardan biri. Solda Necati Akçağlılar, sağda ise
Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit. Tekfen, 60 yıldır üç ortağın
birlikte attığı sağlam temeller üzerinde yükseliyor.
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VİNÇLİ KAMYON
Yıl 1965...
Bursa Yenişehir Havaalanı için 20 kilometre
uzunluğunda 4 inçlik akaryakıt boru hattı inşa ediliyor.
İlk yıllardan itibaren Tekfen’in işleri arasında akaryakıt
tesisleri ve boru hatları önemli bir yer tuttu. Çok sınırlı,
hatta ilkel denilebilecek ekipmanla gerçekleştirilen
küçük projeler, hep daha büyüklerinin kapısını açtı.
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FRANSIZ
KAYNAKÇI
Yıl 1969...
Samsun Gübre Fabrikası için amonyak
küresi inşa ediliyor. Kürenin inşasını Fransız
CMP firması gerçekleştiriyor. Fransızlar,
kaynakçılarını dahi kendileri getirmişler,
Tekfen sadece yardımcılarını temin ediyor.
İşte o dönemlerdeki Türkiye’nin gerçeği.
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yarıkkaya fırtınası
Yıl 1976...
Tekfen’in tarihinde önemli bir sıçrama noktası
olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nın Ceyhan’daki
deniz terminali inşa ediliyor. Çok zor şartlar altında
sürdürülen çalışmada, bölgenin ünlü Yarıkkaya
Fırtınası nedeniyle kazıkları çakan duba battı. Buna
rağmen özverili bir çalışmayla proje zamanında
tamamlandı.
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ÇELİĞE CAN VERMEK
1980’ler...
TİMAŞ’ın Derince’deki çelik fabrikasında bir
işçi kaynak taşlıyor. Tekfen çeliğe hayat verip,
onu ülke ekonomisine hizmet eden yapılara
dönüştürüyor. Boru hatları, rafineriler, sanayi
tesisleri... Tekfen yapıyor, ülke kalkınıyor.
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TURGUT BEY’İN
ÖĞÜDÜ
Yıl 1981...
Yokluklar içinde binbir zorlukla inşa edilen
Toros Gübre fabrikasının açılışı Başbakan
Yardımcısı Turgut Özal ve Sanayi Bakanı
Şahap Kocatopçu tarafından yapıldı.
Fabrika faaliyete geçtiğinde, Türkiye’de
liberal ekonominin miladı kabul edilen 24
Ocak Kararları yürürlüğe gireli henüz 15 ay
olmuştu. Turgut Özal’ın Necati Akçağlılar’a
verdiği öğüt ise Tekfen’e ve Türkiye’nin
geleceğine duyduğu güveni ifade ediyordu:
“Buralarda çok güzel yerler var. Sanayiye
büyük tesisler yapmak için lazım olacak.
Arsa alın.”
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BİR MEGA PROJE
Yıl 1987...
Tekfen, bir döneme adını yazdıran Tarsus-Adana-Gaziantep
(TAG) Otoyolu projesine başladı. Aralıklarla 11 yıl sürecek
olan TAG, 1,8 milyar doları aşan bedelle Tekfen’in bir defada
yaptığı en büyük iş ve dünya çapında bir mega projeydi.
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LİMANCILIKTA İLERİ ADIMLAR
Yıl 1987...
Toros’un Ceyhan’daki fabrikası bünyesinde inşa edilen iskele,
üçüncü şahıslara verilen limancılık hizmetlerine talebin
artmasıyla 1987 yılında genişletilerek Doğu Akdeniz’in en önemli
limanlarından biri haline geldi.
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TARIMA YATIRIM
GELECEĞE YATIRIM
Yıl 1989...
Toros Tarım, Mersin’deki Akdeniz Gübre’yi satın aldı. Bu karar
hem Toros’u pazar lideri haline getirmesi, hem de kendine
olan güvenini artırması bakımından çok önemli bir hamleydi.
Toros, kendinden daha büyük bir kuruluşu satın alarak bu
alandaki büyüme arzusunu gözler önüne sermişti. 2005
yılında Samsun Fabrikası’nı da satın almasıyla Toros Tarım
sektördeki liderliğini perçinledi.
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BARIŞA BİR ÇAĞRI
Yıl 1992...
Bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Tekfen
Filarmoni Orkestrası kuruldu. Karadeniz, Hazar ve
Akdeniz’i kapsayacak şekilde üç denizin sesini temsil
eden Tekfen Filarmoni, üyelerinin farklı ülkelerden
gelmesine, farklı dilleri konuşmasına ve farklı
kültürleri temsil etmesine karşın kurulduğu ilk günden
bu yana müziğin evrensel diliyle barışa ortak bir çağrı
yapıyor.
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“ASRIN PROJESİ”NE
TEKFEN DAMGASI
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Yıl 2002...
Tekfen’i ödüllere ve dünya çapında kazasızlık
başarılarına ulaştıran BTC (Bakû-Tiflis-Ceyhan)
Ham Petrol Boru Hattı projesi başladı. Tekfen,
1.730 km uzunluğundaki hattın her iki ucundaki
terminallerin yapımını gerçekleştirdi. Projede
elde edilen toplam 28 milyon adamsaatlik
kazasızlık başarısı ise uluslararası ölçekte ses
getirdi.
Boru hattı devreye girdikten sonra onarım ve
iyileştirme çalışmaları da 2009 yılında Tekfen’e
emanet edildi.
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FAS’TA GÜN BATIMI
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Yıl 2012...
Tekfen İnşaat’ın Fas’ın tek rafinerisi olan Samir’de 7 yıldır
sürdürdüğü çalışmalar sona erdi. Tekfen, Fas’taki ilk işini
2004 yılında bir otoyol projesi ile aldı. Ardından gelen
Samir Rafinerisi, DAP Gübre Fabrikası ve Fosfat Çamuru
Boru Hattı gibi projeler, bu ülkeyi Tekfen’in faaliyet
coğrafyası içinde önemli bir yere getirdi.
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SICAKLA DA...

Yıl 2010 / Kufra, Libya

(+50°C)
68

SOĞUKLA da İMTİHAN

Yıl 2012 / Kaşagan, Kazakistan

(-43°C)
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ASURLULARDAN
BİR MİRAS

Yıl 2012...
Diyarbakır yakınlarında,
Bismil ilçesinin
güneydoğusunda
baraj sularının altında
kalacak olan Ziyaret
Tepe Höyüğü’ndeki
çalışmalar, Tekfen Vakfı’nın
da desteğiyle son hızla
ilerliyor. Ziyaret Tepe,
Asur medeniyetine açılan
bir kapı. Kazılarda elde
edilen bulgular, bu ileri
medeniyet hakkında
önemli bilgiler veriyor.
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ÇELİKTEN BİR ANIT
Yıl 2015...
Tekfen-Azfen ortaklığında inşa edilen deniz platformları,
birer gurur abidesi olarak yükseliyor.
1996 yılında SOCAR ve Tekfen İnşaat ortaklığında
kurulan Azfen, 20. yılında Azerbaycan’ın geleceğine
katkı sağlamayı sürdürüyor.
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EN BÜYÜK
SANAYİ YATIRIMI
Yıl 2015...
Tekfen Grubu’nun ve Toros Tarım’ın bugüne kadar
gerçekleştirdiği en büyük sanayi yatırımı, Samsun
Üretim Tesisi bünyesinde hizmete girdi. 335 milyon
ABD doları tutarındaki yatırım, hammadde tedarikinde
ithalat bağımlılığını en aza indirdiği gibi, ürettiği temiz
enerjiyle tesisin doğalgaz ve elektrik ihtiyacını da
ortadan kaldırıyor.

72

GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN ALEV
Yıl 2015...
Tekfen’in inşa ettiği SOCAR Tower hizmete girdi.
Gökyüzüne yükselen alev formuyla Bakû’nun yeni
simgesi olan bina, ENR tarafından “Yılın En İyi
Uluslararası Ofis Binası Projesi” seçildi.
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İLK REKOR TEKFEN’DEN
Yıl 2015...
Tekfen İnşaat’ın 24 ay gibi rekor bir sürede ve
21 milyon adamsaat gibi ciddi bir kazasızlık
başarısıyla tamamladığı Bakû Olimpiyat Stadı,
ilk kez düzenlenen Avrupa Oyunları’na ev
sahipliği yaptı. Stat, açıldıktan sonra uluslararası
ödüllere doymadı.
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YENİDEN EVE DÖNÜŞ
Yıl 2015...
Tekfen, TANAP projesinin Sivas/
Yıldızeli-Eskişehir/Seyitgazi arasındaki
509 km’lik kısmını üstlenerek uzun
bir aradan sonra Türkiye’de ilk kez bir
boru hattı projesinde yer aldı. TANAP’ı
özel kılan özelliklerden bir diğeri
de tamamen çevre dostu bir proje
olması.
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Bir şirketin enerji ve dinamizminin en önemli kaynaklarından biri de, çalışanlarının
geleceğe dair beklentileridir. Biz de genç (Y Kuşağı) çalışanlarımıza, Tekfen’i 10 yıl sonra
nasıl hayal ettiklerini sorduk. Gördük ki hayaller ve hedefler sınır tanımıyor.
Can Aktürk (28)

Elektrik Mühendisi @ Tekfen Mühendislik

Hüseyin Demir (25)

Kaynak İşleri Ustası @ Tekfen GAT

Tekfen’de çalışmak benim hayalimdi. Bu
hayalim gerçek oldu. 10 yıl sonra Tekfen
sadece Türkiye’deki gençlerin değil,
dünyanın dört bir yanında bu alanda
çalışmak isteyenlerin hayali olmaya ve
bütün işlerde söz sahibi olmaya devam
edecektir.
Keziban Karagül (27)

Müşteri Temsilcisi @ Toros Tarım
Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Tekfen’in ticari başarılarla birlikte,
önümüzdeki 10 yıl içerisinde en önemli
değerlerinden olan çalışanlarıyla ülke
içinde, hatta küresel çerçevede alanında
yeniliklere öncülük eden, değişim fikirlerine
önem veren, takip eden
değil takip edilen bir
şirket olmasını hayal
ediyorum. Daha yeşil
bir dünya hayaliyle,
yaşam alanları inşa
etmek ve bütün
dünyaya örnek bir
model olmak Tekfen
demek olsun.
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2013 yılından beri bünyesinde çalışmaktan
mutluluk duyduğum Tekfen’in
gelecekte de ülke ve toplum
için yarattığı değerler,
kaliteden ödün vermeyen
yapısı ve kendisini
sürekli yenileyen, gelişen
organizasyonu ile büyük
başarılara imza atacağına
inanıyorum.

Demet Arman (26)
Proje Mühendisi @
Tekfen İmalat

Adım attığı her
alanda başarılı olan
Tekfen’in önümüzdeki
yıllarda yenilebilir
enerji sektöründe
büyük atılımlar
gerçekleştirebileceğini düşünüyorum.
Enerji konusunda dışa bağımlılığı yüksek
bir ülkeyiz. Tekfen’in bunu değiştirebilecek
güçte bir firma olduğuna inanıyorum.

Ezgi Özkan (23)

Gözde Pamukçu (26)

Satış Sonrası Hizmet Sorumlusu @
Tekfen Emlak Geliştirme

Bir buçuk sene öncesine kadar bir
öğrenciyken, şimdi Tekfen Emlak
Geliştirme’nin HEP İstanbul projesinde
Satış Sonrası Sorumlusu konumundayım.
Böylesine köklü, 60 yıldır önemli işlerin
altına imzasını atmış bir firmanın
bünyesinde yer
almak benim
için gurur verici.
10 yıl sonra
hayallerimdeki
Tekfen’i, iyi
yaşam koşulları
ve güvenli
konutlarda
yaşamak isteyen
insanlara
farklı projeler
sunmaya devam
eden güçlü bir
firma olarak
görüyorum.

Mali Analist @
Tekfen Holding

Bünyesinde
çalışmaktan onur
duyduğum Tekfen’in
10 yıl sonra mevcut
sektörlere ek olarak farklı sektörlerde
de faaliyet göstereceğine, Türkiye’nin en
büyük 10, dünyanın ise en büyük 250 şirketi
içinde olacağına inanıyorum.
Murat Adalı (25)

Pano Operatörü @ Toros Terminal

Büyük bir hızla büyüyen ve
işçiliğiyle, çalışkanlığıyla,
görselliğiyle birçok proje
ve yatırıma marka olarak
imzasını atan Toros Tarım
ve Tekfen İnşaat,
geleceğe emin
adımlarla yürüyen
gerçek bir ailedir.

Yücel Görüröz (28)

Özlem Görelşahin (28)

Tank Montaj Ustası @
Tekfen İnşaat

Geçmişi düşünerek
gelecek için şunu
söyleyebilirim ki
gelecekte Tekfen’i
dünya çapında
başarılar bekleyecek. Tekfen Ailesi de,
deneyimi ve kalitesiyle, bu projelerin en
iyi, düzgün ve güvenilir bir şekilde hayata
geçirilmesinde kendi payına düşen görevi
yerine getirecek.

Azize Arıcan (22)

Fide Sayım Personeli
@ Hishtil-Toros
Fidecilik

Hishtil-Toros
Fidecilik, civardaki
birçok köyde ben
ve benim gibi ev
hanımlarına iş kapısı
olmuştur. Duyarlılığı,
dürüstlüğü, güler
yüzlü, işini bilen
insanlardan oluşan ekibi ile üreticilerin ve
biz çalışanlarının sonsuz güvenini kazanmış,
büyük ve güçlü bir ailede olduğumuzu
hissettirmiştir. Firmamızı gelecekte
Türkiye’nin birçok bölgesinde açılmış
şubeleri ile sektörde hakim bir noktada
görüyorum. Üretici ve bayilerin tercih
edeceği öncelikli ve tek adres olduğumuzu
hayal ediyorum.

Doküman Kontrol Memuru @ Tekfen İnşaat

Ahmet Can Divitlioğlu (27)

Moleküler Araştırma Mühendisi @
Toros Tarım Agripark

Biyoteknoloji uygulamaları bugün olduğu
gibi gelecekte de vazgeçilmezliğini
sürdürecektir. Bu teknoloji gelişerek ve
daha da ağırlık kazanarak tarımla iç içe
olmaya devam edecektir. 5 yıl içinde
moleküler ıslahta, kalite standartlarımızı
uluslararası laboratuvarların seviyesine
çıkararak, hastalıklara ve zararlılara karşı
dayanıklılık sağlayan genlerin tespit
edilmesiyle, çalışmalarımızın iki farklı Ar-Ge
konusunda yoğunlaşacağını öngörüyorum.
Böylelikle Toros Tarım, Ar-Ge desteğiyle
sektörde kalite ve kriterleri belirleyen
öncü kuruluş olarak önümüzdeki 10
yıllar boyunca tarımsal sanayi alanındaki
liderliğini devam ettirirken, yeni çeşit
ıslahında biyoteknolojik uygulamaların
sağladığı çıktılar da Türkiye genelinde
çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam
edecektir. Nice 60 yaşlara Tekfen!
Merve Ay (27)
İnşaat
Mühendisi
@ Tekfen
Mühendislik

Yaşar Erdi Doğu (26)

Proje Mühendisi @ Tekfen İmalat

3 yıllık bir iş deneyiminden sonra Tekfen
ailesine katıldım. Aile diyorum, çünkü
böylesine dostane ve dürüst
bir şirkette çalışmak,
insana bir işyerinde
çalışmaktan ziyade bir aile
ortamında çalışıyormuş
hissi veriyor. Bundan
10 yıl sonra Tekfen’i hâlâ
sarsılmadan ayakta duran
ve teknolojinin ışığını daima
ileriye götüren bir şirket,
bir okul ve aile olarak
görüyorum.

Tekfen
Mühendislik’in,
teknik ve
uzman
kadrosu ile
güvenilir,
yapıcı ve
sonuç odaklı
politikasını
sürdürerek
faaliyet gösterdiği iş alanlarında evrensel
bir şekilde daha fazla tanınarak, kendini
kabul ettireceğine inanıyorum.

Egemen Baştufan
(26)

Proje Mühendisi @
Tekfen İmalat

Bugüne kadar
faaliyet gösterdiği
tüm sektörlerde
öncü olan Tekfen’in
bugünden 10 yıl sonra, çağımızın önemli
sektörlerinden biri olan enerji sektöründe
de faaliyet göstermeye başlayarak lider
konumda olacağını ümit ediyorum.

Tekfen, geçmiş yıllardaki birikim ve
tecrübelerini bizim gibi genç çalışanlara
aktaran ve genç çalışanlarının fikirlerine
önem vererek onların gelişmesine katkıda
bulunan, çalıştığı tüm sektörlerde
1 numara olmayı hedefleyen
bir firma. Tekfen’in 60
yıllık deneyimi ile geldiği
sektördeki önemli
pozisyonunu devam ettirip,
bu konumunu daha da
ileriye götüreceğini
düşünüyorum.

Caner Kurtoğlu (27)

İnşaat Mühendisi @ Tekfen Mühendislik

60 senelik süreç içerisinde
birçok yeniliğe imza
atarak öncü bir firma olan
Tekfen, gelecekte de bu
misyonunu sürdürecektir.
10 yıl sonra hayalimdeki
Tekfen, yurtiçi ve
yurtdışı projelerinde
lider ve akla ilk
gelen bir marka
konumundadır.
Oğuz Berber (26)
İnşaat Mühendisi @
Tekfen Mühendislik

Türkiye’de birçok
konuda öncü
bir firma olan
Tekfen’in, bundan
10 sene sonra
kalite, standart ve mühendislik birikimini
uluslararası düzeydeki rekabet seviyelerine
taşımasını bekliyorum.

Görkem Gökoğlu

İSG Görevlisi @ Toros Tarım Ceyhan İşletmesi

2013 yılından bu yana Toros Tarım
Ceyhan İşletmesi’nde İSG görevlisi olarak
çalışıyorum. SEÇ ünitesi olarak öncelikli
hedefimiz, Tekfen’in de benimsediği gibi
“Sıfır Kaza”dır. Başka hiçbir şey bunun
önüne geçemez. Tekfen isminin gücü
ve deneyimi, işletmemizde sıfır kaza
hedefimizi hep üst düzeyde tutmuştur.
Tekfen ailesinin bir ferdi olduğum için
mutlu ve gururluyum. Nice 60 yaşlara
Tekfen! Nice başarılı ve kazasız yıllara...
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Ali Benli (22)

Yaprak Üresin (25)

Boru Taşlamacısı @ Tekfen İnşaat

Tekfen ailesinin bir bireyi olarak şu anda
boru taşlamacısı görevinde çalışıyorum.
Çalıştığım proje bugün itibariyle
kazasız 2 milyon adamsaati
tamamladı. Bu başarısını iş
güvenliği bilincini çalışanlarına
benimseterek sağlayan Tekfen’in,
gelecekte de aynı bilinçle
çalışmaya devam edeceğinden
eminim. Çalışanlarına
değer veren ve her türlü
ihtiyaçlarını karşılayan bir
şirkette olduğum için
mutluyum. Her zaman
hizmet vermekten de
onur duyacağım.

Yardımcı Mühendis
@ Toros Tarım Mersin
İşletmesi

10 yıl sonrası için
bilgi teknolojisinde
rekabet eden, tüm
çalışanlarının kişisel
ve mesleki gelişimini sürekli ilerlettiği, çağın
teknolojik gereksinimlerine sahip, sektörün
küresel trendlerini takip edebilen, kurumsal
oluşumunu tamamlamış, sektöründe lider
ve vazgeçilmez olan, çevreye, çalışanlarına
ve müşterilerine duyarlılığını sürdüren bir
Tekfen hayal ediyorum.

Pazarlama ve Satış Temsilcisi @ Toros Tarım
Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü

60 yıl boyunca çalışmış olduğu her
alanda öncülük yapan Tekfen’in, yenilikçi
yaklaşımının devam ettiğini
ve çalıştığım birim
itibariyle Toros Tarım’ın
tarımsal alanda çiftçiye
ve topraklarımızın
verimliliğine daha
da faydalı işler
yaptığını hayal
ediyorum.

Neslihan Serimer (27)

Yardımcı Mühendis @ Toros Tarım Mersin
İşletmesi

Tekfen’in, sektöründe yaptığı yenilikler ve
ilklerle dikkat çeken, üretim kalitesi,
iş kalitesi, yönetici kalitesi ve
inovasyonuyla sektöre yön veren,
yurtdışında çok iyi bilinen ve saygı
duyulan, kadın istihdamıyla örnek
gösterilen bir holding olacağını
düşünüyorum. İnsan kaynağına
değer veren, çalışanlarının eğitimine
destek olan, yurtiçi ve yurtdışı eğitim
katılımına olanak sağlayan, gençlerin daha
aktif söz sahibi olduğu, sosyal aktiviteleri
ve motivasyon toplantıları sayesinde mutlu
ve işini keyifle yapan çalışanlarının olacağı
ve çizdiği imajıyla her yaştan çalışan
profilinin, “İşte çalışmak istediğim şirket!”
diyeceği bir Tekfen hayal ediyorum.
Cafer
Karabacak (27)

Elektrikçi Ekipbaşı
@ Tekfen İnşaat

Tekfen,
kurulduğu
günden bu yana
Türkiyemizin en
iyi firmalarından
biri olmuştur.
Bugüne
kadar altına
imza atmış olduğu başarılar, bu günden
sonra yapacaklarının da bir göstergesidir.
Tekfen’in önümüzdeki 10 yıl içinde,
sadece Türkiyemizin değil, dünyanın en
büyüklerinden biri olacağı su götürmez bir
gerçektir.
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10 yıl sonra Tekfen’i,
köklerinden aldığı
değerlerle teknoloji
ve bilimin ışığında
insanlığın gelişimine
katkı sağlayan, gerek bulunduğumuz
coğrafyada, gerekse global ölçekteki
sürdürülebilir projelerde yer alarak, kalitesi
ve profesyonelliğiyle adından söz ettiren
bir marka olarak hayal ediyorum.
Mahir Çiftçi (28)

Acente Uzman Yardımcısı @
Toros Gemi Acenteliği

Uluhan Yıldız (28)

Makine Mühendisi @
Tekfen Mühendislik

Tamir Bakım Ustası
@ Tekfen GAT

Yeşim Akpınar (27)

Birçok alanda
göstermekte olduğu
faaliyetleriyle
Türkiye’nin başarılı
holdingleri arasında
yer alan Tekfen’in,
önümüzdeki 10 yıl içerisinde, ülkemizin
jeopolitik konumu dolayısı ile daha çok
önem verilmesi gereken sektörü olan
denizcilikteki girişimlerini ve faaliyetlerini
artırıp, sadece ülkemizde değil, dünya
çapında denizciliğin başarılı firmaları
arasında yer almasını isterim.

Mehmet Tuncar (28)

Bu ailenin
bir ferdi
olmaktan gurur
duyuyorum.
Önümüzdeki
10 yıl içerisinde
dünyadaki
inşaat şirketleri
arasında Tekfen’in bir yıldız gibi
parlayacağını, dünyadaki her yerde bizim
buradan gördüğümüz gibi büyük ve güçlü
görüneceğini düşünüyorum.
Eftal Kul (26)

İş Güvenlik İşçisi @ Tekfen İnşaat

Ben 2015 yılında Tekfen
ailesine katıldım. Aile
diyorum, çünkü Tekfen’e
girdikten sonra kendimi bir
aile ortamında hissetmeye
başladım. Burada ağabeylikkardeşlik yardımlaşması var
ve böyle bir ortamda işe daha iyi
konsantre olabiliyorum. O kadar güzel ve
tempolu çalışıyoruz ki günlerin, haftaların,
hatta ayların nasıl geçtiğini anlamıyorum.
Beni gerçekten mutlu eden şeylerden
biri de, verdiğimiz hizmetten dolayı bize
teşekkür edilmesi oluyor. Şirketimizin
yeni projeler aldığını duydukça çok mutlu
oluyorum. Şayet kısmet olursa, amacım,
gelecekte işimde daha da ilerlemek
ve Tekfen ailesinde çalışma hayatımı
sürdürmek.

Cem Çorapçıoğlu (27)

Makine Mühendisi
@ Tekfen Mühendislik

Bugünden on yıl sonra,
içinde bulunduğumuz
değişken çağa
başarıyla ayak
uydurarak gelecek için sağlam adımlar
atmış, günümüzün en değerli ürünleri
olan bilgi ve teknolojiye erişimi ön
planda tutmuş, etik değerlere bağlılık ve
mükemmeliyetçilik ilkelerini sürdüren bir
Tekfen görmeyi hayal ediyorum.

Ahmet Cihat Öztürk (24)

Burçin Çelik (28)

Yardımcı Mühendis @ Toros Terminal

10 yıl sonra hayalimdeki Tekfen, dünyada
ismi anıldığı zaman ilk olarak ne kadar
kaliteli iş yaptığı ile ilgili övgülere konu
olan, tüm markalarıyla
globalleşen ve
çalışanlarına sağladığı
yüksek imkânlarla dünya
çapındaki yetenekli
gençlerin birlikte
çalışmak için can attığı,
dünyaya mal olmuş bir
marka olmasıdır.

Sezgi Sayılgan (27)

Yardımcı Mühendis @ Toros Tarım Ceyhan
İşletmesi

Toros Tarım’ın Atatürkçü
düşence yapısını
koruyarak Türkiye’nin
gururu olmasını, her
kademede kadınları
istihdam ederek
çağa yön veren
dev projelere imza
atmasını diliyorum.
Süleyman Murat Göçmen (25)

Sıvı Terminal Baş Kontrolör @ Toros Terminal

Tekfen Holding, son 60 yılda ülkemizin
yükselen değerleri arasındadır.
Hani bir deyiş vardır, “Yaptıklarımız
yapacaklarımızın teminatıdır” diye. İşte
bana göre bu cümle, Tekfen için tam
anlamını taşıyan ve hakkını veren bir
deyimdir.
Tekfen, hem iş
hem de insan
kalitesinden
asla ödün
vermediğinden,
önümüzdeki
dönemde de
hiçbir olaydan
etkilenmeden
yoluna devam
edecektir.
Sefa Yüksel (20)

Borucu @ Tekfen İnşaat

Tekfen ailesinin yenilikçi hedef ve etik
çalışma anlayışı doğrultusunda şirketimizi
global iş dünyasında dev projelere
imza atarak zirvede
göreceğimize
inanıyorum.

Satış Sonrası Hizmet
Sorumlusu @ Tekfen
Emlak Geliştirme

Üniversite yıllarımda
Tekfen Bursu almak
için başvurup
kazanamamıştım.
Yıllar sonra Tekfen gibi büyük bir kurumda
Kıdemli Satış Uzmanı olarak çalışmaya
başladım. Tekfen Emlak Geliştirme
bünyesinde gerçekten çok değerli
insanlarla çalışıyorum. Emlak Grubu’nun
büyüyeceğini, İstanbul’da çok güzel konut
projelerine imza atacağını biliyorum. Ben
de bu kurumun satış ekibi içerisinde mutlu
ve özverili bir şekilde çalışmaya devam
ediyor olacağım.
Kenan Kuyumcu

Civan Mirza (24)

Exotic Boru Kaynakçısı @ Tekfen İnşaat

Tekfen, Türkiye ve dünya çapında kaliteli
ve güvenilir bir firmadır. Seçkin yönetici
ve çalışanlarıyla yaptığı bütün işlerde
kalitesini göstermiş ve başarılı olmuştur.
Bu yüzden Tekfen’i 10 yıl sonra elbirliğiyle
daha başarılı, daha güçlü ve çevresine daha
duyarlı bir şekilde görmek istiyorum. Benim
için Tekfen’de çalışmak bir ayrıcalıktır.

Bakım Teknisyeni @ Tekfen İmalat

Uzun vadeli bir hedef olarak öğrenmeye
devam edebileceğim, fazladan
sorumluluklar alabileceğim ve değer
katabileceğim Tekfen’in bir parçası olmak
ve kendimi iyi yapılanmış ve sağlam bir
şirket olan Tekfen’in en iyi çalışanı olarak
görmek istiyorum. Hayalim, becerilerimi,
deneyimimi ve bilgilerimi her geçen gün
artırarak, şirketime ve Türk
sanayisine katkıda bulunmaya
devam etmek.

Süleyman Eriz (28)

Nitrik Asit Ünitesi çalışanı @ Toros Tarım
Mersin İşletmesi

Girdiği her alanda
çalışanlarıyla
omuz omuza
vererek topluma
ve ülkesine büyük
katkılar sağlayan
ve bu sayede
vazgeçilmez olan
bir Tekfen.
Hakan Gedik (22)

Okan Karabuğa (25)

Makine Mühendisi @ Tekfen Mühendislik

Türkiye’de ve
yurtdışında 60
yıldır mühendislik
hizmetlerini başarılı
bir şekilde yürüten
Tekfen Holding,
geçmişte olduğu
gibi gelecekte de
bulunduğu coğrafyanın önemli şirketlerden
biri olmaya devam edecektir. 60 yıllık
birikimi ve iş tecrübesiyle Tekfen’in,
mühendislik ve yönetim bilimlerinde
çağın gerektirdiklerini ve son teknolojiyi
kullanarak, tasarımdan işletmeye kadar
mühendislik hizmetlerinin her birinde
uluslararası prosedürleri takip ederek
sadece yaşadığımız coğrafyada değil,
tüm dünyada tanınan ve saygı duyulan
bir şirket olacağını düşünüyorum. 60 yıllık
mühendislik tarihinin, başarısı katlanarak
devam etmesini dilerim.

Hilal Fidan (28)

Kimya Mühendisi @ Tekfen Mühendislik

İletişim ve sosyallik alanında umut verici
çabaların olduğu ve büyük emeklerin
verildiği faaliyetlerin gelecekte daha çok
ses getireceğine inanıyorum. Şirketim
adına, sosyal sorumluluk ve duyarlılık
dendiği zaman insanların hafızalarına
ilk olarak “Tekfen”in geleceği güzel bir
gelecek diliyorum.

Kaynakçı Yardımcısı @ Tekfen İnşaat

Çalışmaktan çok memnun
olduğum şirketimi 10
yıl sonra ülkemizde ve
yurtdışında daha çok
projede; kalite, teknoloji
ve işçiye verdiği değer
gibi ilkelerini koruyarak,
dünyanın en büyük
10 şirketi arasında
görmek istiyorum.
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60.yıl
Hasan Cengizhan
Çoban (28)

Ferit Kürkçü (24)

İnşaat Mühendisi @ Tekfen Mühendislik

Mali Analist ve
Konsolidasyon Uzmanı
@ Tekfen İnşaat

Markalaşmanın ve
güven inşa etmenin
öncülerinden olan
Tekfen ailesinin daha dinamik ve daha
interaktif bir yapıya bürünerek, altyapısını
hazırlamış olduğu platformlarda sahip
olduğu değerleri daha da çeşitli hale
getirerek, umutlu gelecekler inşa etmesini
diliyorum.
Taner Özakça (27)

Pano Operatörü @ Toros Tarım Samsun
İşletmesi

Etik değerleri ile zorları başaran Tekfen’in
Samsun’a yapmış olduğu büyük yatırım,
imkânsızın bile sadece zaman alacağını
bizlere göstermiştir. Toros Tarım
ailesi altında buna şahit olduğum için
gururluyum. Şirketimizin
istikrarı ile daha birçok
başarıya imza atacağına
inanıyorum.

Kübra Yiğit (26)

SEÇ Uzman Yardımcısı @
Toros Tarım

Değişen çevre koşullarına
hızlı adaptasyon
sağlayabilen, ülke ve
paydaşları için katma
değer üretmeye devam
eden, yurtiçi ve yurtdışındaki
pazar payını büyüten, sahip
olduğu entelektüel sermayeyi sürekli
geliştiren ve böylece faaliyet gösterdiği
tüm alanlarda gerek Türkiye, gerek dünya
piyasalarında söz sahibi olan güçlü bir
Tekfen hayal ediyorum.

Burak Tüzüner (27)
Makine Mühendisi @
Tekfen Mühendislik

Tekfen’ in 10 yıl
sonra, ülkenin temel
ilkelerine sıkı sıkıya
bağlı, çalışanlarına
hak ettiği değeri
veren, tekniğin ve bilimin gücüne inanan ve
bu doğrultuda sürekli gelişen ve yenilenen
yapısını muhafaza etmesini temenni
ederim.
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Sayısız başarılarla dolu 60 senelik köklü
geçmişi olan bir aile Tekfen benim için. Ve
bu ailenin bir parçası olmak gurur verici.
Sürekli gelişen teknolojiyi ve değişen dünya
konjonktürünü
düşündüğümde
önümüzdeki
10 yılda
Tekfen’i daha
çok inovatif,
sektöründe
ülkemizde ve
dünyada en
iyiler arasında
görmemek için
hiçbir sebep
görmüyorum.
Çünkü hem
dinamiğiz hem
de tecrübeli.

Hasan Hüseyin Bayrak (26)

Sıvı Terminal Kontrolörü @ Toros Terminal

Yapım, üretim, imalat ve hizmet alanlarında
büyük yol kat ederek çıtasını önemli ölçüde
yükselten ve kendisini daima ileri taşımak
için eğitimi ve bilimi kendisine pusula
edinen Tekfen’in, önümüzdeki on yılların
yeni pazar alanlarındaki öncü şirketi olarak
liderliğini koruyacağına inanıyorum.
Merve Dinçsoy (27)

Mali Analist ve
Konsolidasyon Uzmanı
@ Tekfen İnşaat

Mustafa Özbek (25)

Düz İşçi @ Tekfen İnşaat

Tekfen, güçlü yapısı ve huzurlu çalışma
ortamı sayesinde sadakatli çalışanlara sahip
olup, kurumsallığını ön plana çıkararak
cazibe yaratıyor. 10 yıl
sonra Tekfen’in inşaat
ve tarım alanlarında
modern teknolojisi
ve uzman
kadrosuyla
daha da
güçlenerek,
çalışanları ile
mutlu bir
aile olmasını
bekliyorum.
Oğuzhan Kavzoğlu (23)

Proje Teknisyeni @ Tekfen İmalat

10 yıl sonraki
hayalim, çalıştığım
Tekfen firmasıyla
büyümek, kendimi
geliştirmek, daha
fazla sorumluluk
alıp kendime ve
Tekfen’e en yüksek
katkıyı sağlamaktır.

2014 yılında dahil
olduğum Tekfen’i
önümüzdeki 10
sene sonra, yapişlet-devret modellerinin uygulanacağı
Türkiye’nin en büyük projelerinde adını
başarı ile duyurmuş, yurtdışı projelerinde
ise gelişmiş ülke pazarlarına girmiş, rekabet
gücünü artırmış, dünya taahhüt sektöründe
Tekfen markasını daha üst seviyelere
çıkarmış, ENR listesinde ilk 50 içinde yer
almış olarak görmeyi hayal ediyorum.
Tüm bu başarılar elde edilirken şirket
bünyesinde de, uzun yıllar emek veren
çalışanların yeni gelecek olan genç ve
dinamik çalışanlara tecrübelerini aktararak,
sinerji içerisinde sorunlara işbirliği ile
çözüm ürettikleri interaktif çalışma
hayatının devam etmesini diliyorum.
Özgür Dünüş (23)

Kaynakçı Ustası @ Tekfen İnşaat

Tekfen, çalışanına
çok önem veren
bir firmadır. İş
güvenliğine son
derece özen
gösterip, çalışanı
her şeyin
üstünde
tutar.
Şimdi Katar’da kaynakçı ustası
olarak çalışıyorum. Yaşım henüz
23. Kendimi önümüzdeki yıllar
içinde böyle büyük bir firmada
atölye formeni olarak görmek
istiyorum. Tekfen’in de daha
fazla iş alarak daha fazla
insan çalıştırmasını, böylece
daha çok ailenin geçimine
imkân sağlamasını diliyorum.

Metin Sarı (25)

Sanat Yapıları Ekip
Başı/Formen
@ Tekfen İnşaat

Ben ve
kardeşlerim,
babamın
Tekfen’den
kazandıkları ile büyüyüp okuduk.
Babam her zaman, “Tekfen’de çalışmak
ayrıcalıktır,” der. Şimdi ben de ikinci kuşak
olarak Tekfen’de çalışıyorum. 10 yıl sonra,
başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok
ükesinde on binlerce çalışanı olan ve inşaat
firmaları arasında ilk sıralarda gösterilen
Tekfen İnşaat’ta, babam gibi formen olarak
çalışmaya devam etmek isterim.

Tolga Parlar (26)

Nitrik Asit Ünitesi Çalışanı @ Toros Tarım Mersin
İşletmesi

Şimdi olduğu gibi,
gelecekte de topluma
ve çevreye duyarlı, ülke
ekonomisiyle birlikte
üretim gücü yüksek olan
ve çalışanları ile beraber
yürüyen bir Tekfen
düşünüyorum.
Emine Kekilli (25)

Kaynak Mühendisi @ Tekfen İnşaat

Üstün Seçkin Yıldız (26)

İnşaat ve endüstride dünyanın
öncü firmalarından biri
olan Tekfen’in
önümüzdeki 10
yıl içerisinde
bu alanlardaki
yetkinliğini
dünya çapında
duyuracağı
yeni projelerle
sürdüreceğine ve
kontrat hacmiyle
ENR sıralamasında
ilk 10 içerisinde yer
alacağına inanıyorum. Kendi adıma da bu
ilerlemenin bir parçası olarak yetenek, bilgi
ve tecrübe açısından kendimi her geçen
gün geliştirmeye devam etmeyi ve şirketin
misyon ve hedeflerine ulaşabilmesi için ek
sorumluluklar alarak doğrudan katkıda
bulunabileceğim bir pozisyona
ulaşmayı hedefliyorum.
Alican Acaral (22)

Kalıpçı Ekipbaşı @ Tekfen İnşaat

Tekfen gelecek dönemde iş
hacmini 2 katına çıkaracak,
ses getiren projeleriyle
dünya çapında her
platformda örnek teşkil
edecek, aynı anda kıtalar
arası projeler yürütecek
kapasiteye ulaşacaktır.

Tekfen bugün nasıl başardıysa 10 yıl sonra
da tüm çalışanlarının özellikle gençlerin
hayallerindeki
başarıyı gerçeğe
dönüştürecektir.
Çünkü 60
yıllık yatırımın,
emeğin
ve özverili
çalışmanın
sonucu
gelecekteki
başarıların
basamaklarını
emin adımlarla
çıkmak olacaktır.

22 Haziran 2016’dan
bu yana TANAP
projesi İdari İşler
Departmanı’nda düz
işçi olarak görev
alıyorum. Tekfen’de
çalışmaktan gurur duyuyorum. 10 yıl sonra
Tekfen İnşaat’ın başarılarını ve itibarını
büyüterek, dünya sıralamasında daha üst bir
noktaya geleceğine inanıyorum.

Hasan Soyugür (27)

Nusret Nezih Şen (26)

Pano Operatörü @ Toros Tarım Samsun
İşletmesi

Yaptığı bütün işlerde
mükemmelliği
prensiplerinden taviz
vermeden yakalamayı
başaran Tekfen
Holding, Samsun’a
bugüne kadar yapılmış
olan en büyük yatırımla
aynı zamanda
istihdam sağlayarak
başarıya giden yolda
genç nesli yalnız
bırakmamıştır.

Pınar Özcan
Türkmen (24)

Planlama Mühendisi @ Tekfen İnşaat

İnsan Kaynakları
Uzman Yardımcısı @
Toros Tarım Ceyhan
İşletmesi

Toros Tarım’ın
bendeki önemi,
çocukluğumdan kalma bir olgu adeta. Bu
durumun nedeni, yaşım kadar deneyime
sahip Toros çalışanı bir babaya sahip
olmak ve bu kültür ile büyümek olsa gerek.
Gelecekteki hayalim ise, 2 yıldır parçası
olduğum bu geniş aileye artılar katarak
ilerlemek ve Tekfen’i daha nice başarılı
projelere imza atarken görmek.
Beytullah Yörük (25)

Satınalma Memuru @ Tekfen İnşaat

5 aydır Tekfen’de çalışıyorum ve çok
mutluyum. İşimi severek yapıyorum.
Tekfen bu sene tüm sektörlerde
atağa kalktı, bu çok sevindirici,
çünkü kariyerime babam
gibi Tekfen’de devam etmek
istiyorum. Tekfen çalışanın
hakkını veriyor. Ben de
daha çok çalışıp iyi
bir pozisyona
yükselmeyi
hedefliyorum.

Oya Akın (25)

Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemleri
Mühendisi @ Tekfen Mühendislik

Çalışmış olduğu her
alanda örnek alınan,
dinamizmi ve
tecrübesi ile gençlere
yeni ufuklar açan,
çağdaş ve yenilikçi
çizgisini koruyan
bir Tekfen hayal
ediyorum.

Nuri Çağlar Yotoz (24)
Düz İşçi @ Tekfen İnşaat

Kalite Kontrol
Enspektörü @ Tekfen
İnşaat

60 yıldır yurtiçi ve
yurtdışında bu derece
başarılı olan Tekfen
ailesinde bulunduğum için çok
mutluyum. Tekfen her zaman bulunduğu
sektörlerde liderliği hedeflemiştir ve
bizim gibi gençlerin fikirlerine güvendiği
için her zaman liderliği elinde tutacaktır.
60 yılın verdiği tecrübe ve gençlerin
fikirleri birleştiğinde Tekfen’in bulunduğu
bu önemli konum hiçbir zaman
değişmeyecektir.

Sonat Edis (26)

Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemleri
Mühendisi @ Tekfen Mühendislik

7 aydır çalışmakta olduğum Tekfen’in
önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde
yurtiçi ve yurtdışında mühendislik,
yatırım ve hizmet alanında büyük
başarılar elde etmiş ve global iş
imkânları sunan en iyi
firmalar arasında
yer alacağını
düşünüyorum.
Bu büyük ailenin
çok önemli
başarılara
ulaşacağına
gönülden
inanıyorum.
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TEKFEN İNŞAAT
Tekfen’de bugüne kadar döşenen
boru hattının uzunluğu toplam kaç
kilometredir?

7.500 km
Döşenen borularla İstanbul’dan Pekin’e,
Johannesburg’a ya da Boston’a ulaşılabilir.

En fazla kaç farklı saat diliminde
çalışıldı?
Ceyhan Çelik’te bugüne
kadar toplam ne kadar
çelik üretildi?

255.000
ton

Bir projede pikte en fazla çalışan kişi
sayısı kaç oldu?

10
Devam eden
Şahdeniz Faz
2 Sangaçal
Kara Terminali
projesinde

8.005

kişi çalışıyor.
TAG Otoyolu
projesinde ise
bu sayı

10.000
kişiyi aşmıştı.
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Bugüne kadar en yüksek ve en
düşük kaç derecede çalışıldı?

18.500
ton

Bugüne kadar üretilen en ağır
platformun ağırlığı nedir?

+58 C
º
-56 C
º

4.540
km

Bugüne kadar
inşa edilen
otoyolun (tek şerit
olarak) uzunluğu
ne kadar? Bu
uzunlukta bir yolla
nereden nereye
gidilir?

Bu uzunluktaki otoyolla
İstanbul’dan Paris’e gidip
gelinebilir.

Aynı anda en fazla kaç
farklı ülkede çalışıldı?

11

2009 Yılında şu
ülkelerde çalışıldı:
Abu Dabi,
Azerbaycan,
Bulgaristan, Fas,
Gürcistan, Katar,
Kazakistan, Libya,
Suudi Arabistan,
Türkiye, Umman

En fazla aynı anda kaç farklı
projede çalışıldı?

35 (2002) 31 (2003) 30 (2006)
Bir projede en fazla kaç
adamsaat’e ulaşıldı?

19,1 milyon adamsaat

~

(Sangaçal Kara Terminali Genişletme Programı)

20,8

~
milyon adamsaat
(Samir Upgrade Projesi)

28,3

~
milyon adamsaat (Kasım 2016)
(Katar Kuzey Otoyolu Projesi - devam ediyor)
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TOROS TARIM
Bugüne kadar ne kadar gübre üretildi?

42 milyon ton

~

Bugüne kadar üretilen gübreyle ne
kadar tarım alanı gübrelenebilir?

~120 milyon hektar
Bu alan aynı zamanda:

x6

Eğer üretilen gübre sadece
buğday için kullanılsaydı,
üretilen bu buğdayla ne
yapılabilirdi?

Türkiye’nin ekilebilir arazi
büyüklüğünün yaklaşık 6
katına;

%74
%70

Dünyada en büyük tarım
arazisine sahip ilk üç ülkeden
biri olan ABD’nin yaklaşık
%74’üne;
Avrupa Birliği toplam tarım
arazisinin yaklaşık %70’ini
gübreleyebilecek tonaja
denk gelmektedir.

Satılan gübrenin tamamıyla
buğday üretildiği takdirde
Türkiye’nin

14 yıllık
tüketim ihtiyacı;

Bugüne kadar üretilen gübreyi taşımak için kaç
kamyon gerekir?

1.900.000 adet

Bu dağıtım tonajına, Türkiye’deki tüm kamyonları
2,5 yıl boyunca kullanarak ulaşılabilir.
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üretilen buğdaydan elde edilen
ekmekle ise Türkiye’nin

34 yıllık
ekmek ihtiyacı karşılanabilirdi.

Hishtil-Toros Fidecilik (HTF), bugüne
kadar kaç fide yetiştirdi?

1,35
milyar adet

~

Bu sayının yaklaşık yarısı
domates fidesidir.

HTF bugüne kadar kaç
tohuma can verdi?

2

milyar
adet

HTF’nin yetiştirdiği domates
fideleriyle ne yapılabilir?

1,5milyar
adet

Üretilen fidelerin ne
kadarı aşılı fideydi?

180

HTF’nin yetiştirdiği
fidelerden ne
kadar mahsül elde
edilmiştir?

10
milyon ton

milyon
adet

yıllık domates fidesi
üretimi

İSTANBUL

12 bin
TIR

Bu kadar domatesi
taşımak için gerekli
olan filo

150
km

Bu kadar TIR arka
arkaya dizildiğinde
oluşacak konvoyun
uzunluğu

TEKİRDAĞ
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TOROS TERMİNAL
İlk limancılık faaliyetinin başladığı 1984 yılından
bu yana Ceyhan ve Samsun terminallerinde
toplam kaç gemi yanaştı?

10.897 adet
Toros terminallerinde
bugüne kadar
toplam kaç ton
elleçleme yapıldı?

22

adet
Keops Piramidi

365

adet
Empire State
binası

700
bin adet
Boeing 777
yolcu uçağı
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133
milyon ton

TEKFEN İMALAT
Bugüne kadar imal edilen en büyük
saha tankının içine ne sığar?

Ø 100

metre

BTC Ceyhan Terminali’nde çapı 100 metre
olan 7 adet tank imal edildi. Bu tankların her
birinin içine bir futbol stadı sığabilir.

metre

23,7

Bugüne kadar imal edilen LPG
kürelerinin en büyüğünün çapı nedir?
Fas için üretilen 7.000 m3 hacimli
küre tankın içindeki LPG ile

265.000

adet mutfak tipi LPG tüpü
doldurulabilir.

Bugüne kadar üretilen en uzun proses
kolonunun uzunluğu nedir?

75 metre
Tüpraş İzmit Rafinerisi için üretilen proses
kolonunun yüksekliği 75 metre, çapı 7,5
metre, ağırlığı 240 ton’dur. Bu yükseklik,
Galata Kulesi’nden fazladır.
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60 YILIN
İLK
LERİ
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1964
İLK YERLİ AMPUL
1964 yılında üretilmeye başlayan
Tekfen ampulleri, Türkiye’nin ilk (ve
son) yerli ampul markasıydı.

1965
1976

TÜRKİYE’NİN İLK PETROL
BORU HATTI

IPLOCA’YA İLK TÜRK BAŞKAN
1976 yılında Necati Akçağlılar, boru
hattı müteahhitlerinin en önemli
meslek kuruluşu olan IPLOCA’nın ilk
Türk başkanı oldu. Onu 1995 yılında
Murat Gigin ve 2011 yılında Osman
Birgili takip etti.

1965 yılında ihaleye çıkarılan Batmanİskenderun Petrol Boru Hattı, bazı
askeri tesisler hariç tutulacak olursa
Türkiye’nin ilk petrol boru hattıydı. 493
km uzunluğundaki hattın inşasında
iki yabancı firma ile birlikte Tekfen de
yerini aldı.
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1988
TÜRKİYE’NİN İLK
HİPERMARKETİ
1988 yılında Tekfen, Fransız
Prisunic ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ortaklığında
kurulan Belpri, Türkiye’nin ilk
“hipermarket”iydi.

1995

İLK ÇİNKOLU GÜBRE
Dünyada endüstriyel olarak ilk çinkolu gübre
Toros Tarım tarafından üretilmeye başlandı.
İnsan sağlığı için çok önemli olan çinkonun
gübre yoluyla bitkilere kazandırılmasını
amaçlayan bu uygulama daha sonra tüm
dünyada yaygınlaştı.

1998
İLK SANAYİ
SERBEST BÖLGESİ
Toros Adana Yumurtalık
Serbest Bölgesi
(TAYSEB) Türkiye’nin
sanayi yatırımlarına
yönelik ilk serbest
bölgesi olarak 1998
yılında faaliyete geçti.
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2000
EN YÜKSEK VİYADÜK
TAG Otoyolu kapsamında Tekfen tarafından
inşa edilen Atatürk Viyadüğü, 146 metre
ile Türkiye’nin en yüksek, Avrupa’nın ise 2.
yüksek viyadüğü idi. Viyadüğün bir diğer
özelliği de aktif bir fay hattının üzerinde
yapılmış olması ve 8,7 şiddetinde depremlere
dayanıklı şekilde inşa edilmiş olmasıydı.

2002
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK STADI
76 bin seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük
stadymu olan İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı
2002 yılında Tekfen tarafından inşa edildi.

2003
OFİS BİNASINA YENİ BİR YAKLAŞIM
İstanbul’un ilk akıllı A+ Ofis projesi Tekfen
Tower hizmete girdi. Gerçekleşebilecek en
şiddetli depreme uygun tasarlanan Tekfen
Tower, deprem sonrası “Hemen Kullanım”
(Immediate Occupancy) özelliğine sahip
İstanbul’daki ilk binadır.

2005
İLK DENİZ PLATFORMU
Tekfen’in Bakû’da inşa ettiği deniz platformu, bir
Türk müteahhidinin bu alanda gerçekleştirdiği ilk
proje olarak 2005 yılında Hazar Denizi’ndeki yerini
aldı. Daha sonra yeni platformlarla bu alanda
önemli bir know-how edinen Tekfen, Brezilya’ya
da platform modülleri üretip ihraç ediyor.
93

60.yıl

2006
Dünyanın en büyük petrol
tankları Tekfen’den
Tekfen’in 2006-2007 yıllarında
Kuveyt Petrol Şirketi için inşa ettiği
tank çiftliği, büyüklüğüyle görenleri
şaşkınlığa uğratıyor. Her biri içine bir
futbol sahası alabilecek büyüklükteki
olan tanklar, kendi alanında dünyanın
en büyüğü. Bu kapsamda her biri
618.000 (bbl) varil kapasiteli 8 tank
inşa edildi.

2007

2009
BİR KAZASIZLIK REKORU

İLK GONG TEKFEN İÇİN ÇALDI
Tekfen Holding hisselerinin İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başladığı
23 Kasım 2007 tarihindeki ilk seans, Tekfen
Grup Şirketler Başkanı Erhan Öner tarafından
çalınan gongla başladı. Böylece İMKB tarihinde
ilk kez gong çalma töreni yapıldı.
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Tekfen İnşaat, 21 Şubat 2009
tarihi itibariyle BTC Boru Hattı’nın
Sangaçal ucundaki ACG (AzeriÇırak-Güneşli) Kıyı Terminali’nde
33 milyon adamsaat kazasızlığa
ulaşarak önemli bir rekora imza attı.

2011
İLK LEED
SERTİFİKASI
Tekfen Emlak
tarafından İstanbul’da
yeşil bina olarak
tasarlanan Levent
Ofis, “Bina Çekirdeği
ve Kabuğu”
kategorisinde
Türkiye’de LEED
sertifikası alan ilk
proje oldu.

2011
FİDECİLİKTE BİR İLK
Çiftçilere daha sağlıklı fideler
sunabilmek için Hishtil-Toros
seralarında Türkiye’de ilk kez GSPP
(Good Seed and Plant Practices/
İyi Tohum ve Bitki Uygulamaları)
protokolü uygulanmaya başladı.
Hishtil-Toros, bu alanda dünyada da
öncü firmalar arasında yer alıyor.

2016
2014

BİR DÜNYA
REKORU

İLK ÇAMUR BORU HATTI

Tekfen İnşaat, TANAP
projesinde 14 saat
içerisinde 56 inç boruya
5 kaynak istasyonu ve
16 kaynakçı ile 145 adet
kaynak yapıp 2 bin
metrelik boru hattını
14 saatte birleştirerek
kırılması güç bir dünya
rekoruna imza attı.

Fas’ta Khouribga-Jorf Lasfar
arasında OCP için yapılan Fosfat
Çamurunu Boru Hattı ile Taşıma
Projesi’nde 36 inç çapında ve
180 km uzunluğunda döşenen
“slurry” boru hattı dünyada bir
ilk oldu.
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SENİN YAŞIN
BENİM KIDEMİM
96

Tekfen, 25 yıllık kıdemlilerle, kariyerinin ilk basamaklarındaki 25 yaşında gencecik
çalışanların kol kola, omuz omuza hedef birliği yaptığı bir şirket. Aradaki kuşak ve
yaş farkı, aynı idealleri, aynı hedefleri paylaşmalarına engel olmuyor.
Bültenimizin 60. yıl özel sayısı için, Tekfen ailesini oluşturan iki kuşağın
temsilcilerini bir araya getirip sormak istedik: “Tekfen’i nasıl bilirsiniz?”
Gördük ki yaşlar, kıdemler, görevler değişse de değişmeyen tek bir şey var:
O da Tekfen sevgisi!
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Deniz Eren Öğretir

Zeynep Arat

TANAP Projesi Saha
Mühendisi / Tekfen İnşaat

Muhasebe Müdürü /
Tekfen Mühendislik

Burada insanlar birbirini
desteklemeye, ortak bir
iş yapmaya eğilimliler. Bu
işi de bizi aşağıda görerek
değil, denkleri gibi diyalog
kurarak yapıyorlar.

Çalışırken iki çocuk
büyüttüm, işyerim bana
o fırsatı verdi. Diğer
arkadaşlarımızın işbirliğiyle
seneler çok çabuk geçti.

Müslim Torun

Teklif Müdürü / Tekfen
İnşaat

Ecem Gürşener

Yardımcı Mühendis /
Toros Tarım

Tekfen’in kültürüne
ayak uyduramayanlar
elenir. Genelde Tekfen’in
kültürünü benimseyenler
bu şirkette kalır ve bu
kültürü sürdürür.

Kesinlikle kadın erkek
ayrımı olmadan, her türlü
sorumluluğu veriyorlar.
Hem büyük, hem de
kurumsal bir şirket.
Oya Akın

Hüseyin Sezgin

Böyle bir atmosferde
insan 25 yıl da olsa bir
şirkette kalabilir. Tekfen,
personelindeki o ışığı mı,
iyi niyeti mi diyeyim,
buluyor ve değerlendiriyor.

Bir Belçika atasözü,
“Tecrübe, kel kaldıktan
sonra hayatın size tarak
vermesidir,” der. Yani biz o
tarağı, saçları dökülmeden
arkadaşlara vermek
istiyoruz.

Enstrüman Mühendisi /
Tekfen Mühendislik
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Satınalma Şefi / Toros
Tarım Ceyhan İşletmesi

Atilla Yücesan

İç Alım Şefi / Tekfen İmalat

İşin en güzel yanı, aynı
grup arkadaşlarımla, 25
yıldır birlikte çalışıyor
olmamız. Yani tam bir aile
gibi.

Özcan Gümüş

Arzu Dodurga

Mali ve İdari İşler Yöneticisi
/ Tekfen Gayrimenkul

Mali İşler Müdürü /
Tekfen Holding

Benim hayatım ailemden
çok, iş arkadaşlarımla
geçti. “Bugün olsa, Tekfen’i
tekrar seçer misiniz?”
diye soranlara cevabım
şu: “Evet, yine Tekfen’i
seçerdim!”

1989 yılında mezun oldum,
1990 yılının Mart ayında da
Tekfen’e girdim. Ben kendi
adıma Tekfen’den başka bir
yer görmedim, başka bir
yerde de çalışmadım.

Hazal Ezgi Çamaş

Maliyet Hakediş Kontrol
Mühendisi / Tekfen
Gayrimenkul

Babam 25 yılını
Tekfen’de geçirdi. Benim
oryantasyonum 25 yıl
sürdü yani.

Osman Ergin

Proje Mühendisi / Tekfen
İmalat

İşimizi tam olarak
standartlarına uygun
yapıyoruz. Bu da piyasada
sık rastladığınız bir durum
değil. Öyle olunca da
gerçekten mühendislik
yaptığımı hissediyorum
ben burada.
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Söze kıdemlilerden başlayalım dilerseniz.
Müslim Torun
Ben ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden 1986 yılında mezun oldum.
1989 yılında da Tekfen’de işe başladım. Daha önce bir başka büyük
şirketin NATO havaalanı modernizasyonu projesinde çalışıyordum. Orada Tekfen’den bir mühendis ağabeyimiz danışmanlık yapıyordu. Hep, “Biz Tekfen’de maaşımızı ayın 1’inde alırız,” diye
anlatırdı. Ondan duyduklarım, Tekfen’e gelmemi sağladı.
Türkiye’de, Özbekistan’da, Kazakistan’da farklı projelerde çalıştım. İlk projem Suudi Arabistan’daki Taif projesiydi. Tekfen’in
yurtdışındaki ilk büyük şantiyesiydi. Zor bir projeydi. O zamanlar
tabii şirket daha küçüktü. Çok samimi bir ortam vardı. Tekfen,
ideal bir şirketti diğerleriyle mukayese edildiğinde. Hiç unutmuyorum, Necati Bey talimat verdiği halde, bankadan kredi alınmasın
diye bir keresinde maaş gününde ödenmemişti. Onu yapanlar
sonra şirketten uzaklaştırıldılar. Neden? Maaşları tarihinde yatırmadılar diye. Ondan sonra ne değişti? Yaşlandık, evlendik, çocuk
çoluğa karıştık, olgunlaştık. Tekfen de aynı şekilde olgunlaştı,
daha da büyüdü. Kapasitesi daha da genişledi, çok geniş coğrafyalara, Afrika’ya kadar uzandı. Fakat şirket kültürü hiç değişmedi,
aynen devam ediyor.
Nasıl tanımlarsınız bu kültürü?
Birincisi, dediğim gibi, çalıştığınızda emeğinizin karşılığını alacağınızı bilirsiniz. Maaşınız garanti altındadır. Şirketin aykırı bir şey
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yapmayacağını bilirsiniz. Bir probleminiz olduğu zaman, yöneticinin kapısını çalıp “Bir sıkıntım var” dediğiniz zaman dinleneceğinizi bilirsiniz. Gitseniz herhangi bir şantiyeye, ben Tekfenciyim ya
da Tekfen’den emekli oldum, Tekfencinin akrabasıyım, yakınıyım,
çocuğuyum deseniz, size ilgi alaka gösterilir. Kendinizi bir ailenin
içinde hissedersiniz. Diğer şirketlere göre farklı olduğumuz noktalardan biri de bizim gibi deneyimlilerin, tecrübelerini genç kuşağa
aktarmasıdır. Çok şirket gördük, bilgiler saklanır, deneyimler saklanır, öğretilmez. Ortaya çıkan sorunlara ekipçe getirdiği çözümler, Tekfen’in en önemli özelliklerindendir. Diğer şantiyeler, şirketler Tekfen’e bu bakımdan gıpta ederler. Bir problem varsa,
profesyonelce çözülür. Deneyimlilerle deneyimsizler bir araya gelip ortak fikir üretir.
Deniz Eren Öğretir
Müslim Bey’in dediklerini ben şantiyede yaşıyorum birebir. Altı
aydır Tekfen TANAP Polatlı Şantiyesi’nde inşaat mühendisi olarak
çalışıyorum; zaten yedi ay önce mezun oldum. Tekfen’e geldiğimde
kimseyi tanımıyordum. İlk defa bir şantiye ortamı görecektim.
Herkes, “Merhaba, kolay gelsin. Çok ihtiyacınız olacak bu kolay
gelsinlere!” diyordu. “Eyvah, nereye geldik acaba?” diye düşünmüştüm. Fakat sonra, herkes o kadar iyi konuştu ki şirket için,
kötü bir şey olmaz diye düşündüm ben de. Bir kere, bizim üst yönetime ulaşmamız hep kolay. Derdimizi, tasamızı sürekli dinlediler, hep destek çıktılar bize. Orada çalışan bir sürü başka firma var
taşeron olarak. Kendi aramızdaki ilişkileri gördükten sonra, bir
kuruma ait olmanın ve insanların bunu bir kültür haline getirme-

Tekfen kültürünün
başladığı nokta
Arzu Dodurga

sinin önemini fark ettim. Stresli bir iş yapılıyor orada. Boruları
taşıyan var, kaynakçısı var, formeni, teknisyeni, işçisi var... Bir araya geldiğimizde, özellikle bizi zorlayan bir koşul varsa, herkes birbirine bir şekilde sahip çıkıyor. Bu altı ay içerisinde ben bunu gördüm. İnsanlar birbirini desteklemeye, ortak bir iş yapmaya
eğilimliler. Kilit noktalarda kilit insanlar var ve hiçbir şekilde bilgilerini paylaşmaktan çekinmiyorlar. Bu işi de bizi aşağıda görerek
değil, denkleri gibi diyalog kurarak yapıyorlar. Bir şey ters gittiyse,
“Bunun sorumlusu sensin,” diyerek işin içinden çıkmıyorlar. Şantiyenin yaşça en genç mühendislerinden biriyim. Çünkü mezun
olur olmaz direkt olarak iş hayatına atıldım. Ama şu zamana kadar
kimse kalkıp yaşımdan dolayı beni ezmeye ya da sorumluluğu üzerimden alıp da başkasına vermeye kalkmadı. Sınırlarımı zorlamaya çalışıyorlar. İyi de oluyor. Çok şey öğreniyorum bu sayede.
Bu özellikler niçin başka şirketlerde yok da Tekfen’de var?
Tekfen’in farkı ne?
Müslim Torun
Tekfen’in kültürüne ayak uyduramayanlar elenir. Genelde
Tekfen’in kültürünü benimseyenler bu şirkette kalır ve bu kültürü
sürdürür. Sonra da yeni kuşaklara aktarmaya çalışır. Genç bir arkadaşımla ben, eğer açık fikirliysem, aynı bilgiye ulaştığımız için
ortak bir dili rahatlıkla konuşabiliriz. Böyle olunca kuşak farkı
diye bir şey de kalmıyor. Aramızdaki tek fark ne? Elektrikler kesildiği zaman yeni kuşak duruyor, “Her şey bitti!” diyor. Oysa eski
kuşak kalemini alıp, “Biz bunu 10 sene, 15 sene evvel böyle yapardık, gene yaparız,” diyerek çalışmaya devam ediyor. Genç arkadaşlara da teknolojiye bu kadar bağımlı olmamalarını, akıllarını kullanarak bazı şeyleri çözmeye çalışmalarını sürekli telkin ediyoruz.
Atilla Yücesan
Ben 10 sene başka bir şirkette çalıştıktan sonra 1990 yılında
Tekfen’e geldim. Teklif Grubu’nda iç alım elemanı olarak işe başladım. Şef olarak 25 yılımı doldurdum. Şu anda hâlâ aynı grupta çalışıyorum. İşin en güzel yanı, aynı grup arkadaşlarımla, o kadar
zamandır birlikte çalışıyor olmamız. Yani tam bir aile gibi. 1990

Ben işe girdim, birkaç yıllığım daha, ama o
zaman üç patronumuzun üçü de, Feyyaz
Bey, Necati Bey ve Nihat Bey görevlerinin
başındalar. Rahmetli Necati Bey aralarında
en ciddi, en mesafeli olanı. Yanına girenlerin
son derece çekindiği bir isim. Eh tabii, siz
de yeniyken bunları duyup bir tedirginlik
hissediyorsunuz. Bir gün, o çıkacakmış
kapıdan, ben de gireceğim. Tesadüf yani.
Kafamı kaldırmamla birlikte karşı karşıya
geldik. Tabii o duyulanlardan ben korktum.
Ceketini ilikledi ve kenara çekilip bana yol
verdi bir el işaretiyle. Ben gene kaldım,
“Yok, siz buyurun,” dedim. “Olur mu?” dedi,
“Öncelik bayanlarda!” Ben teşekkür ederek
yanından geçtim. O zaman birçok insanın
çekindiği, korktuğu Necati Bey’in ne kadar
zarif bir insan olduğunu gördüm. Bence
bu, Tekfen kültürünün başladığı nokta gibi
görünüyor. Çünkü bu zarafet onlarda hep
olan bir şeydi. Hem son derece resmi ve o
saygıyı oluşturacak mesafede durup, hem
de sevgi dolu gözlerle bakmak herhalde
böyle bir şey olsa gerek. Dikkat ederseniz,
Tekfen’de uzun yıllar çalışmış insanlarda bu
vardır. Hem sever, hem sayar. Hem sevilir,
hem sayılır.

senesinde az bir tecrübe ile işe başlamıştım, şimdi tabii epeyce deneyim sahibi olduk. Şimdi artık öğrendiklerimizi, birikimlerimizi
olduğu gibi yeni nesle aktarma zamanı. Bunun bilincine vardık
Tekfen’de. Tecrübeye tecrübe kattık, insanları çok iyi tanıdık. Hepimiz aynı kültürü aldık.
Hüseyin Sezgin
Bir Belçika atasözü, “Tecrübe, kel kaldıktan sonra hayatın size tarak vermesidir,” der. Yani biz o tarağı, saçları dökülmeden arkadaşlara vermek istiyoruz, alan olursa tabii.
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“Buranın adanası
çok güzel”
Ecem Gürşener
Samsun projesinde haftalar sonra, bir pazar
günü tatilim oldu, çok mutluyum. Sahildeyiz,
hava güzel, arkadaşlarla oturuyoruz.
Derken bizim İtalyanlardan birisi aradı
beni, “Ecem, bir rulman dağılmış. Rulman
bakmaya gideceğiz ama bize tercüman
lazım, acil gel” diye. Tamam dedim, hadi
bugün de mola yok, anlaşıldı! Gidelim
dedik, gittik. Bir baktım, hiç bilmediğim bir
şehrin sanayisindeyim. Yanımda bir İtalyan
var, rulman almak için bir yetkili satıcıyı
arıyoruz. Neyse, bulduk aldık. İki-üç yıldır
Türkiye’deymiş İtalyan; çat pat Türkçeyi
biliyor. “Ecem,” dedi, “Buranın adanası çok
güzel!”

Özcan Gümüş
Ben 1982 yılında personelci olarak Tekfen’e girdim. Sonra farklı
şantiyelerde mali yöneticilik yaptım. Şu anda da Tekfen
Gayrimenkul’de mali fon yöneticisi olarak çalışıyorum. İşe ilk girdiğimde kamuda çalışan arkadaşlarım tuhaf bakıyordu bana. “Özel
sektöre girdiğin zaman, yaşayamazsın. Üç sene sonra iş biter, aç
kalırsın,” diyorlardı. Oysa 35 yıldır ne iş bitti, ne de aç kaldık. Bu
süre içerisinde personelci ve muhasebeci olarak en az 5-6 arkadaş
yetiştirdim. Onlar da çok güzel yerlere geldiler. Gerçekten özverili
çalıştık. Benim hayatım ailemden çok, iş arkadaşlarımla geçti.
“Bugün olsa, Tekfen’i tekrar seçer misiniz?” diye soranlara cevabım şu: “Evet, yine Tekfen’i seçerdim!”
25 yıl aynı yerde çalışmak, belki genç nesile çok uzak bir
düşünce geliyor. Genç kuşağın bir temsilcisi olarak, siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Oya Akın
Ben Tekfen Mühendislik’te çalışıyorum. Burada işe başladığımda
tedirgindim, korkuyordum, “Acaba yardım ederler mi?” diye. Korkularımın tersine beni gayet güleryüzlü ve sıcak karşıladılar. “İlk
gün diye yakın davranıyorlardır herhalde” diye düşündüm. Fakat
bu hava böyle devam etti. Arkadaşlarımla olsun, üst kademedekilerle olsun, kolaylıkla iletişim kurabiliyorum, onlara soru sorabiliyorum. Soru sormadığım zamanlarda da, “Bunu bu şekilde yapmalısın,” diyerek beni yönlendiriyorlar. Böyle bir atmosferde insan 25
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yıl da olsa bir şirkette kalabilir. Tekfen, personelindeki o ışığı mı,
iyi niyeti mi diyeyim, buluyor ve değerlendiriyor. Zaten uyumlu
olmayan birkaç kişi çıkarsa da kısa zamanda eleniyor.
Zeynep Arat
Ben Tekfen Mühendislik’te muhasebe müdürü olarak çalışıyorum.
1990 senesinde işe başladım ve bölümümün her kademesinde çalıştım. Biz gerçek bir aileyiz. Çocuk sahibi biri olarak, burada uyum
içinde çalışmasaydık, herhalde bu kadar uzun süre devam edemezdim. Çalışırken iki çocuk büyüttüm, işyerim bana o fırsatı verdi.
Diğer arkadaşlarımızın işbirliğiyle seneler çok çabuk geçti. Özverili çalışmak muhasebede çok önemli. Süre kısıtlı olduğu için birçok
işi yetiştirmek zorundasınız. Fakat bu zorluklara, değişen koşullara rağmen hep birlikte hareket etmeyi sürdürüyoruz.
Ecem Gürşener
Ben, Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Mersinliyim, ailem Mersin’de yaşıyor. Altı ay kadar önce Toros Tarım’da
işe başladım. İşe pazartesi başladım, salı günü bana “Samsun’da
bizim yeni yatırım projemiz var. Sizi oraya göndereceğiz. Her an
valiziniz hazır olsun!” dediler. “Tamam” dedim. Gerçekten de
Mersin’de sadece 5 gün çalışabildim, ondan sonra yeni projeye
destek vermek için Samsun’a gittim. Çok heyecanlıydım, çoğu mühendisin başına gelmeyen bir şey bu. Böyle bir fırsat verilmesi benim için çok büyük bir şanstı. Oryantasyon sürecine bile giremeden, doğrudan yeni bir projede başlayınca, işin inşaatından
mekaniğine, elektrik enstrümanına kadar her şeyine hâkim olduk.
İnsan yeni mezun olunca, amacı ilk aşamada biraz evde kalıp rahat
etmek oluyor. “Sonra belki daha büyük bir yere geçerim,” diye düşünüyor. Doğrusu ben de onlardan biriydim. Mersin’de başvurabileceğim, biri Toros Tarım olmak üzere, iki büyük firma vardı. Diğer
firmada staj yapmıştım, ama beni çok kızdırmışlardı. Staj yaparken her şey iyi güzeldi, sonra olay işe alma mevzusuna gelince, “Siz
kadınsınız. Biz işletmede kadın çalıştırmıyoruz,” dediler. Ama
Toros’ta hiç böyle bir mantık yok. Zaten beni en çok çeken şeylerden biri de bu oldu Toros’a. Kesinlikle kadın erkek ayrımı olmadan, her türlü sorumluluğu veriyorlar. Hem büyük, hem de kurumsal bir şirket. Dolayısıyla benim için gümüş tepside sunulmuş
bir fırsat oldu Toros’un Mersin işletmesinde işe başlamak. Ama
dediğim gibi sadece 5 gün sürdü oradaki işim, sonra kendimi
Samsun’da buldum.
Osman Ergin
9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Tekfen
İmalat’ta 3 aydır proje mühendisi olarak çalışıyorum. Doğrusu çok
memnunum, çünkü çalıştığım insanlar işlerinde çok iyi ve yetkinler. Tekfen, benim için ikinci bir üniversite gibi oldu açıkçası. Ben
işe başlamadan önce de Tekfen’den birçok arkadaşım bahsetmişti
bana. Taahhüt işinde dünya çapında veya uluslararası piyasada
böyle bilinen çok firma yok Türkiye’de. Burada maaşının zamanında ve tam ödenmesi oldukça önemli. Bu, çok temel bir şey gibi görünse de, piyasada birçok tersi hikâyeler duyuyoruz. Bunun dışında işi tam olarak standartlarına uygun şekilde yapıyoruz. Bu da
piyasada sık rastladığınız bir durum değil. Öyle olunca da gerçekten mühendislik yaptığımı hissediyorum ben şu anda. Bizim bir
kalite sistemimiz var. İşe girince “Ben şimdi ne yapacağım?” diye
çok fazla düşünmeme gerek kalmadı, çünkü orada yazıyor her şey.
Tabii ki görev tanımları ile reel işleyiş ve insanlarla diyalog farklı
farklı şeyler. İnsan ilişkilerinin yazılı prosedürleri yok, ama bu
yönden de hiçbir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar.

25 yıl garanti mi peki?
Osman Ergin
İnsan mutluysa, neden olmasın.
Arzu Dodurga
Tabii burada hep 25 yıl konuşuyoruz, ama ben biraz farklıyım bu
durumdan. Bu farklılık da beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü 25
yıldır Tekfen’deyim, 26. seneme girdim ama, Tekfen hayatımda
40 küsur yıldır var benim. Benim babam da bir Tekfenli. Ben iki
yaşındayken başlamış Tekfen Endüstri’de çalışmaya. O zamanlar
fabrika yeni kurulmuş, ampul ilk defa üretiliyor ve babam o ampulü İstanbul’a ilk dağıtan ekip içinde. Evimizde hep o meşhur,
“Güneş batar, Tekfen doğar” kül tablalarından vardı sarı yaldızlı.
Babam inanılmaz bir iş ve arkadaş sevgisiyle çalıştı. Çok mutluydu Tekfen’de. Ben, Tekfen’in parasıyla büyüdüm. 1989 yılında
mezun oldum, 1990 yılının Mart ayında da Tekfen’e girdim. Bugün staja gelenlerin veya iş hayatına yeni başlayanların yetişmesini, Tekfen’e katılmasını canı gönülden istiyorum. Ben kendi adıma Tekfen’den başka bir yer görmedim, başka bir yerde de
çalışmadım.
Hazal Ezgi Çamaş
Ben Tekfen Gayrimenkul’de çalışıyorum. Benim de Tekfen ile benzeri enteresan bir bağım var. Babam 25 yılını Tekfen’de geçirdi.
Benim oryantasyonum 25 yıl sürdü yani. Çocukluğumda babamla
birlikte şantiyelere giderdik. Özcan (Gümüş) Bey benim küçüklüğümü bilir. Ayrıca şu anki Projeler Koordinatörümüz Turgut

Ben içeride kilitli
kaldım!
Deniz Eren Öğretir
Projemizde çalışan yabancı taşeronlardan
biri Cuma günü öğle saatlerinde sanayi
bölgesine gitmiş. Oradan beni arıyor, “Ben
içeride kilitli kaldım!” diye. “Nasıl oldu bu?”
diye sordum. “Bilmem, ben içerdeyken
herkes gitmiş, kapıyı kilitlemişler,” dedi.
Tabii Cuma namazı için millet çıkınca
bu arkadaş içeride kalmış, kimse de fark
etmemiş. Durumu kime anlatsak gülmekten
konuşamıyor. Bir yandan da düşünüyoruz, ya
döndüklerinde adamı hırsız zannederlerse
diye. Neyse sonunda birilerine ulaşabildik de
zar zor çıkarttık.
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(Lakerta) Bey kızını mimar yaptı, beni de inşaat mühendisi.
“Biz, sizi yetiştireceğiz!” dedi. HEP İstanbul projesini yapıyoruz
şimdi.
Atilla Yücesan
Bu aile duygusu, başındaki idareciden memnun olmak, arkadaşlarından memnun kalmak, grup ilişkileri... Bunlar iş hayatında çok
önemli. Mesela, Osman arkadaşımız şirkete yeni geldi, ne yapacağız? Kendisine sevdirmemiz lazım bu işi. Bizde öyle ast-üst meseleleri yoktur pek. Ben 25. yılımı doldurdum şirkette. Hakikaten o
kültürü aldım Tekfen’den. Genel müdürümün odasına da rahatlıkla girip konuşabilirim, ama aynı zamanda Osman gibi genç arkadaşlarımla da oturup konuşurum. Çünkü hepimiz aynı bütünün
parçalarıyız.
Kıdem deyince Tekfen’de Dehşan Başbuğ’a ayrı bir pencere
açmak lazım. Bir şirkette 52 yıl kıdem sahibi olmanın ne
anlama geldiğini özellikle genç arkadaşlara sormak
istiyorum.
Deniz Eren Öğretir
Ben çalıştığım şantiyeden Dehşan Bey’i tanıyorum. Kendisine iyi
bakmış bir insan. Sahaya çıktığında da, ofisteyken de, yanına bir
şey sormaya gittiğim zaman Dehşan Bey benden daha enerjik duruyor. Ben sahadan yorgun argın döndükten sonra diyorum ki
kendi kendime, “Dehşan Ağabey de benim olduğum yerdeydi. Aynı
çamura bastık, aynı şekilde çamura saplanıp ayağımızı kaldıramadık” - gerçi o kaldırıyor ya! Çalışanlardaki bu bağlılığı, bu sevgiyi
yaratmakta, firmanın elemanlarına duyduğu saygı ve onlara verdiği önem -bu ister parasal açıdan olsun ister manevi açıdan olsunçok önemli. Aynı şekilde elemanının sağlığına, güvenliğine verdiği
önem çok önemli. Çalışan, “Ben burası için bir anlam ifade ediyo104

rum demek ki,” diye düşündüğü zaman, kendisini tam olarak işine
verebiliyor.
Bu bağlılığı ve aile ortamını daha da geliştirmek için
Tekfen’de daha neler yapılabilir?
Müslim Torun
Şantiye standartlarında teknik olarak bakıldığında, her proje bitiminde en az bir tane proje müdürünün, iki tane şantiye şefinin,
her branştan da en az iki tane de kısım şefinin yetişmiş ve şantiyede görev alır hale gelmiş olması lazım. Çünkü kendi içinizden bildiğiniz, tanıdığınız kişileri etkili ve yetkili görevlere getiremediğiniz sürece, hep dışarıdan kaynak bulmak zorunda kalıyorsunuz.
Bu da aksaklıklara yol açıyor. Yöneticilerin içeriden yetişiyor olması lazım. Bunun yollarını oluşturmak lazım.
Hüseyin Sezgin
Bu tür toplantılar daha sık yapılmalı mesela. Böyle bir ortamda Toros Tarım’dan, Ceyhan’dan konuşulduğunda, grupla yeni tanıştığımızı hissediyorum desem yeri var. Çünkü daha önce kapalı kutu
gibiydik. Sanki ırak bir yerde, tek başımıza çalışıyormuş gibi hissediyorduk kendimizi. Buradaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum
ben. Şirkette 25 yıllığım ama 1999’dan beri iş nedeniyle İstanbul’a
gelmedim, herhangi bir etkinliğe de katılmadım. Bu tür etkinlikler
artarsa, çalışanlar için çok daha verimli olacağını düşünüyorum.
Arzu Dodurga
Bizim gibi büyük gruplarda, belli bir yılı aşanların zamanı geldiğinde yerlerini iyi yetişmiş gençlere bırakması gerektiği görüşündeyim. Tecrübeli olan arkadaşlar yeni arkadaşlarımıza yer açar ve
şirket olarak üst yönetimimiz de onlara gerekli eğitimleri verirse,
gençler şirkette daha çok kalıcı olabilirler diye düşünüyorum.
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Bilgisayar çağının
öncüsü olan silikon
çip icat edildi.

Türkiye’nin ilk özel
televizyonu yayına
başladı.

Facebook kuruldu.

1997

2006

Prenses Diana
otomobil kazasında
yaşamını yitirdi.

Orhan Pamuk Nobel
Edebiyat Ödülü’nü
kazandı.

2001

2007

İkiz Kuleler saldırısı
ile dünyada yeni bir
dönem başladı.

Apple, iPhone’u
piyasaya sürdü.

1961
Sovyet kozmonot
Yuri Gagarin uzaya
çıkan ilk insan oldu.

1963
ABD Başkanı John F.
Kennedy suikaste
uğradı.

1969
İnsanoğlu aya adım
attı.

1973
Boğaziçi Köprüsü
açıldı. Asya ile
Avrupa birleşti.

1984
TRT renkli yayına
başladı.

2004

1986
1964
Beatles dünya müzik
listelerini alt üst etti.

1967
Türkiye’nin ilk
otomobili Anadol
yollarda.

Ukrayna’daki Çernobil
Nükleer Santrali
patladı. Radyasyon
bulutları Türkiye’ye de
ulaştı.

2008
2002
Türk Milli Futbol
Takımı Dünya
üçüncüsü oldu.

1989

2003

Soğuk Savaş’ın
simgesi olan Berlin
Duvarı yıkıldı.

Sertab Erener ile
Eurovizyon
şampiyonluğu geldi.

ABD’den başlayan
ekonomik kriz
dünyayı sarstı.
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1959

2015
Prof. Aziz Sancar
Nobel Kimya
Ödülü’nün sahibi
oldu.
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60 yıldır
teknoloji
ve fenin
ışığında
geleceği
inşa
ediyoruz.

