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Tekfen Grubu’nun 60. kuruluş yıldönümü kutlamaları 
çerçevesinde Tekfen Filarmoni özel bir sonbahar programı 
düzenledi. 2 Kasım’da Ankara ve 3 Kasım’da İstanbul’da 
verdiği konserlerin ardından orkestra, 6 Kasım’da “Tekfen 
Filar-mini” olarak küçüklerle buluştu.

SADECE ÇOK BİLENLERİN KAZANDIĞI YARIŞMA: BİLEN BİLİR
Tekfenliler arasında sıkı bir rekabete sahne olan 3. Geleneksel Bilen Bilir 
yarışması 16 Ekim tarihinde Kemer Country Orman Evi’nde gerçekleştirildi. 
Bilen Bilir’de bu yıl, şimdiye kadarki en fazla katılımla 13 takım yarıştı. Hayli 
çekişmeli geçen yarışma sonucunda Tekfen Mühendislik’ten İki Sıfır Bir Bir 
takımı, gösterdiği başarılı performansla bu seneki Bilen Bilir yarışmasının 
galibi oldu. 
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Editörden

2016 yılı, tüm dünyada ve özellikle ülkemizde ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmeler açı-
sından zorlu bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bölgemizde yaşanan savaş, yürekleri parçalayan 
insani trajedi, Cumhuriyetimize yapılan hain darbe girişimi, canlarımızı yitirdiğimiz terör 
saldırıları gibi her biri başlı başına sarsıcı olayları art arda yaşadık, korktuk, kahrolduk, yor-
gun düştük. Her olayın ardından, “Bundan daha kötüsü olmaz, olamaz artık” deyip, daha 
kötüsünü yaşadık.

Ama biz buradayız ve bu hayat bizim, hepimizin. Belki tek başımıza dünyayı değiştirmeye 
gücümüz yetmez, ama her birimiz yakın çevremize etki edecek güce sahibiz. “Biz değilsek 
kim?” inancıyla, her birimize çok önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Sonra tek de 
değiliz. On beş bin kişilik koskoca bir aileyiz; birlikte çalışıyor, kazanıyor, ekmeğimizi ailele-
rimiz için buradan, Tekfen’den eve götürüyoruz. Toplumun, kurumlarımızın, ailelerimizin 
içinden geçtiği çalkantılı dönemlerde “ortak değer” yaratmaya odaklanmalıyız. Tekfenliler 
olarak yaratıyoruz da.

Uzun yıllar boyunca sözlü gelenek yoluyla yaşayan, yaşatılan değerlerimizi bundan 10 yıl 
önce, şirketin 50. kuruluş yıldönümünde kaleme almış, yazıya dökmüştük. 61. yılımızdan 
gün alırken, bu değerlerin başında gelen “En iyi bildiğin işi, en iyi şekilde yap” ve “Memleke-
tine faydalı ol” cümleleri, sanki bugün daha da anlam kazandı. 

Yıl içerisinde her bir faaliyet alanımız için düzenlenen arama konferanslarında, genci kıdem-
lisi, inşaatçısı tarımcısı, emlakçısı holdingcisi, Tekfen’in sahip olduğu değerler, ulaşacağı he-
defler ve buna yönelik izleyeceği stratejiler hakkında “ortak akıl” yürüterek gelecek senaryo-
sunu birlikte çizdiler. Benzer şekilde iş tanımlarını ve süreçlerini sil baştan gözden geçiriyor, 
kurumsal yönetişim konusunda önemli gelişmelerden geçiyoruz. Tekfen Holding’de yıl içeri-
sinde başlayan yapılanma, yeni katılımların hızlanmasıyla büyük bir ivme kazandı. Yılın ilk 
T Bülteni’nde de bahsetmiştim. Holding düzeyinde Sürdürülebilirlik, SEÇ-Kalite ve İç Dene-
tim Koordinatörlerinin işbaşı yapmasıyla, Grup Şirketleriyle çok daha fazla etkileşim ve si-
nerji içinde işbirliği mümkün olacak.

Kısacası, 2017’ye bir anlamda daha gelişmiş, diğer yandan da daha yalın, ama her halükârda 
“yeni sürüm” bir Tekfen olarak giriyoruz.

Ve tüm bu değişim ve yeniliklerle güçlenerek gelecekte bize düşen görev, hissedarlarımızla, 
işverenlerimizle, müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, bir parçası olduğu-
muz toplumla, kısacası tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi güçlü bir şekilde sürdürmek ve 60 
yıldır yaptığımız gibi, gelecekte de değer yaratan projeler üretmek. Hazır mıyız?

Dori Kiss Kalafat
dori@tekfen.com.tr

Hazır mıyız?

mailto:dori@tekfen.com.tr
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Tekfen İnşaat, Katar yollarına      imza atmaya devam ediyor 

T ekfen İnşaat, Katar’da hayata geçirdiği 
prestijli projelere bir yenisini daha ek-
liyor. Tekfen, geçtiğimiz yaz imzala-

nan ön protokolün ardından Katar Devleti 
ile imzaladığı nihai sözleşme ile 34 km uzun-
luğundaki “Al Khor Expressway” otoyol pro-
jesini hayata geçirecek.

Ön protokolü T.C. Ulaştırma Bakanı Ahmet 
Arslan’ın himayesinde, Katar Şehircilik Ba-
kanı Mohammed Bin Abdullah Al Ruhaihi ve 
Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Gigin tarafından imzalanan dev proje 
kapsamında, toplam 34 km uzunluğundaki 
gidiş-geliş 10 şeritli Al Khor Expressway oto-
yolu Tekfen tarafından inşa edilecek. Çok 
sayıda kavşak, viyadük, alt ve üst geçitlerin 
yer aldığı otoyol, Katar’ın en prestijli ulaşım/
altyapı projelerinden biri olacak.

Katar için büyük önem taşıyan proje, toplam 
7,6 milyar Katar riyali (yaklaşık 2,1 milyar 

ABD doları) tutarında yatırımla gerçekleşti-
rilecek. Bu, Tekfen İnşaat’ın mevcut iş mik-
tarını (backlog) ikiye katlarken, şirketin 60 
yıllık tarihinde tek seferde imzaladığı en bü-
yük sözleşme olma özelliğini de taşıyor.

KATAR’DA 1,5 MILYAR DOLARLIK IŞ 
HACMI

2005 yılından bu yana Katar’da aralıksız çalı-
şarak toplam 1,5 milyar ABD doları tutarın-
da tamamlanmış iş hacmine ulaşan Tekfen 
İnşaat, ülkede bugüne kadar ulaşım alanında 
Bayındırlık İşleri İdaresi ASHGHAL için 
“Katar Kuzey Otoyolu Projesi Paket 2 ve 3”, 
“Merasim Yolu” ve “Katar Kuzey Otoyolu 
Yanyollar ve İlave Kavşaklar” projelerini ha-
yata geçirdi. Tekfen İnşaat, sanayi alanında 
ise QAPCO için “Düşük Yoğunluklu Polieti-
len Tesisi” ve Qatar Petroleum için “Ham 
Petrol ve Ethan Gazı İletim Boru Hatları” 
projelerini başarıyla tamamladı. g

2005 yılından bu yana 
Katar’da birçok altyapı 
projesi gerçekleştiren 
Tekfen İnşaat, “Al Khor 
Expressway” otoyol 
projesi için Katar Devleti 
ile sözleşme imzaladı. 
Tekfen İnşaat, projeyi 
anahtar teslimi olarak 36 
ayda tamamlayacak.
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Tekfen İnşaat, Katar yollarına      imza atmaya devam ediyor 
BÜYÜMEK İÇİN YATIRIM
Katar, Körfez Bölgesi’nin en istikrarlı 
gelişen ekonomilerinden biri. 
Yönetimin gaz ve petrol dışındaki 
sektörleri de destekleme stratejisinin 
sonucu olarak ülkede, finans sektörü 
başta olmak üzere birçok farklı iş 
kolunda hızlı bir gelişme yaşanıyor. 
Diğer yandan Katar yönetimi, 
petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara 
bakmaksızın ülkedeki uzun vadeli 
altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu 
yatırımlar arasında ulaşım ve ulaşım 
altyapısının omurgasını oluşturan 
otoyollar önemli bir yer tutuyor. 2022 
yılında FIFA Dünya Kupası’na ev 
sahipliği yapacak olan ülkede 2020 
yılına kadar otoyol uzunluğunun 
8.500 kilometreye ulaştırılması ve 200 
yeni köprü ile 30 tünel inşa edilmesi 
hedefleniyor.

2,1 MİLYAR DOLARLIK İMZA
Tekfen Holding Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cahit Oklap ve 
Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı, Özel Mühendislik Ofisi (PEO) Genel Müdürü Nasser 
Rashid Al-Naimi ile Al Khor Expressway projesinin sözleşmesini imzalarken.
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Suudi Arabistan’da 
yeni boru hattı projesi 

T ekfen İnşaat, Yanbu-Cidde arasında 333 km uzunluğunda bir boru hattı projesi-
nin inşası için Saudi Aramco ile toplam 299 milyon 312 bin ABD doları tutarında 
sözleşme imzaladı. Daha önce 31 Ağustos 2016 tarihli niyet mektubu ile aynı 

şartlar ve kapsamda imzalanan nihai sözleşmeye göre Tekfen, boru hattını anahtar tes-
lim olarak inşa edecek.

Ülkenin batı kesiminde, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu ile Cidde kentleri arasında inşa 
edilecek boru hattı 20” benzin ve 24” jet yakıtı boru hatlarından oluşuyor. Projenin 47 
ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. g

B u yıl İstanbul’da düzenlenen 23. Dün-
ya Enerji Kongresi’nde Tekfen İnşaat 
ile Suudi Arabistan Petrol Şirketi Sau-

di Aramco arasında, her iki şirketin potansi-
yel fırsatları geliştirme niyetini ortaya koyan 
bir mutabakat zaptı imzalandı. 11 Ekim 
2016 günü iki firmanın yetkilileri tarafından 
imzalanan mutabakat, Tekfen İnşaat’ın Sau-

di Aramco tarafından gelecekte devreye alı-
nacak projelerin mühendislik, tedarik ve in-
şaat işlerine teklif vererek ihalelere katılımını 
sağlamayı hedefliyor.

Tekfen ile Saudi Aramco’nun iş yapma geç-
mişi 1990’lı yılların başlarına kadar uzanı-
yor. Bugüne kadar Hawiyah Doğalgaz Boru 

Hattı, Cuayma-Berri Etan Gazı Boru Hattı, 
Harad Gaz ve Kondensat Boru Hatları, Quad-
1 Boru Hattı ve Yanbu Rafinerisi gibi projele-
ri tamamlayan Tekfen İnşaat, kalite ve gü-
venlik itibariyle çok yüksek standartlara 
sahip olan Saudi Aramco’nun beklentilerini 
karşılama noktasında başarılı bir perfor-
mans ortaya koydu. g

Saudi Aramco ile yeni fırsatlar 
Dünyanın en büyük enerji şirketi Saudi Aramco, düzenleyeceği ihalelere

davet etmek üzere Tekfen İnşaat ile mutabakat zaptı imzaladı.

SAUDI ARAMCO’YU TANIYALIM
Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi 
Saudi Aramco, 1933 yılında kuruldu. 
Petrol ve doğalgaz arama, üretim, 
rafineri, dağıtım ve satış alanlarında 
dünyanın en büyük şirketi kabul edilen 
Aramco, kanıtlanmış 261 milyar varil 
ham petrol ve 8,3 trilyon metreküp 
doğalgaz rezervi ile dünyanın en 
büyük enerji kaynaklarından birini 
yönetiyor. Merkezi Suudi Arabistan’ın 
Zahran kentinde bulunan şirketin 66 
binin üzerinde çalışanı bulunuyor.
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Rekorlara devam

K urulduğu 1956 yılından bu yana boru hattı müteahhitliği ko-
nusunda pek çok iddialı projeyi hayata geçiren Tekfen İnşaat, 
TANAP’ta bir dünya rekoruna imza attı. Bugüne kadar 

Türkiye’de ve dünyanın pek çok farklı coğrafyasında 6 bin kilometre-
nin üzerinde boru hattı döşeyen şirket, dünyada ilk kez 2 bin metrelik 
boru hattını 14 saatte birleştirerek kırılması güç bir rekor elde etti.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacına cevap vermeyi hedef-
leyen 1.850 kilometre uzunluğundaki TANAP projesinde Sivas, 
Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir illerinden geçen Lot 
3’ün yapım işlerini üstlenen Tekfen İnşaat, bir çalışma günü içerisin-
de 5 kaynak istasyonu ve 16 kaynakçı ile toplam 145 adet kaynak 
yapma başarısını gösterdi. Böylece tek seferde ve hatasız bir kaynak 
işçiliğiyle birleştirilen 2 kilometrelik boru hattı, şu ana kadar 56” ça-
pındaki bir boru hattı projesinde dünyada gerçekleştirilmiş en uzun 
montaj mesafesi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, kaynağı tamamlanan 

Tekfen İnşaat, boru hattı mühendisliği uzmanlığını TANAP projesinde rekorlarla taçlandırıyor. Tekfen bir gün 
içerisinde yapılan en yüksek sayıda otomatik kaynağı tamamlayarak bir dünya rekoruna imza atarken,

Sakarya Nehri geçişi için Avrupa’nın en uzun yatay sondajını gerçekleştirdi.

borulardan oluşan 5 km uzunluğundaki boru hattı parçası yekpare ola-
rak indirildi ve tek günde hattın 10 km’lik kısmının kanala indirme 
çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Diğer taraftan Tekfen İnşaat, yine TANAP kapsamında Avrupa’nın en 
uzun yönlendirmeli yatay sondajını gerçekleştirdi. Projenin en zorlu 
etaplarından biri olan ve yatak genişliği yaklaşık 1.100 metreye ulaşan 
Sakarya Nehri, yatay yönlendirmeli sondaj tekniği ile alttan geçildi. Bu 
çalışma, gerek boru çapı (56 inç - 1,42 m) gerekse uzunluğu (1.100 m) 
itibariyle Avrupa’nın en uzun yatay sondajı olma özelliğini taşıyor. 
Delme işlemi tamamlandıktan sonra 22-28 Ocak tarihleri arasında bo-
runun açılan delikten sürülmesi planlanıyor.

Tekfen’in üstlendiği Lot 3 bölümünde Sakarya Nehri ile birlikte bugü-
ne kadar aralarında nehir, otoyol ve demiryolu olmak üzere 19 adet 
büyük altyapı geçişi tamamlandı. g
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Referans gösterilen şirket:

Tekfen 
Mühendislik
Son yıllarda sergilediği mühendislik yaklaşımı ve kullandığı 

teknolojilerle sektörüne öncülük eden Tekfen Mühendislik, 
bu özelliğiyle uluslararası platformlarda da örnek gösteriliyor. 

Tekfen Mühendislik’in projelerinde kullandığı entegre mühendislik 
çözümleri, son olarak petrol ve gaz sektörünün prestijli uluslararası 
dergilerinden Hydrocarbon Engineering’in Eylül 2016 sayısına konu 
oldu. 

Tesis Yerleşim ve Borulama Tasarım Departmanı Müdürü Tolga 
Timirci tarafından kaleme alınan “Working in 3D - Laser Scanning 
and Integrated 3D Design Technology” (3D ile Çalışmak - Lazer Tara-
ma ve Entegre 3D Dizayn Teknolojisi) adlı makalede, bu alandaki 
inovatif yaklaşımı ile öne çıkan Tekfen Mühendislik’in çalışma ve de-
neyimlerine yer veriliyor. 

Proje sürelerinin giderek kısaldığı ve proje fazlarının birbirinin içine 
daha fazla girdiği günümüz endüstriyel tesis projelerinde, geleneksel 
yöntemlerle çalışan mühendislik firmalarının ayakta kalması nere-
deyse imkânsız hale geldi. Özellikle faaliyet halindeki tesislerde yapı-

lan “revamp” (yenileme) projelerinde saatler bile önem taşıyor. Bu 
tür projelerde sahada minimum revizyon işi çıkarmak, proje süreleri-
ni kısaltmak ve üretilen dokümanların birbiri ve saha ile uyumlulu-
ğunu sağlamak amacıyla lazer tarama teknolojisinden ve 3 boyutlu 
entegre mühendislik uygulamalarından yararlanmak artık nerdeyse 
bir zorunluluk.

Bu konuda Türkiye’de öncü firma konumunda olan Tekfen Mühen-
dislik, “revamp” projelerinin yanı sıra “greenfield” (sıfırdan başlayan) 
projelerde de maliyet, uygulama ve süre anlamında müşterilerine 
önemli avantajlar sunuyor. Tekfen Mühendislik’in bu alandaki uygu-
lamalarına yer verilen yazıda, yeterli dokümantasyonu bulunmayan 
mevcut tesislerin dijital hale getirilmesinin mühendislik, inşaat ve 
işletme safhalarında sağladığı verimlilik, maliyet ve proses güvenliği 
artışlarına vurgu yapılıyor.

Aynı konuda daha önce AVEVA World Magazine adlı dergide de İngiliz-
ce, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere üç dilde Tekfen Mühendislik’in 
çalışmalarına yer verilen bir makale yayımlanmıştı. g

Hydrocarbon Engineering, 
Eylül 2016
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AVEVA World Magazine, Sayı 1, 2016
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Toros Tarım
Growtech Eurasia 2016’da

B u yıl 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Grow-
tech Eurasia 2016, 30’u aşkın ülkeden 650’den fazla firma ve 
markayı Antalya Expo Center’da bir araya getirdi. Fuarı 80 ül-

keden 80 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti. Ekonomi 
Bakanlığı ile koordineli olarak Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği orga-
nizatörlüğünde ilk kez “Alım Heyeti Programı”nın düzenlendiği fuar-
da, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve inovatif çalışma-
larına yönelik olarak 9. Growtech Tarım Ödülleri de verildi.

Bu yıl da güçlü bir katılımla Growtech’teki yerini alan Toros Tarım, 
mineral ve suda eriyen gübre çeşitlerinin yanı sıra teknotarım ve fi-
decilik alanındaki ürünlerini ziyaretçilere tanıttı. Yeni buğday to-
humluğu çeşidi “Toros 1003”ü ilk kez üreticilerle buluşturan Toros 
Tarım, çiftçiler için özel olarak geliştirdiği “Toros Çiftçi Akıllı Tarım 
ve Gübreleme Uygulaması”nı da ilk kez fuarda tanıttı. Toros, bu uy-
gulamayla Growtech Eurasia 2016 İnovasyon Tarım Ödülü’nün de 
sahibi oldu. g

Tarım sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olan Growtech Eurasia 16. Uluslararası 
Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, 30 Kasım-3 Aralık 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Growtech Eurasia’nın ilgi odaklarından biri olan 
Toros Tarım, yeni ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.
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Toros Tarım’a teknoloji ödülü

T arım sektöründe ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başa-
rıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek, tarımsal üretime katma 
değer katabilecek ve farkındalık yaratabilecek yeni ürün, proje veya hizmetleri 

teşvik etmek amacıyla 9. kez düzenlenen Growtech Eurasia 2016 İnovasyon Tarım 
Ödülleri sahiplerini buldu. Toros Tarım, “Toros Çiftçi Akıllı Tarım ve Gübreleme Uygu-
laması” ile yarışmanın Tarımsal Bilişim kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. 
Benzersizliği, yaratıcılığı ve teknolojiyi tarımla birleştiren çiftçi dostu özellikleriyle 
“Toros Çiftçi” uygulaması, seçici kurul ve halkın oylarıyla birinciliğe ulaştı.

Growtech Eurasia Tarım İnovasyon Ödülleri beş kategoride dağıtılıyor. Yarışmaya, ta-
rım sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası tüm özel sektör kuruluşları 
başvurabiliyor. Aday projeler seçici kurul tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tu-
tulduktan sonra halk oylamasına sunuluyor. g

“Toros Çiftçi Akıllı Tarım ve Gübreleme Uygulaması”, Growtech 
Eurasia Tarım İnovasyon Ödülleri yarışmasında birinciliği kazandı.

11

TOROS ÇİFTÇİ AKILLI TARIM
VE GÜBRELEME UYGULAMASI

iftçilerin akıllı telefon, bilgisayar ve 
tabletlerine ücretsiz olarak indi-
rebildikleri “Toros Çiftçi” tarımsal 

karar destek uygulaması; çiftçiye ve 
tarlaya özel gübreleme önerileri, saha 
tecrübesi ile oluşan takvimleme ve 
meteorolojik olarak doğru zamanda 
uygulama uyarıları yoluyla çiftçilerin 
en uygun işlemi, en uygun zamanda 
yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. 
Çiftçilerin kısıtlı kaynaklarını doğru bir 
şekilde yönlendirerek üretim verim-
liliklerini artırmalarına yardımcı olan 
uygulama, tarlanın koordinatlarına, anlık 
hava, toprak ve bitki özelliklerine göre 
çiftçilere gübreleme önerileri sunarak, 
tasarruf ve verim artışı sağlıyor. 

Bilgilerini sisteme kaydeden çiftçiler, 
uygulama sayesinde kendi tarlaları için 
don, fırtına ve aşırı yağış riskleri hak-
kında önceden uyarıldığı gibi, yağış ve 
sıcaklık birikimi gibi önemli zirai bilgileri 
de edinebiliyor. Toros müşterisi olsun 
ya da olmasın tüm çiftçilere açık olan 
“Toros Çiftçi” uygulaması, basit ve anla-
şılır kullanımıyla geniş kitlelere ulaşmayı 
amaçlıyor. Çiftçilerin iklim değişiklikle-
rine daha hazırlıklı olabilmelerini sağ-
layacak olan uygulama, aynı zamanda 
çiftçinin ne ektiği, hava kaynaklı vakaları 
ve rekoltesi gibi konularda sürekli bilgi 
akışı sağlayarak, Toros’un çiftçilerle 
bağlantısını ve iletişimi de güçlendirme-
yi hedefliyor.

Ç
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Toros Tarım’dan
kısa... kısa...

Tarımsal üretim açısından büyük bir po-
tansiyele sahip ülkemizde, ekonomimizin 
ana dayanaklarından birini tarım oluşturu-
yor. Bununla birlikte artan nüfus ve çeşitli 
nedenlerle tarımsal alanların hızla azalma-
sı, birim alandan daha fazla ürün alınması-
nı zorunlu hale getiriyor. Bitkisel üretimde 
yüksek verimin sağlanabilmesi için, bitkile-
rin dengeli beslenmeleri ve gübrelenmele-
ri büyük önem taşıyor.

Bu yıl Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi tarafından 12-15 Ekim tarihleri arasın-
da Adana’da gerçekleştirilen 7. Ulusal Bitki 
Besleme ve Gübre Kongresi’nin ana başlık-

7. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ
TOROS’UN DESTEĞİYLE ADANA’DA TOPLANDI

BENZERSİZ ÖZELLİKLERİYLE
YENİ WEB SİTESİ YAYINDA

larını, tarımda bitki besleme ve gübreleme 
konularındaki son bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler oluşturdu.

Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin katkıları, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar Genel Mü-
dürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün 
destekleri ve Toros Tarım’ın ana sponsor-
luğunda gerçekleştirilen kongrede gübre 
üretim ve tüketimi; gübreleme tekniklerin-
de gelişmeler; gübre kullanımı çevre ilişki-
leri; bitki - verim - kalite ilişkileri ve biyolojik 
gübreleme gibi konular masaya yatırıldı.

Toros Tarım’ın kurumsal web sitesi (www.
toros.com.tr) yaklaşık bir yıllık bir çalışma-
nın ardından tümüyle yenilendi. Öteden 
beri kurumsal bilgilerin yanı sıra çiftçinin 
iyi tarım ve doğru gübreleme konularında 
ihtiyaç duyduğu bilgilere de yer veren To-
ros web sitesi, aynı yaklaşımla içerik olarak 
daha da zenginleştirildi. Ayrıca yeni web 
sitesi, pazarda benzeri olmayan bazı özel-
liklerle donatıldı.

TOROS ÇİFTÇİ
Toros’un ödüllü Toros Çiftçi Akıllı Tarım ve 
Gübreleme Uygulaması’na geçiş sağlayan 
bu bölümde Türkiye çapında tüm çiftçilere 
bulundukları köy, hatta tarla bazında yerel 
hava durumu bilgileri sunuluyor ve çiftçi-
ler gübrelemeye ya da sulamaya uygunluk 
konusunda bilgilendiriliyor. Çiftçiler ayrıca 
olumsuz hava koşullarına karşı uyarılıyor. 

İNTERAKTİF FİLTRELER
Yeni web sitesine eklenen bu özellik saye-
sinde çiftçiler, bulundukları bölgeyi ve ilgi 
alanlarını sisteme kaydederek, bölgelerine 
ve ürünlerine yönelik bilgilere çok daha 
hızlı erişim sağlayabiliyorlar. Tümüyle in-
teraktif olarak tasarlanan bu bölüm, kulla-
nıcılara aradıkları bilgiye pratik bir şekilde 
ulaşma imkânı sağlıyor.

EĞİTİM MATERYALLERİ
İlk örnekleri yeni web sitesinde yer alan 
eğitim filmleriyle çiftçilere anız yakma ve 
doğru gübreleme gibi konularda pratik, 
kolay anlaşılır görsel bilgiler sunuluyor.

Toros web sitesi ile eş zamanlı olarak, yeni 
geliştirilen Toros Terminal web sitesi de 
hizmete girdi (www.torosterminal.com.tr).

http://toros.com.tr/
http://www.torosterminal.com.tr/
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TOROS TARIM
AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ
GÜBRE KONFERANSINDA

Toros Tarım, bu yıl “Yeni ürünler, yeni fırsat-
lar, yeni bağlantılar” sloganıyla 26-28 Ekim 
tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentin-
de düzenlenen Argus FMB Europe Fertilizer 
Konferansı’na katıldı. Gübre pazarındaki ilişki-
leri geliştirmeye yönelik olarak Avrupa’nın en 
önemli etkinlikleri arasında gösterilen ve 60 
ülkeden 350 farklı şirketin üst düzey yöneti-
cilerinin yer aldığı konferansta, Toros Tarım 
Genel Müdürü Hakan Göral, “Türkiye Gübre 
Pazarındaki Ürün Trendleri” ve “Doğu Akdeniz 
Pazarındaki Bölgesel Son Gelişmeler” başlıklı 
iki sunum yaptı.

ANAMUR TARIM VE GIDA FUARI’NDA
TOROS’A YOĞUN İLGİ

3. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı, 26-
29 Ekim tarihleri arasında Mersin’de 
düzenlendi. Toros Tarım’ın da katı-
lımcıları arasında olduğu fuar, yerli 
ve yabancı çok sayıda tarım kuruluşu 
ile çiftçileri bir araya getirdi. Geniş bir 
katılımcı yelpazesine sahip olan fuar-
da Toros Tarım standı büyük ilgi gör-
dü. Özellikle Toros Tarım tarafından 
yetiştirilen muz fidelerinin anaç (ma-
teryal) serasından getirilerek stantta 
sergilenen 100 kg ağırlığındaki muz 
hevengi, önünde fotoğraf çektirmek 
isteyen ziyaretçilerin adeta hücu-
muna uğradı. Birçok yazılı ve görsel 
basın kuruluşu da bu noktada çekim 
yaparak röportaj düzenledi.

1. GÜBRE SEKTÖRÜ 
DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI’NIN 
ANA SPONSORU TOROS

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen 1. Gübre Sektörü Değerlendirme 
Çalıştayı, 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’da toplandı. Ana 
sponsorluğunu Toros Tarım’ın yaptığı çalıştaya Tarım Bakanlığı’ndan üst 
düzey temsilciler, sektör uzmanları ve gübre sektöründe faaliyet gös-
teren firma temsilcileri katıldı. Çalıştayda Gübre Kanunu, Kimyevi Güb-
re Yönetmeliği, Organik Gübre Yönetmeliği, gübrede KDV uygulaması, 
gümrük mevzuatı ve nitratlı gübreler gibi konular ele alındı. 

TOROS TARIM
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ 
SERTİFİKASI ALDI

Toros Tarım, kullandığı bilişim sistemleri ile 
bilgi varlıklarının güvenliğini ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi ile güvence altına 
aldı. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-

temi, kurumsal bilgi 
varlıklarına ait ger-
çekleşebilecek risk-
lerden doğabilecek 
kaybı minimuma in-
dirmeyi ve herhangi 
bir sebepten kaynak-
lanabilecek kesinti 
durumlarında kurum 
ana faaliyetlerinin 
devamlılığını sağla-
mayı hedefliyor.
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Arama 
Konferansları

Tekfen’in geleceği 
için ortak aklın izinde

Tekfen Grup Şirketleri, gelecek stratejilerini belirleme 
yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Tekfen İnşaat, Tekfen 
Gayrimenkul ve Toros Tarım ekipleri, iş yapış şekillerinin 
yanı sıra gelecek hedefleri ve bu hedeflere ulaşma yöntemleri 
konusunda birbirinden değerli fikirlerin tartışıldığı Arama 
Konferansları’nda bir araya geldi.
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AMAÇ, GELECEĞI BIRLIKTE PLANLAMAK 
Tekfen Gayrimenkul, Toros Tarım ve Tekfen 

İnşaat şirketlerine yönelik olarak düzenlenen 
Arama Konferansları’nda elde edilen çıktılar, 

şirket politika ve stratejilerinin belirlenmesine 
önemli katkı sağlayacak.

Y eni dönemde Tekfen Holding’de ana iş alanlarını çeşitlendir-
me ve mevcut faaliyetlerini geliştirme yönünde adımlar atılır-
ken, değişim sürecinin yol haritasını belirlemek ve çalışanla-

rın bu konudaki fikir ve önerilerinden yararlanmak amacıyla bir dizi 
arama konferansı düzenlendi. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı Kurucu Yöneticisi Doç. Dr. 
Oğuz Babüroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferans-
lar, Grup Şirketlerinin farklı alan ve uzmanlıklara sahip çalışan ve 
yöneticilerini bir araya getirdi.

Mevcut iş yapış şekilleri, sektörel özellikler, rekabet, potansiyel bü-
yüme alanları ve verimlilik gibi konuların masaya yatırıldığı konfe-
ransların ilki, Tekfen Gayrimenkul’e yönelik olarak geçtiğimiz 5-6 
Ağustos tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 26-27 
Ağustos tarihlerinde Şile Gardens - Best Western Hotel’de düzenle-
nen Toros Tarım Arama Konferansı’nın ardından son toplantı ise, 
Tekfen İnşaat yönetici ve çalışanlarının katılımıyla 21-22 Ekim tarih-
lerinde Green Park Otel, Pendik’te yapıldı. g

DOÇ.DR. OĞUZ BABÜROĞLU HAKKINDA
Tekfen Arama Konferansları’nı yöneten Oğuz Babüroğlu, 
bu alanda sektörün ilk akla gelen ismi. Arama Katılımlı Yö-
netim Danışmanlığı şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan 
Babüroğlu, İşletme Politikaları, Strateji ve Değişim Yönetimi 
gibi alanlarda öğretim üyesi olarak dünyanın farklı ülkele-
rindeki yedi değişik üniversitede ve bir araştırma enstitü-
sünde dersler verdi. 1988’de Türkiye’yi “Arama Konferansı” 
kavramıyla tanıştıran Babüroğlu, bugüne kadar uluslararası 
ve ulusal 900′e yakın projede katılımlı yönetim danışmanlığı 
yaptı. Çok sayıda ödülün sahibi olan Babüroğlu, halen Sa-
bancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyor.

http://do�.dr/


16

H
A
B
ER

LE
R

KONFERANSLAR İÇİN NE DÜŞÜNDÜLER?

Tekfen Grubu’na yeni katılmış biri ola-
rak, arama konferanslarından kişisel 

olarak büyük yarar elde ettim. Bunun 
ötesinde genel olarak ifade etmem ge-
rekirse, arama konferanslarının tüm Grup 
için büyük fayda sağladığı görüşünde-
yim. Şöyle ki...

Çok sesli bir katılım olanağı sağlayan ara-
ma konferansları, mevcut durumu hem 
iş kolu (iş yapış şekli ve iş ile ilgili gelecek 
öngörüsü), hem şirket iç iletişimi, dış ileti-
şim, çalışanların şirkete/kendi yönetimle-
ri ve üst yönetime bakış açısı gibi önemli 
göstergeleri açığa çıkararak, şirketin ge-
lecekteki şekillenmesine katkı sağlıyor. 
Tekfen Arama Konferansları’nda her üç iş 
kolunda ifade edilenler ise;

a. Şirketin mevcut iş yapış şekli, aksaklık-
lar, iletişim sorunları, iş süreci sorunla-
rı, şirket çalışanlarının özgür yorumları 
ile işe kattıkları/katabilecekleri ve sek-
tör yorumları;

b. Şirketin büyüme stratejisi (hangi alan, 
nasıl, ne zaman, nerede, ne süreçte?);

c. Çalışanların şirketteki İK politikalarına 
bakış açısı, dolayısıyla gelecekteki in-
san potansiyeli yönetimi;

d. Kısa sürede de olsa üst yönetimin, ça-
lışanlarının önemli bir bölümünü ya-
kından tanıması ve görüşlerini alarak 

hem yapılan iş, hem İK politikaları ile 
ilgi bilgi edinmeleri; gibi konular oldu.

İçerik olarak çok kapsamlı olan bu dört 
madde ile ilgili, iş kolu bazında ikişer 
gün gibi kısa sürede önemli sonuçlara 
varılması bile bu konferansların önemini 

ortaya koymaktadır. Ancak konferansın 
asıl etkisi, konferans verilerinin çıktılara 
dönüştürülerek, şirket üst yönetimlerin-
ce politika/strateji belirlenmesinde (her 
açıdan, örneğin iş geliştirme, mevcut iş 
yapış şekli, İK, vb.) kullanılması ile görü-
lecektir.

ZEYNEP H. AKDİLLİ ORAL
Tekfen Holding Başkan Yardımcısı, Gayrimenkul Grubu

Öncelikle bütün Arama Konferansı katılımcılarına tekrar 
teşekkür etmek istiyorum. Toros Tarım, Tekfen Holding, 

tedarikçiler, bayiler ve diğer bir grup paydaşdan oluşan 75-
80 iddia sahibi katılımcı ile çok dinamik, pozitif ve yaratıcılı-
ğın yüksek olduğu iki gün boyunca, Toros Tarım için ortak akıl 
oluşturmak amacıyla hep beraber çalıştık. Bu çalışmada tarım 
faaliyetlerimize odaklanıp, terminal faaliyetlerimiz için ayrı bir 
çalışma yapmayı öngördük.

Dünyada ve Türkiye’de Toros Tarım’ı etkileyebilecek akımlar 
konusunda bir beyin fırtınası ile başlayıp, Toros Tarım’ın stra-
tejik evrimi ile bugünkü güçlü ve zayıf yönlerini saptayarak de-

vam ettik. Bu çalışmanın üzerine hep beraber vizyon, misyon, 
stratejik kurgu ve yönetim yaklaşımı üzerine değerlendirme-
ler yaptık. Akabinde ise, bundan sonra atılacak adımlarla ilgili 
öneriler üzerinde çalıştık.

Son derece demokratik, yüksek yaratıcılık ruhuna sahip, çoklu 
katılımlı ve sesli bu çalışma ile Toros Tarım’ı adeta yeniden keş-
federken, bir sonraki çalışma olan stratejik planlama için çok 
önemli fikirler ve girdiler elde ettik. Bütün bu düşünceler, Toros 
ya da Tekfen’in mevcut tarımsal faaliyetlerinin yanı sıra, daha 
pek çok farklı tarımsal faaliyet ile tarım alanındaki öncü konu-
munu artırarak sürdürmesi üzerineydi.

HAKAN GÖRAL
Tekfen Holding Başkan Yardımcısı Vekili, Tarımsal Sanayi Grubu



17

Tekfen İnşaat Arama Toplantısı, zamanlama olarak, küresel 
ekonominin karşı karşıya olduğu duraksama hatta küçül-

me, bunun paralelinde ise Türkiye’nin kendi ekonomisinde kar-
şılaştığı yoğun sorunlar nedeniyle, şirketimizin gelecek strate-
jisini planlarken değişik görüşlere ihtiyaç duyulan bir zamana 
denk geldi. 
 
Toplantı sırasındaki gözlemlerim ve sonrasındaki izlenimim, 
kazanımlarımızın beklentimin üzerinde olduğudur. İki gün bo-
yunca beni şaşırtan, ama Tekfen İnşaat’ın geleceği hakkındaki 
güvenimi de perçinleyen şey, 35 yıldır bizimle olan “tecrübe-
li” çalışanlarımızla şirketimizde daha ilk ayını bile doldurmamış 
“genç” arkadaşlarımızın çalışma gruplarında birbirlerini anla-
maya çalışmaları oldu. Şirketimizde ihtiyaç duyduğumuz çeşit-
liliği, bu zengin mozaik sayesinde yakalayacağız.
 
Arama Konferansı’nın, şirketimizin stratejik planının oluşması-
na katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biz stratejimizi, aldığımız 
geri bildirim ve kazandığımız yeni görüşlerle sonuçlandırırken, 
çalışanlarımız da önlerine gelecek yol haritasına şimdiden aşi-
na olacaklar.
 
Benim için toplantı öncesinde ve sonrasında değişmeyen tek 
bir şey var; elimizdeki insan kalitesinin zenginliği ve çeşitliliği. 
Bize de bu potansiyeli doğru değerlendirmek ve yönetmek ka-
lıyor.

LEVENT KAFKASLI
Tekfen İnşaat Genel Müdürü
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“Ticaret Üniversitesi”nin
 öğrencileri buluştu

Tekfen Dış Ticaret’in eski çalışanları yıllar sonra bir araya gelerek anılarını tazelediler.

T ekfen Dış Ticaret, Türkiye’nin ihracatı 
yeni öğrenmeye başladığı 1980’li yıl-
larda, bu alanda öncülük yapan şirket-

lerden biriydi. Bilinmezlerle dolu yepyeni bir 
dünyaya pencere açan şirket, rahmetli Cemil 
Atkay’ın dinamik yönetiminde Türkiye’nin 
dış ticaretine yön veren en önemli oyuncu-
lardan biri oldu. Tekfen Dış Ticaret, 1987 yı-
lında 380 milyon dolarlık dış satışla 
Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmayı başar-
dı. Bu sırada firma 50’ye yakın ülkeye satış 
yapıyor ve farklı sektörlerde üretim yapan 
200’ün üzerinde Türk sanayi kuruluşunun 
yurt dışı satışlarını tek başına gerçekleştiri-
yordu. Ancak ekonomik şartların ve ihracat 
modelinin değişmesiyle küçülmeye giden 
şirket 2006 yılında faaliyetlerine son verdi.

O günlerin heyecanını halen içinde taşıyan 
eski şirket çalışanları, Tekfen Dış Ticaret’in 
faal olduğu yıllardaki güçlü ekip ruhunu ha-

len yaşatmayı sürdürüyor. Birçok çalışanının 
şirketten ayrılışının üzerinden 20-25 yıl geç-
miş olmasına rağmen, Tekfen Dış Ticaret ai-
lesi zaman zaman bir araya gelerek eski gün-
leri yâd ediyor. Son olarak 19 Kasım günü 
Bizimtepe’de buluşan “Dış Ticaretçiler” hem 

birbirleriyle özlem giderdiler, hem de anılar-
la dolu keyifli bir gün geçirdiler.

Buluşmaya dair yazılan notlar ise, aradan ge-
çen onca yıla rağmen kalplerdeki heyecanın 
hiç eksilmediğini gösteriyor...

TEKFEN DIŞ 
TICARET’I ŞAMPIYON 
YAPAN EKIP
(1986)
Ayaktakiler (soldan 
sağa): Sema Sungar, Akın 
Donduran, Yarış Gönenli, 
Hasan Çelebioğlu, Üstün 
Akmen, Cemil Atkay 
(Genel Müdür), Feyyaz 
Berker, Nihat Gökyiğit, 
Sinan Karaca, Kâmil 
Kibarer, Burçin Kuzgun, 
Sedat Reyhanoğlu, 
Muzaffer Tiryakioğlu. 

Oturanlar (soldan 
sağa): İrfan Büryan, 
İsmet Başkan, Seyhan 
Onat, Ali Uysal, Celalettin 
Gülcüoğlu, Mete 
Paksoylu.
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Bugün uzun bir süre birlikte çalıştığımız, 
daha doğrusu kader birliği yaptığımız 

arkadaşlarımla beraberdim. Kader birliği 
diyorum, zira o senelerde büyük bir yarışın 
içindeydik. Acı ve tatlı günleri beraber ya-
şadık. Dış ticarette bir ekol yarattık hep bir-
likte. Ve 1986 yılında Türkiye birincisi olarak 
çabalarımızı taçlandırdık. Ondan sonra da 
hep başa güreştik.

Şirketi daha iyi anlatabilmek için, Feyyaz 
Berker Bey’in 90. doğum gününde karşı-
laştığım Sayın Nihat Gökyiğit’in söyledikleri 
hâlâ aklımda. Yanına gittiğimde beni gö-
rünce ilk reaksiyonu, “Sinancığım, ne heye-
canlı günlerdi o günler!” demek oldu. De-
mek ki bizler, heyecanımızı patronlarımıza 
da yansıtmayı başarmışız. Hep adrenalini 
yüksek bir ekip olduk. Zaman zaman 300 
kişilere ulaşan bu ekip çok çalıştı, zaman 
zaman da çok yıprandı. İşte o günler, şim-
di dostluklarının kıymetini bilen, birbirlerini 
görünce gözlerinin içi gülen insanları ya-
rattı.

Böyle bir ekiple çalışmış olmanın keyfini 
yaşıyorum şimdi. Bu çorbada benim de bir 
katkım olduysa ne mutlu bana!

BIR EKOL YARATTIK
SİNAN KARACA
Genel Müdür Başyardımcısı

B ir şirket düşünün. Kimi 1 yıl, kimi 25 yıl çalışmış. 2006’da kapanmış bu şirket. Kurulu-
şundan bu yana çalışanları da dahil, birkaç senede bir toplanıyor insanlar: Tekfen Dış 

Ticaret! İhracatın altın çağını yaratan dış ticaret sermaye şirketlerinden en efsane olanı...

Bugün, eski çalışanlarının yeni bir buluşmasını gerçekleştirmek üzere kızım Pınar ve Der-
yoş ile Bizimtepe’deki brunch’a giderken, yolda Pınar güzel bir benzetme yaptı; “Mezunlar 
derneğinin toplantısı gibi” dedi.

Evet, Tekfen bir okuldu; bir üniversite veya ihracat master’ı seviyesinde eğitim veren bir 
okul... Bizler de, uzun ya da kısa süreler içinde o şirket/okulda eğitim alıp mezun olanlar 
idik. Başta yitirdiğimiz Genel Müdür Cemil Atkay olmak üzere, üst düzey yöneticiler ile sa-
hadaki müdürler birer öğretim üyesi gibi idiler. İyi ki o şirkette çalışmışım. Ve iyi ki sağlam 
iş arkadaşlarımdan, sağlam dostluklar tesis etmişim.

Arkadaşlarımı görmüş olmamdan dolayı yaşadığım dostluk hazzının yanında, Tekfen’de 
çalıştığım yıllarda (1985-86) doğan kızım Pınar’a bırakacağım en güzel şey olan “dostluk” 
kavramını, onun da bizzat gelip görmesinden dolayı ayrıca mutlu olduğumu da vurgula-
mak isterim.

TEKFEN BIR OKULDU
YAŞAR MORPINAR
Tekstil Departman Sorumlusu

O tuz yıl önce çalışmış olduğunuz bir 
şirketteki arkadaşlarınızla bu kadar 

büyük bir istek ve heyecanla bir araya geli-
yorsanız, bu sıradan bir durum değildir. Sizi 
bir araya getiren güç, yaşadığınız o günle-
rin üzerinizdeki büyük etkisidir. “Ruh” ancak 
etkisiyle bilinir. Bu bakımdan “Tekfen Dış Ti-
caret Ruhu”nun bizlerin sanal ve gerçek or-
tamlardaki buluşmalarımıza çok yakışan bir 
simge olduğunu düşünüyorum. Bu ruhun 
yaratılmasında en önemli paya sahip oldu-
ğunu düşündüğüm, kendisi ile çok yakın 
çalışma fırsatı bulduğum, rahmetli Cemil 
Atkay’ı saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. 
Ruhu şad olsun!

ISTEK VE HEYECAN
SEMA SANCAK SUNGAR
Genel Müdür Asistanı 

Bugün Tekfen Dış Ticaret’in eski eleman-
ları olarak çok anlamlı bir gün yaşadık. 

1985-1991 yılları arasında ortalama 200 ki-
şiydik. Ancak 25 yıl önce birçoğumuzun 
yolları ayrılmış olsa bile, bugün 75 kişinin 
bir araya gelmesi, o dönemde birlikte ya-
şanmış dinamik enerjinin eseriydi.

Teşekkürler Tekfen’e... Teşekkürler bu ener-
jiyi devam ettirmek isteyenlere... Teşekkür-
ler bulundukları yerden bizi izleyebilenlere.

DINAMIK ENERJI
ARLET DURMAN ÖZALTIN
Genel Müdür Asistanı

Düşünün ki sadece 25 yıllık ticari hayatı 
olan ve 10 yıl önce kapanmış bir şirke-

tin çalışanları, yapılan bir organizasyon ile 
bir araya gelebiliyor. Genelde iş hayatında 
gerçekleştirilemeyecek bir tablo. Bizlere en 
verimli çalışma dönemimizde böyle özgün, 
güvenli bir çalışma ortamı sağlayan pat-
ronlarımız Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit 
Beyefendilere sonsuz teşekkürler.

SONSUZ TEŞEKKÜRLER
METE PAKSOYLU
Genel Müdür Yardımcısı – Genel Müdür

NİHAT GÖKYİĞİT’İN MESAJI

Tekfen Dış Ticaret mensuplarının yıllar sonra, hasretle bir araya gelmesi, çok takdir 
edilecek bir kardeşlik, sadakat ve dayanışma buluşması. Katılmak isterdim ama ileri yaş, 
bazen evden çıkmaya elvermiyor.

Ülkemizin döviz sıkıntısının had safhada, ihracatının hiç mertebesinde olduğu bir 
dönemde bu şirketler, bir fırtına gibi büyük heyecan ve vatan aşkı ile devreye girerek 
dış ticareti harekete geçirdiler, mektep oldular. Bunları düşünürken, Cemil Atkay’ın son 
yolculuğunda yaptığım konuşmayı şöyle bitirdiğimi hatırladım:

“… Sanki kısa ömrünü biliyormuş gibi ona çok iş ve başarı sığdırma telaşı ve heyecanı 
içerisinde oldun. Zaman sana hiç yetmiyordu. Büyük bir çalışma aşkı ile hep koştun 
Cemil. Ama ne olurdu bu kadar acele etmeyip, ecele öyle fırtına gibi koşmasaydın. Bir 
kar fırtınasında kazaya uğrayıp aramızdan ayrıldın. Ruhun şad olsun.”

Daha sonra kaybettiğimiz başka arkadaşlarımız oldu, onlara da rahmet, kalanlara 
sağlıklı uzun ömür niyaz ederim. Bu vesile ile, sevgi dolu mutluluk yaratan bu örnek 
buluşmanın devam etmesi dileğimi de ilave etmeliyim.
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T ekfenliler arasında sıkı bir mücadeleye sahne olan 3. Ge-
leneksel Bilen Bilir yarışması 16 Ekim tarihinde Kemer 
Country Orman Evi’nde gerçekleştirildi. Bilen Bilir’de 

bu yıl, şimdiye kadarki en fazla katılımla 13 takım yarıştı. Aile-
leri ve dostlarının da desteğini alan yarışmacılar, birinci olabil-
mek ve kişi başına 2.000 TL’lik büyük ödülü alabilmek için can-
la başla mücadele ettiler. Yarışmayı, geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi Tekfen Holding Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi Koor-
dinatörü Dr. Ahmet Burak Emel yönetti.

Yarışma üç kademeli olarak gerçekleştirildi. Üçer kişiden olu-
şan takımlar önce 90 soruluk yazılı bir ön elemeden geçtiler. 
Çoktan seçmeli sorulara en fazla doğru yanıt veren 4 takım 
yarı finale kaldı. 25 soruluk zorlu yarı finalin ardından ise Tek-
fen Mühendislik’ten İki Sıfır Bir Bir ve Avevam Şekil Önümden 
Çekil adlı takımlar finale yükseldi. Çekişmeli geçen finalin so-
nucunda İki Sıfır Bir Bir takımı, gösterdiği başarılı performans-
la bu seneki yarışmayı kazandı. 

İki Sıfır Bir Bir üyeleri Rıdvan Şener, Oğuzcan Özgüven ve Cenk 
Kılıç’ı başarılarından dolayı kutluyor, yarışmamıza katılan di-
ğer tüm gruplarımıza ve bizimle o gün orada olan herkese te-
şekkür ederken, bir sonraki etkinlikte görüşmeyi sabırsızlıkla 
bekliyoruz. g

1 Avevam Şekil Önümden Çekil / Tekfen Mühendislik
 Merve Hilal Menteşe, Mehmet Tuncar, Çağlar Altundağ
2 BTC Petrol Soru Hattı / Tekfen İnşaat (BTC Projesinden)
 Mesut Can Kaya, Ediz Bayır, Eser Esmeray
3  90+1 / Tekfen Mühendislik
  Umut Tüzün, Emre Seymen, Bekir Uğur Çay
4 Her Şey Yolunda: Yola Devam / Tekfen Mühendislik
 Bayram Akkaya, Mustafa Kızıl, Deniz Toğuşlu
5 İki Sıfır Bir Bir / Tekfen Mühendislik
 Rıdvan Şener, Oğuzcan Özgüven, Cenk Kılıç
6 İkinci Vakıf / Tekfen Mühendislik
 Erhan Özsağırloğlu, Kemal Volkan Çavdar, Özgür Hunce
7 No Retreat No Surrender / Tekfen Mühendislik
 Yunus Kaya, Şeyda Altıntop, Semih Özsağıroğlu
8 Master Copy / Tekfen Mühendislik
 Sonat Edis, Murat Efe, Mehmet Alpsagun Kuruca
9 Sfenks / Tekfen İmalat
 Serkan Bölükbaş, Haluk Özkan, Mehmet Çolakoğlu
10 Sıradan Gönüllüler / Tekfen Turizm
 Mehmet Aydın, Hakan Kiraz, Veli Bakır
11 TEK-KEN / Tekfen İmalat
 Serkan Üngören, Kazım Köksal, Uğur Koltan
12 3 Adam / Tekfen Mühendislik
 Hasan Kaya, Uğur Yerli, Mustafa Çiçek 
13 Yazı-Tura / Tekfen Mühendislik
 Serhat Pişen, Serkan Gündüz, Can Aktürk

YARIŞMAYA KATILAN YARIŞMACILAR

SADECE ÇOK BİLENLERİN KAZANDIĞI YARIŞMA

Ama hocam!
Bu çok kazık...
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Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

Oğuzcan Özgüven: Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Yatılı 
okudum. Daha sonra İTÜ Kontrol Mühendisliği’ni kazandım. Mayıs 
ayından bu yana da Tekfen Mühendislik’te Enstrüman Mühendisi 
olarak çalışıyorum. 

Cenk Kılıç: Ben de Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Burada 
üçümüz de liseden arkadaşız aslında. Lise bittikten sonra Koç 
Üniversitesi’ne girdim. Elektrik Elektronik Mühendisliği okudum. 
Ben de Tekfen Mühendislik’te Enstrüman Mühendisi olarak çalışıyo-
rum. İşe Oğuzcan ile aynı gün girdik. 

Rıdvan Şener: Kadıköy Anadolu Lisesi ve ardından İTÜ Elektrik 
Mühendisliği’nden mezun oldum. Mart ayında işe başladım Tekfen 
Mühendislik’te. Elektrik Bölümü’nde çalışıyorum. Burada başladık-
tan sonra Cenk ve Oğuzcan’ın başvurmalarına aracı oldum. Mülakat-
tan sonra onlar da başladılar burada çalışmaya. Liseden sonra şimdi 
yeniden hep beraberiz.

Bilen Bilir’e katılmaya nasıl karar verdiniz?

Cenk Kılıç: Serhat (Pişen) Bey katılmamız yönünde bizi epey teşvik 
etti. Önceleri biraz tereddüt ettik ama son dakikada karar verip baş-
vurumuzu yaptık.

Serhat Bey sizdeki cevheri nasıl keşfetmiş olabilir?

Oğuzcan Özgüven: Aslında onun da çok bilerek bu yönlendirmeyi 
yaptığını düşünmüyorum. “Girin, katılın, kazanamasanız bile eğle-

nirsiniz” dedi. Kendisi de girdi yarışmaya, o da yarı finale kadar yük-
seldi. 

Yarışma için özel bir çalışma yaptınız mı?

Oğuzcan Özgüven: Rıdvan’la bir gün önce iş çıkışında Akmer-
kez’deki Starbucks Café’ye gidip biraz baktık. En zayıf olduğumuz 
konu Türkiye tarihi idi. Cumhuriyet sonrası Türk siyasi tarihi konu-
sunda pek bilgimiz yoktu. 

Buna nasıl karar verdiniz? 
Rıdvan Şener: Bir önceki senenin sorularına baktık. Tarihle ilgili so-
ruların hiçbirini yapamayınca bu konuya odaklanmaya karar verdik. 
Bu soruların ağırlığı da fazla. En iyisi buna çalışalım dedik. İki saat 
kadar birlikte çalıştık. 

Çalıştığınız yerden soru geldi mi?

Oğuzcan Özgüven: Geldi, evet… Mesela Köy Enstitüleri ile ilgili bir 
soru vardı. Hasan Âli Yücel’i böylece bildik.

Çalışırken kaynak olarak ne kullandınız?

Rıdvan Şener: Wikipedia sağ olsun. Bunlar bizim öğrencilikten alı-
şık olduğumuz durumlar; son gün son gece!

Kaç soruya doğru cevap verdiniz?

Rıdvan Şener: Çoktan seçmelilerde 90 soruda 13 yanlışımız vardı 
sanırım. Yarı finalde 25 sorudan 20’sini doğru cevaplandırdık. Final-
de ise fazla risk almamaya başladık. Yanlış cevaplar eksi puan getirdi-

İki Sıfır Bir Bir üyeleri Rıdvan Şener, Oğuzcan Özgüven ve Cenk Kılıç, 
son dakika katılmaya karar verdikleri Bilen Bilir’i kazanarak önemli 
bir başarıya imza attılar. Onlara, bu sonucun ardından gelecek yıl 
yarışmaya yeniden katılmayı düşünüp düşünmediklerini sorduk, 
iddialı bir yanıt aldık: “Hep biz kazanırsak haksızlık olur!” 
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SORULAR
GÜZEL,
YARIŞMA 
EĞLENCELİYDİ



2323

ğinden, ara açılınca çok emin olmadığımız sorulara cevap vermemeyi 
tercih ettik. Yarışmada uyguladığımız tek taktik de buydu zaten.

Soruları nasıl buldunuz?

Oğuzcan Özgüven: Sorular güzeldi. Epeyce sanat sorusu vardı, onu 
ben çok sevdim. Çünkü o konuda iyiydim. Çoğunu bildik o soruların.

Çok farklı konulardaki bu bilgi birikiminizi neye borçlusunuz?

Rıdvan Şener: Ben kendime az çok güveniyordum açıkçası. 
Oğuzcan’ın bilgisine de güveniyordum. Genel olarak ilgiliyiz film, ki-
tap, sanat gibi konulara. 

Oğuzcan Özgüven: Öğrenciyken benim okulun kütüphanesinde 
film izlemeye dalıp ders kaçırdığım çok olmuştur. Özellikle sinema 
konusunda kendime çok güveniyordum. Edebiyatta çok iyiyim diye-
mem, çünkü edebiyat engin bir deniz. Hiçbir zaman çok iyi olamazsı-
nız. Müzikte ise Cenk çok iyidir.

Cenk Kılıç: Benim farklı ilgi alanlarım var. Genelde insanların pek 
uğraşmadığı ve zaman harcamadığı şeyler benim ilgimi çekebiliyor. 
İnsanların bir noktadan sonra bıkıp vazgeçtiği konular, benim için 
derinlemesine gittiğim konular haline gelebiliyor.

Aranızda bir işbölümü var mıydı?

Rıdvan Şener: Bilen bildiğini söyledi aslında. Net bir iş bölümümüz 
olmadı. Özellikle yarı final ve finalde zamana karşı yarışıldığından, 
bilen hemen elini kaldırdı.

Kendi aranızda çelişkiye düştüğünüz hiç oldu mu?

Rıdvan Şener: Çok oldu. Bazen de birbirimizi yanlışa sürükledik. 
Mesela bir soruda diğer iki arkadaşım doğru bildiği halde, ben kendi 
cevabım için bastırdım. Sonuçta yanlış çıktı.

Bu durumlarda neye göre karar verdiniz?

Rıdvan Şener: Cevabı veren arkadaşımızın argümanını mantıklı 
bulduysak ona yöneldik.

Yarışmaya dair genel intibanız nedir? Beğendiniz mi 
organizasyonu?

Oğuzcan Özgüven: Bence çok güzel bir yarışmaydı. Sorular iyi seçil-
mişti. Belki bilim-teknik soruları biraz daha fazla olabilir meraklıları 
için. Ama genel olarak ben beğendim. 

Cenk Kılıç: Orada başka şirketlerden insanlar da vardı. Onları tanı-
mak için iyi bir fırsat oldu. Her şeyden önce epey eğlendik. Bundan son-
ra katılmasak da, izleyici olarak bile gidebileceğimizi düşünüyorum. 

Rıdvan Şener: Ortam çok güzeldi. Yarışma dışında top oynadık, ik-
ramlar güzeldi. Güzel bir gün oldu hepimiz için.

Kazandığınız parayı nasıl harcadınız?

Oğuzcan Özgüven: Ben hâlâ harcamadım ama bilgisayar alacağım 
herhalde.

Cenk Kılıç: Ben de bilgisayarıma bir parça aldım.

Rıdvan Şener: Sanırım ben de bilgisayar için harcayacağım.
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Eğer siz yarışıyor olsaydınız, yarışmada ne kadar ilerleyebileceğinizi merak ediyor 
musunuz? O halde aşağıdaki soruları yanıtlamaya başlayın. Ama lütfen gözünüzü cevap 
anahtarından uzak tutarak! Bol şanslar...

ŞİMDİ DE SIRA SİZDE!

1. Artık sıkça duyulan “4.5 G” terimindeki 
“G” harfi hangisini ifade eder?

 A) Bağlantı B) Hız C) Kapasite D) Nesil

2. 100 yaşında hayatını kaybeden, 
Türkiye’de birçok tarihçiyi yetiştiren bu 
nedenle de “hocaların hocası” olarak 
anılan ünlü tarihçimiz kimdir?

 A) Halil İnalcık B) İlber Ortaylı 
 C) Muazzez Hilmiye Çığ D) Sinan Meydan

3. İstanbul’da bir hastaneye de adını veren 
“etfal” kelimesinin anlamı nedir?

 A) Çocuklar B) Engelliler C) Kadınlar 
 D) Yaşlılar

4. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası 
olan İş Bankası kaç yılında kurulmuştur?

 A) 1924 B) 1926 C) 1928 D) 1930

5. Barış Manço’nun şarkısında, “tam elini 
tutmak üzereyken, aşkımı itiraf 
edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı 
dünyam” sözündeki “sokaktan gelen o 
ses” nedir?

 A) Alla Beni Pulla Beni B) Arkadaşım Eşek
 C) Domates Biber Patlıcan D) Nane Limon 

Kabuğu

6. Bedenini bilimsel araştırmalara, 
kafatasını ise “Hamlet” oyununda 
kullanılmak üzere bağışlayan besteci 
kimdir?

 A) Bach B) Beethoven C) Çaykovski
 D) Liszt

7. Filarmoni orkestrasındaki “filarmoni”nin 
kelime anlamı nedir?

 A) Büyük orkestra B) Müzik sevgisi
 C) Nota bilgisi D) Sıralı düzen

8. Hindistan’ın yeni göreve gelen başbakanı 
kabinesinde hangisinden sorumlu bir 
bakana yer vermiştir?

 A) Baharat B) Bollywood C) Ganj Nehri
 D) Yoga

9. Don Kişot’un yazarı kimdir?
 A) Cervantes B) Dostoyevski C) Steinbeck 
 D) Tolstoy

10. Ağrı Dağı’nın yüksekliği kaç metredir?
 A) 5130 B) 5134 C) 5137 D) 5139

11. Yeşilçam’da örneklerine sık rastladığımız, 
iyilerin keskin çizgilerle iyi, kötülerin de 
kötü olduğu, ağlatı ve dramın bozulmuş, 
karikatürleştirilmiş biçiminden ortaya 
çıkan sinema türü hangisidir?

 A) Avangart B) Dram C) Melodram
 D) Romantik

12. Bonzo lakabıyla bilinen, gelmiş geçmiş en 
iyi bateristlerden biri olarak kabul edilen 
John Henry Bonham, hangi grubun 
bateristidir?

 A) Led Zeppelin B) Metallica
 C) The Beatles D) Queen

13. Guinness Dünya Rekorları’na göre, tarihte 
bir kadının doğurduğu en yüksek çocuk 
sayısı kaçtır?

 A) 39 B) 49 C) 59 D) 69

14. Barış Manço ve arkadaşlarının kurduğu 
grubun adı nedir?

 A) Beyaz Kelebekler B) Mavi Işıklar
 C) Kurtalan Ekspres D) Sanco Panço

15. Bir tahtayı 6 eşit parçaya ayırmak için kaç 
kez kesmek gerekir?

 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

16. Başına gelen bir olayı abartarak anlatan 
kişiler için günümüzde kullanılan sözde, 
hangi basketbolcunun adıyla birlikte şaka 
yollu “yok artık” denir?

 A) Kobe Bryant B) Larry Bird
 C) Lebron James D) Micheal Jordan

17. 30, 29, 27, 24, 20, (?) Soru işareti olan 
yere hangi rakam gelmelidir?

 A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

18. “Arap Baharı” hangi ülkede başlamıştır?
 A) İran B) Mısır C) Suudi Arabistan
 D) Tunus

19. ÖSYM’nin “Ö” harfinin açılımı 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Öğrenci B) Öğrenim C) Öğretim
 D) Ölçme

20. Kuzey Amerika ile Güney Amerika 
kıtasını birbirinden ayıran geçidin adı 
nedir?

 A) Bering Boğazı B) Cebel-i Tarık Boğazı 
 C) Panama Kanalı D) Süveyş Kanalı

21. “USB”nin açılımı dilimize nasıl 
çevrilmiştir?

 A) Evrensel Seri Veri Yolu B) Evrensel 
Sistem Taşıma C) Evrensel Veri Taşıma

 D) Ultra Sistem Bağı

22. “Cannes Film Festivali” hangi ülkede 
düzenlenmektedir?

 A) Almanya B) Avusturya C) Fransa
 D) İtalya

23. Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek 
Finali’nde Monaco’ya 37 metreden attığı 
golle hatırlanan, Galatasaray’ın efsanevi 
futbolcusu kimdir?

 A) Cevad Prekazi B) Elvir Bolic
 C) Gheorghe Hagi D) Tanju Çolak

24. “Firuze” adlı şarkının bestecisi olan ve 
geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden 7 
Altın Portakal kazanmış müzisyen 
kimdir?

 A) Atilla Özdemiroğlu B) Cahit Berkay 
 C) Fahir Atakoğlu D) Timur Selçuk

25. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın siyasi 
parti genel başkanı kimdir?

 A) Behice Boran B) Fazıla Şevket Giz 
 C) Rahşan Ecevit D) Tansu Çiller

26. 1913–1920 yılları arasında ABD’de 
hangilerini postayla yollamak 
mümkündü?

 A) Arabaları B) Böcekleri C) Çocukları
 D) İnekleri

27. “Kralların Çarpışması, Ejderhaların Dansı 
ve Taht Oyunları” isimli kitapların yazarı 
kimdir?

 A) George R. R. Martin B) Herbert G. 
Wells C) J.K. Rowling D) J.R.R. Talkien

28. Aşağıdaki şekilde bulunan sayılar bir 
kurala göre yerleştirilmiştir, bu kurala 
göre son iki kare içerisine yerleştirilmesi 
gereken sayılar hangileridir?

4 12 6 18 3 9 5
8 20 12 30 6 15 10

 A) 15-20 B) 25-20 C) 15-25 D) 20-25

29. Aşağıdakilerden hangisi insan sesiyle 
yapılan müziğe verilen addır?

 A) Akapella B) Akor C) Akustik D) Naturel

30. Geçtiğimiz günlerde Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü alan 75 yaşındaki sanatçı 
kimdir?

 A) Bob Dylan B) Paulo Coelho
 C) Stephen King D) Tomas Tranströmer

31. Hangisi bataklık gazıdır?
 A) Azon B) Hidrojen C) Karbondioksit
 D) Metan

32. NBA’in resmi logosundaki silüet, hangi 
eski oyuncu model alınarak 
tasarlanmıştır?

 A) Jerry West B) Larry Bird
 C) Magic Johnson D) Micheal Jordan

33. II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası 
tarafından stratejik mesajların 
şifrelenmesi amacıyla kullanılan 
makinenin adı neydi? 

 A) Enigma B) Kripto C) Omega
 D) Paradoks

34. Bir gün kaç saniyedir?
 A) 84800 B) 86000 C) 86400 D) 88600

35. 1963 yılında Türkiye’de ilk açık kalp 
ameliyatını yapan, İstanbul’da kendi 
adıyla hastanesi bulunan hekim kimdir?

 A) Hüsrev Gerede B) Mazhar Osman 
 C) Sait Çiftçi D) Siyami Ersek

36. “Psikanaliz” kuramını ortaya atan kimdir?
 A) Alfred Adler B) Carl G. Jung
 C) Grigori Rasputin D) Sigmund Freud

ELEME SORULARI
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37. 2015’te “Birdman”, 2016’da “Diriliş” 
filmleriyle “En İyi Yönetmen” dalında art 
arda Oscar alan yönetmen kimdir?

 A) Alejandro Gonzalez Inarritu
 B) Christopher Nolan C) Martin Scorsese
 D) Roman Polanski

38. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da 
düzenlenen WTA Tenis Turnuvası’nda 
teklerde şampiyon olarak bu başarıyı 
kazanan ilk Türk kadın tenisçi kimdir?

 A) İpek Soylu B) Başak Eraydın
 C) Çağla Büyükakçay D) İpek Şenoğlu

39. Sonya ile dayısının ana karakterleri 
oluşturduğu ünlü Anton Çehov oyunu 
hangisidir? 

 A) Martı B) Üç Kız Kardeş C) Vanya Dayı 
D) Vişne Bahçesi

40. Neil Armstrong hangi yıl aya ayak 
basmıştır?

 A) 1961 B) 1969 C) 1972 D) 1979

41. “Çalışmak insanı özgürleştirir” sözü 
Almanya’daki hangi yapının girişinde yer 
almasıyla ün kazanmıştır?

 A) Berlin Parlamento Binası B) İşçi Partisi
 C) Münih Olimpiyat Stadı D) Nazi 

Toplama Kampı

42. Elde ettiği başarılar nedeniyle diğer 
ülkeler peşine düşünce ülkesinden 
ayrılmaması için “ulusal hazine” ilan 
edilen sporcu kimdir?

 A) Maradona B) Muhammed Ali C) Pele
 D) Usain Bolt

43. Leonardo DiCaprio, Oscar Töreni’nde 
ödülünü teslim alırken aşağıdakilerden 
hangisinden bahsetmiştir?

 A) Cinsiyet ayrımcılığı B) Hayvan hakları
 C) Irkçılık D) İklim değişikliği

44. Küba’ya ambargo kanununu uygulamaya 
koymadan bir gün önce, 1200 tane Küba 
purosu satın alıp stok yapan eski ABD 
başkanı kimdir?

 A) Jimmy Carter B) John F. Kennedy
 C) Richard Nixon D) Ronald Reagan

45. Çanakkale Boğazı hangi yarımadalar 
arasında yer almaktadır? 

 A) Biga-Gelibolu B) Biga-Kocaeli
 C) Gelibolu-Çatalca D) Gelibolu-Kocaeli

46. Bir işi 10 işçi 60 günde yapıyorsa aynı 
nitelikte 30 işçi kaç günde bitirir?

 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

47. Saat 17:15’te devlet başkanı olup 18:00’da 
istifaya zorlanan Lascurain, tarihin en 
kısa başkanlığını nerede yaşamıştır?

 A) Arjantin B) Brezilya C) Meksika D) Şili 

48. 80’lerde yayımlanan “Kara Şimşek” 
dizisindeki ana karakter Michael Knight’ı 
canlandıran oyuncu kimdir?

 A) Alec Baldwin B) David Husselhoff
 C) Richard Button D) Rock Hudson

49. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra barış 
anlaşması imzalamayan ve bugün halen 
savaş halinde görünen iki ülke hangisidir?

 A) ABD-Almanya B) ABD-Japonya
 C) Rusya-Almanya D) Rusya-Japonya

50. 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 ve 1942’de 
Nobel’in hangi dalında ödüle layık bir 
çalışma olmadığı için ödül verilmemiştir?

 A) Fizik B) Edebiyat C) Kimya D) Barış

51. Ülkemizin ilk kadın opera sanatçısı 
kimdir?

 A) Biricik Taç B) Lale Aytaman
 C) Sabiha Gökçen D) Semiha Berksoy

52. Bir maçta yaptığı “Akrep Vuruşu” adlı 
kurtarışla hatırlanan, kalesinden yaptığı 
ani çıkışlarla tanınan, “Çılgın Adam” 
lakaplı kaleci kimdir?

 A) Jose Luis Chilavert B) Peter Schmeichel 
C) Rene Higuita D) Thomas Ravelli

53. Soru işareti yerine hangi şekil 
getirilmelidir? 

 A)           B)              C)              D)

54. 1929’da yaşanan ekonomik durgunluğun 
adı nedir? 

 A) Büyük Buhran B) Deflasyon
 C) Enflasyon D) Stafglasyon

55. Steve Jobs’un Apple’dan kovulduktan 
sonra aldığı animasyon şirketinin adı 
nedir? 

 A) Dream Works B) Disney
 C) Paramount Animation D) Pixar

56. “Eğer dünyada tek bir ülke olsaydı, 
başkenti İstanbul olurdu” sözü kime 
aittir?

 A) Adolf Hitler B) Fatih Sultan Mehmet
 C) Napolyon Bonapart D) Winston 

Churchill

57. Son filmiyle 6 Oscar alan, nükleer felaket 
sonrası dünyada hayatta kalmaya çalışan 
bir adamın maceralarının anlatıldığı film 
serisinin adı nedir?

 A) Die Hard B) Allien C) Mad Max
 D) Sin City

58. Hangi sanatçı hem Oscar hem de Nobel 
ödülü kazanmıştır? 

 A) Ernest Hemingway B) G. Bernard Shaw 
 C) Samuel Beckett D) Thomas Mann

59. Hangi spor dalı 2016 Rio Olimpiyatları’na 
112 yıl sonra yeniden dahil edilmiştir? 

 A) Beyzbol B) Golf C) Güreş D) Kaykay

60. Kimyager Wallace Hume Carothers, hangi 
buluşuyla ticari anlamda büyük bir 
endüstrinin kurulmasına sebep olmuştur?

 A) Çimento B) Kauçuk C) Naylon
 D) Pil

61. Hayvanların hücrelerinde hangisi 
bulunmaz? 

 A) Çekirdek B) Kloroplast C) Mitokondri 
D) Sitoplazma

62. Dünyanın izleyici kapasitesi en büyük 
stadyumu nerededir?

 A) Brezilya B) Güney Kore C) İspanya
 D) Kuzey Kore

63. Dünyada en uzun tahtta kalan ve 
geçtiğimiz günlerde vefat eden Kral 
Bhumibol Adulyadej hangi ülkedendir? 

 A) Bangladeş B) Endonezya C) Laos
 D) Tayland

?

64. Bu yılın başında dünyanın en yüksek 
bonservis bedeliyle transfer edilen 
Fransız futbolcunun adı nedir?  

 A) Bale B) Pogba C) Modric D) Suarez

65. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da birçok 
uluslararası lideri de ağırladığımız 
zirvenin adı nedir? 

 A) Enerji B) Ekonomi C) G20 Zirvesi
 D) İklim

66. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen 
dünyanın en büyük radyo teleskobu (30 
futbol sahası büyüklüğünde) hangi 
ülkededir? 

 A) ABD B) Almanya C) Çin D) Rusya

67. Önümüzdeki haftalarda yeni başkanını 
seçecek olan ABD kaçıncı başkanını 
seçmiş olacaktır?

 A) 35 B) 40 C) 45 D) 50

68. Türkiye’nin ilk yüz nakli hangi üniversite 
hastanesinde yapılmıştır? 

 A) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
 B) Koç Üniversitesi Hastanesi
 C) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Hastanesi
 D) Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

69. İngiltere’nin ekonomisini altüst etmek 
için sahte sterlin basılan, toplama 
kampındaki esirlerin kalpazan olarak 
kullanıldığı Nazi planının adı nedir?

 A) Bernhard Operasyonu B) Consensus 
Operasyonu C) Primus Operasyonu

 D) Walküre Operasyonu

70. Her 100 yılda 7 cm yere yaklaşan Pisa 
Kulesi, hangi yöne doğru eğilmektedir?

 A) Batı B) Doğu C) Güney D) Kuzey

71. 2016 Olimpiyatları’nda aldığı 
madalyalarla bu alandaki rekorunu daha 
da ileri taşıyan Michael Phelps’in toplam 
kaç madalyası vardır? 

 A) 20 B) 24 C) 28 D) 32

72. Hangi söz çifti diğerlerinden farklıdır? 
 A) Kalem - Kalemlik B) Göz - Gözlük
 C) Kitap - Kitaplık D) Kül - Küllük

73. Ara vermeden yapılan 91 dakikalık bir 
futbol maçında yarım saatlik arayla en 
fazla kaç gol atılabilir?

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

74. Aşağıdakilerden hangisi basketbolun 
Şampiyonlar Ligi olan Euroleague’e 
katılan takımlarımızdan biri değildir? 

 A) Anadolu Efes B) Beşiktaş Sompo Japan 
C) Darüşşafaka Doğuş D) Fenerbahçe

75. Yumarta – Bal – Süt film üçlemesinin 
yönetmeni kimdir?  

 A) Ferzan Özpetek B) Fatih Akın
 C) Semih Kaplanoğlu D) Zeki Demirkubuz 

76. “Hep denedin, hep yenildin, olsun, yine 
dene yine yenil, daha iyi yenil.” sözü kime 
aittir? 

 A) Mahatma Gandhi B) Goethe
 C) Samuel Beckett D) Che Guevara

77. Dünya Ralli Şampiyonası’nı 9 kez art arda 
kazanan ve şampiyona tarihinin en 
başarılı ismi olarak kabul edilen ünlü pilot 
kimdir? 

 A) Alain Prost B) Jules Bianchi C) Lance 
Armstrong D) Sebastien Loeb
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78. Hangisi Star Wars serisinin son filminde 
Luke Skywalker’a ulaşacakları haritanın 
kalan parçasını tamamlayan robottur? 

 A) 3CPO B) Chewbacca C) R2D2 D) BB-8

79. 1923’te Los Angeles’ta bir dağın üzerine 3 
kelime olarak yerleştirilen, son kelimenin 
kaldırılmasıyla Hollywood halini alan 
tabelada ilk ne yazıyordu? 

 A) Hollywoodhills B) Hollywoodland
 C) Hollywoodcity D) Hollywoodfields

80. Yunan mitolojisindeki Kral Midas’ın 
şapkasının altına sakladığı eşek 
kulaklarını görüp bu sırrın yayılmasına 
neden olan kişinin mesleği nedir? 

 A) Berber B) Hekim C) Tellak D) Terzi

81. Vücut enerji üretmek için aşağıdakilerden 
hangisini kullanmaz?  

 A) Proteinler B) Şekerler C) Vitaminler
 D) Yağlar

82. John Lennon, 1980’de kaldığı otelin 
önünde kim tarafından öldürülmüştür?  

 A) Bir hayranı olan Mark David Chapman 
B) Mehmet Ali Ağca C) Karındeşen Jack 
D) Ted Bundy

83. Meksika’nın bayrağında aşağıdaki 
hayvanlardan hangileri vardır?  

 A) Ayı ve arı B) Kartal ve yılan 
 C) Kuş ve fare D) Yılan ve fare

84. Peyami Safa’nın “9. Hariciye Koğuşu” 
kitabındaki “Hariciye Koğuşu”nun 
günümüzdeki karşılığı nedir?  

 A) Genel cerrahi B) Kadın hastalıkları
 C) Nöroloji D) Yoğun bakım

85. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Kenan 
Evren’in talimatıyla birinci lige 
yükseltilen futbol takımı hangisidir? 

 A) Ankaragücü B) Beşiktaş
 C) Gençlerbirliği D) Manisaspor

86. Yaşar Kemal’in kendisi için “yaşlanmaz 
şair çocuk” dediği, “Tütün Zamanı”, 
“Yağmurlar ve Topraklar” ve “Viran 
Dağlar” eserlerinin yazarı kimdir? 

 A) Cahit Zarifoğlu B) Fakir Baykurt
 C) Necati Cumalı D) Rıfat Ilgaz

87. Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru 
yazılmıştır? 

 A) Egzoz B) Fortmanto C) Gardolap
 D) İlüzyon

88. Ünlü “Düşünen Adam” heykeli, hangi 
heykeltıraşa aittir? 

 A) Augustine Rodin B) Camillo Rusconi  
C) Louise Bourgeois D) Marcel Duchamp

89. “İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü” olarak 
çevrilen hastalık, aşağıdaki hangi virüsten 
kaynaklanır? 

 A) Hepadnavirüsler B) HIV C) HPV
 D) Retrovirüsler

90. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en 
meşhur film listesi, “IMDb Top 250” 
listesinde, 2008 yılında Shawshank 
Redemption’a birinciliği kaptıran filmdir? 

 A) Baba - The Godfather (1972)
 B) Kazablanka - Casablanca (1942)
 C) Schinderler’ın Listesi - Schindler’s List 

(1993)
 D) Ucuz Roman - Pulp Fiction (1944)

YARI FİNAL SORULARI

1. Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve 
üreticisi kimdir?

2. Kızıl Ordu’nun kurucusu olarak kabul 
edilen Lev Troçki 1929-1933 yılları 
arasında İstanbul’da hangi adada 
kalmıştır?

3. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği cami 
hangisidir?

4. Karamazov Kardeşler adlı kitabın yazarı 
kimdir?

5. Pablo Picasso’ya ait olan bu tablonun adı 
nedir?

6. Geçtiğimiz yıl ismi Adana Film Festivali 
olarak değiştirilen festivalin eski adı 
nedir?

7. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, 
 havada kuş kadar çokturlar; 
 korkak, cesur, câhil, hakîm ve çocukturlar 
 ve kahreden yaratan ki onlardır, 
 destânımızda yalnız onların mâceraları 

vardır.
 mısraları hangi şairimize aittir?

8. Uzaya çıkan ve dünyanın yörüngesinde 
tur atan ilk insan kimdir?

9. Şarkısını dinlediğiniz filmde başrolleri 
kimler paylaşmaktaydı?

10. Tekfen Vakfı kaç öğrenciye burs 
vermektedir?

11. Altın Ayı Ödülü, hangi film festivalinde 
verilmektedir?

12. Sergen Yalçın’dan sonra 4 büyük takımda 
da forma giymiş futbolcu kimdir?

13. Uzay boşluğunda hayatta kalabilen tek 
hayvan olan, yüksek radyasyon ve 
sıcaklığa dayanıklı, yaklaşık olarak 0,5 
mm boyundaki canlı hangisidir?

14. Bundan tam 162 yıl önce 16 Ekim günü 
Dublin’de doğan, “Dorian Gray’in 
Portresi”, “Mutlu Prens” gibi eserlerin 
sahibi İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa 
öykücü ve şair kimdir?

15. Hilary Clinton, ABD başkanlık seçimlerini 
kazanacağı tahmin edilen Demokrat Parti 

adaylığı için en zorlu yarışı kiminle verdi? 

16. Kutup Yıldızı’nın bilimsel adı nedir?

17. Yunanca bir kelime olan “atom” 
sözcüğünün anlamı nedir?

18. James Bond 
karakterini ilk olarak 
hangi oyuncu 
canlandırmıştır?

19. Bu sene ikincisi 
gerçekleşen Tekfen 
Filar-mini konserinde, 
anlatıcılık görevini 
üstlenen ünlü tiyatro sanatçısı kimdir?

20. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 
İstanbul Tasarım Bienali’nin başlığı nedir?

21. Berlin Duvarı kaç yılında yıkılmıştır?

22. Yılmaz Güney’den 32 yıl sonra Cannes’da, 
Kış Uykusu adlı filmiyle Altın Palmiye 
alan yönetmenimiz kimdir?

23. Pİ – SI – ÇA – PE – CA – (?) – PR
 Soru işareti yerine hangi harfler    

gelmeli? 

24. İngiltere’nin referanduma giderek Avrupa 
Birliği’nden çıkmaya karar vermesi basına 
hangi isimle yansımıştır?

25. 1817 yılında tamamen sağır kalmasına 
rağmen, 9. senfonisini yazan Alman 
klasik müzik bestecisi kimdir?
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1. Terazi ve kılıç neyi simgelemektedir?

2. Son zamanlarda gündemde de yer alan 
Lozan Antlaşması hangi yıl 
imzalanmıştır?

3. 1978 yılında, Atıf 
Yılmaz’ın 
yönetmenliğini 
üstlendiği, Türkan 
Şoray ve Kadir 
İnanır’ın 
başrollerini 
paylaştığı 
unutulmaz Selvi 
Boylum Al 
Yazmalım filminin müziğini kim 
bestelemiştir?

4. Bill gömleğini ütülerken kapı çalındı. 
Gelen; kayınvalidesinin tek kızının, 
kocasının oğluydu. Bu kişi Bill’in nesi 
olur?

5. Varlığı milattan öncesine dayanan, 
duvarlarında sadece üç renk boya ile 
yapılmış el izleri ve hayvan figürlerinin 
bulunduğu Eller Mağarası hangi 
ülkededir?

6. Tekfen’den ilk burs alan öğrenci kimdir?

7. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 
efsanevi aktör Tarık Akan’ın gerçek ismi 
nedir?

8. Denize açılan eşlerinin geri gelmemesi 
üzerine, derin acılar, nostalji ve özlemin 
ifade edildiği, 
denize yakılan 
ağıtlar olarak 
bilinen, 19. 
yüzyıldan 
günümüze kadar 
uzanan Portekiz 
halk müziği türü 
nedir?

9. National Geographic tarafından 1985 
yılında dergiye kapak olan fotoğrafıyla 
geniş kitlelerce tanınan, yeşil gözleri 
akıllara kazınmış Şarbat Gula nerelidir?

10. Cenazesinde, kendi 
bestelediği cenaze 
marşının çalınmasını 
istemeyen, bunun 
yerine Mozart’ın 
Requiem’inin 
çalınmasını isteyen, 
bedeni Paris’te kalbi 
ise Varşova’da yatan 
müzisyen kimdir?

11. Geçtiğimiz aylarda özellikle Orta ve 
Güney Amerika bölgesini ziyaret eden 
hamile kadınlar için tehdit oluşturan 
virüsün adı nedir?

12. Bosna Hersek’te Neretva Nehri üzerinde 
bulunan meşhur köprünün adı nedir?

13. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma 
hangisidir?

14. Park Güell, Casa 
Mila, La Sagrada 
Familia gibi 
Barcelona’nın en 
ünlü mimari 
eserlerinin yaratıcısı 
kimdir? 

15. Son organizasyon 
şemasına göre Tekfen Holding’de kaç 
başkan yardımcısı vardır?

CEVAP ANAHTARI

ELEME SORULARI
1.D 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.C 11.C 
12.A 13.D 14.C 15.B 16.C 17.B 18.D 19.D 20.C 
21.A 22.C 23.A 24.A 25.A 26.C 27.A 28.C 29.A 
30.A 31.D 32.A 33.A 34.C 35.D 36.D 37.A 38.C 
39.C 40.B 41.D 42.C 43.D 44.B 45.A 46.B 47.C 
48.B 49.D 50.A 51.D 52.C 53.B 54.A 55.D 56.C 
57.C 58.B 59.B 60.C 61.B 62.D 63.D 64.B 65.A 
66.C 67.C 68.A 69.A 70.C 71.C 72.B 73.C 74.B
75.C 76.C 77.D 78.C 79.B 80.A 81.C 82.A 83.B
84.A 85.A 86.C 87.A 88.A 89.B 90.A

YARI FİNAL SORULARI
1. Vecihi Hürkuş 2. Büyükada 3. Selimiye Cami 4. 
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 5. Guernica 6. Altın 
Koza Film Festivali 7. Nazım Hikmet 8. Yuri Gaga-
rin 9. Richard Gere - Julia Roberts 10. 500 11. Ber-
lin Film Festivali 12. Burak Yılmaz 13. Su Ayısı 14. 
Oscar Wilde 15. Bernie Sanders 16. Polaris 17. Bö-
lünemez 18. Sean Connery 19. Serra Yılmaz 20. Biz 
İnsan mıyız? 21. 1989 22. Nuri Bilge Ceylan 23. Cİ 
24. Brexit 25. Ludwig van Beethoven 

FİNAL SORULARI
1. Adalet 2. 24 Temmuz 1923 3. Cahit Berkay 4. 
Kendi oğlu 5. Arjantin 6. Erhan Öner 7. Tarık Tah-
sin Üregül 8. Fado 9. Afganistan 10. Frédéric Cho-
pin 11. Zika 12. Mostar Köprüsü 13. Kadeş Antlaş-
ması 14. Antoni Gaudí 15. 6 16. Black Square (Siyah 
Kare) 17. Tirat 18. Rabih Abou Khalil 19. Kırşehir 
20. Hasan Âli Yücel 21. Jailhouse Rock 22. Altın 
Boynuz 23. Yunus Nadi Abalıoğlu 24. 7 25. Gılga-
mış Destanı

16. Aynı zamanda en 
bilinen eseri 
olmakla birlikte, 
Kazimir 
Maleviç’in, 
1935’te kanserden 
öldüğü sırada, 
yatağının başında 
hangi tablosu asılıydı?

17. Tiyatroda genelde bir düşüncenin 
kesintisiz gelişimini gözler önüne sermek 
ve seyirciyi etkilemek için oyuncuların 
yapmış olduğu uzun konuşmalara ne 
denir?

18. Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın 2 ve 3 
Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği 
konserlere konuk olacak Lübnanlı caz 
sanatçısının ismi nedir?

19. 20 Temmuz 1954 tarihinde Cumhuriyetçi 
Millet Partisi Genel Başkanı Osman 
Bölükbaşı’yı tekrar milletvekili seçtiği için 
Demokrat Parti tarafından ilçe yapılan il 
hangisidir?

20. Köy enstitülerinin kuruluşuna önayak 
olan zamanın tanınmış Milli Eğitim 
Bakanı kimdir?

21. Dünya çapında Rock’n Roll’un kralı olarak 
bilinen Elvis Presley’in dinlemekte 
olduğunuz şarkısının ismi nedir?

22. Adına şarkılar, şiirler yazılan Haliç’in eski 
ismi nedir?

23. Cumhuriyet gazetesini kuran Türk 
gazeteci ve siyasetçi kimdir?

24. 2 kişilik ve 3 kişilik toplam 13 sıranın 
bulunduğu bir sınıfın mevcudu 32’dir. Bu 
sınıfta tüm sıralar dolu olduğuna göre, 
kaç tane 2 kişilik sıra vardır?

25. Tarihte bilinen en eski yazılı destan 
hangisidir?

FİNAL SORULARI
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Haritalarla Türkiye
tarihine yolculuk

 ERHAN ÖNER’İN NADİR HARİTA KOLEKSİYONU 4 CİLTLİK KİTAP OLDU
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Türkiye üzerine dünyanın sayılı harita koleksiyoncularından biri olan
Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Başdanışmanı Erhan Öner,

yaklaşık 1.500 parçadan oluşan koleksiyonunun kataloğunu yayımladı.
İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan “A Journey Through Maps 

from the Ottoman World to the Republic of Turkey & From Constantinople
to İstanbul Between the 15th and the 20th Centuries”

(Haritalarla 15. ve 20. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Dünyası’ndan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve Constantinople’dan İstanbul’a Uzanan Bir Yolculuk)

adlı 4 ciltlik kitap, bu konuda bugüne kadar Türkiye ve dünyada yapılmış
en kapsamlı kaynak eser olarak tanımlanıyor.
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E rhan Öner, eski haritalara tutkuyla 
yaklaşan bir koleksiyoner. Öner’in ko-
leksiyonunda, 30 yıl içinde sabırla 

toplanmış 2 bine yakın harita bulunuyor. 15. 
yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman dili-
mi içinde yayımlanmış tüm bu haritaların 
tek ortak noktası, tarihi Türkiye coğrafyasını 
konu alması. 

Erhan Öner, ilk haritasını 1985 yılında, çalış-
ma odasına dekoratif bir unsur katmak için 
satın almış. Ancak İngiliz kartograf John 
Tallis’in Anadolu haritası onda yeni bir me-
rak uyandırmış. Yavaş yavaş başka Anadolu 
haritaları da toplamaya başlayan Öner’in ko-
nuya ilgisi arttıkça, bu alandaki bilgi ve biri-
kimi de artmış. “O günlerde kafamda bir ko-
leksiyona sahip olma düşüncesi pek yoktu. 
Sadece beğendiğim, hoşuma giden haritaları 
alıyordum” diyen Öner, bir süre sonra kendi-
ni nadir haritaların peşine düştüğü tutkulu 
bir serüven içinde bulmuş. Şimdi artık Erhan 
Öner, İstanbul’da da Londra’da da sahafların 
yakından tanıdığı bir isim.

Erhan Öner, merak, tutku ve sabırla 30 yılı 
aşkın bir süre içinde oluşturduğu harita ko-
leksiyonunu, bundan iki yıl önce bir kaynak 
kitap/katalog olarak yayımlamaya karar ver-
miş. Büyük bir titizlik ve ayrıntılı bir çalışma 
gerektiren proje için, konularında uzman ki-
şilerin yer aldığı bir ekip oluşturulmuş. Kita-
bın editörlüğünü, tarihçi Yard. Doç. Dr. Fat-
ma Türe üstlenmiş. Haritaların fotoğraflarını 
röprodüksiyon alanında uzmanlaşmış bir 
fotoğrafçı olan Hadiye Cangökçe çekerken, 
kitabın tasarımını İngiliz kitap tasarımcısı 
Clive Crook yapmış. Kitabın başlık ve metin-
lerinde, 19. yüzyıl kartograflarının kullandı-

ğı harflerden esinlenilerek yaratılmış Surve-
yor adlı bir tipografi kullanılmış.

Tarihi belgelerin tadını yansıtan özel bir 
kâğıda (Garda Pat Kiara) Mas Matbaası’nda 
basılan ve Eren Kitap tarafından yayımlanan 
4 ciltlik eser 1.934 sayfadan oluşuyor. Kitap-
ta 15. ve 20. yüzyıllar arasında yayımlanmış 
1.500 kadar haritanın fotoğraf ve bilgilerine 
yer veriliyor. Abraham Ortelius, Gerardus 
Mercator, Jodocus Hondius, Homann Heirs, 
Frères Lotter, Visscher Family, Sanson Fa-
mily, John Speed ve Frederick de Wit gibi 
dünyanın ünlü haritacılarının yaptığı Türki-
ye haritalarının eksiksiz yer aldığı kitabın bir 
başka özelliği de, sadece Batılı haritacıların 
hazırladığı haritalarla sınırlı olmaması. Ki-
tapta, İbrahim Müteferrika tarafından basıl-
mış Cihannüma adlı coğrafya-atlas kitabı da-
hil olmak üzere, örneklerine ancak müze ve 
kütüphanelerde rastlanabilecek bazı el yapı-
mı yazma haritalar da bulunuyor. Ayrıca Os-
manlı İmparatorluğu’nun son dönemi ile 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemine ait at-
las, cep atlası, harita kitabı ve askeri, idari, 
coğrafi haritalara da yer vermesi, kitabın de-
ğerini bir kat daha artırıyor.
 
Erhan Öner, daha yayımlandığı ilk günden 
itibaren büyük ilgi uyandıran kitabının, hari-
talar hakkında bilgi edinmek isteyen hevesli 
harita toplayıcıları için kaynak eksikliğini gi-
deren bir başvuru kitabı olmasını temenni 
ettiğini söylüyor.

Biz de bu muhteşem kitabı için Erhan Öner’i 
kutluyor ve çok önemli bir kaynak eseri lite-
ratüre kazandırdığı için kendisine teşekkür 
ediyoruz.

DÖNEMLER VE HARITACILAR 
FARKLI, KONU AYNI 

Erhan Öner’in koleksiyonu, Batılı
haritacıların yanı sıra Türk 

kartografların yaptığı haritaları da 
kapsıyor. Ancak hepsinin ortak 

noktası Türkiye coğrafyasını konu 
alması.

Üstte, Georg Braun & Frans 
Hogenberg’in İstanbul haritası (1572).

Sağda, Çanakkale Boğazı’nın girişini 
gösteren bir deniz haritası (1764).

En sağda, Osman Mükerrem B. 
İsmail’in Türkiye Cumhuriyeti haritası 

(1926). 
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P rojeyi ilk duyduğumda ve ilk toplantılara katıldığımda çok he-
yecanlanmıştım; ama çalışmaya başlayınca bu heyecanımın 
katlanarak artacağını, kuşkusuz, o aşamada bilemezdim. Bir 

tarihçi için, orijinal belgelerle çalışmanın keyfini ifade etmek, gerçek-
ten çok zor. Bini aşkın rengârenk, boy boy haritaları, bir elde pertav-
sız okumaya ve çözmeye çalışmaksa, bazen haritaları yaydığımız ma-
sanın etrafında sayısız tur atmayı gerektirse de çok eğlenceliydi. 
Bazen tek bir satırın okunması ve içimize sinerek çevrilmesi için gün-
lerce uğraşıldığı oluyordu. Yine de belki iki belki üç gün sonra emin 
olamayıp tekrar başa dönüyorduk. Tek bir haritanın bile kitapta han-
gi sayfada veya hangi bölümde yer alacağı üzerine uzun tartışmalar 
yapmak projenin olmazsa olmazlarındandı.

Erhan Öner, dünya çapında bir koleksiyoner olmasının yanı sıra hem 
çok iyi bir arşivci hem de inanılmaz bir araştırmacı. Kitaplar hazırla-
nırkenki akademik düzeydeki titizliği, kuşkulu yaklaşımı ve bir o ka-
dar problem çözmeye yönelik pratikliğiyle benim bir editör olarak 
çalışmamı hafifletti ve hızlandırdı. Ayrıca, birçok koleksiyonerde gö-
rülen cimrilik ve kendine saklama durumu Erhan Bey için geçerli de-
ğil. O, herşeyi rahatça paylaşıyor: fikirlerini, bilgisini, haritalarını… 
Böyle bir yardıma rağmen, binlerce harita üzerinde gece gündüz ça-
lışmak insanı bazen paranoyaklaştırabiliyor. Erhan Bey, fikir birliği-
ne varamadığımız veya Osmanlıcasında sorun yaşadığımız haritala-
rın orijinallerini rahatça inceleyebileyim diye bazen eve gönderiyordu. 
Her ne kadar güvenli bir yerde yaşıyorsam da ya eve hırsız girerse 

Editörden bir not
Yard. Doç. Dr. Fatma Türe

korkusuyla birçok gece sabahladığım oldu. Son kertede, evimde bir 
Cihannüma ağırlamaktan da hoşnuttum.

Herkesin birbirini kolladığı, destek olduğu, yardımlaştığı bir ekip ça-
lışması eşliğinde proje, yaklaşık iki yıl sürdü. Bazen çok hızlı ilerledik, 
bazen de birbirimizi bekledik. Çokça tartıştık, bir o kadar da güldük, 
eğlendik. Böyle bir ekibin parçası olmaktan ve yüzyıllar öncesinin 
coğrafyasına bir yolculuk yapmaktan çok memnunum.

KİTAP SELFIE’Sİ
Projeye katkı veren ekip bir arada (soldan sağa): Dori Kiss Kalafat, 
Fatma Türe (editör), Hadiye Cangökçe (fotoğrafçı), Bora Akgül 
(Mas Matbaası). Arkada, Erhan Öner.
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K itap toplamak, kitap biriktirmek, kütüphane kurmak bir tut-
kudur. Kartpostal, gravür, el yazısı belge, afiş, harita gibi ana 
maddesi kâğıt olan malzemelerden de biriktirilip koleksiyon 

oluşturulabilir. Kimileri kitap toplar, kimileri de harita gibi malzeme-
ler. Günümüzde ise her iki konuda da koleksiyon yapan kişiler azalı-
yor.

Harita biriktirmek, haritalardan koleksiyon yapmak ülkemizde çok 
yaygın olmayan bir uğraş. Türkiye’de harita koleksiyonu yapma ko-
nusunda adı öne çıkmış insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 
Çünkü harita biriktirmek; bulma güçlüğü, teşhir ya da saklama zorlu-
ğu ve maddi açıdan kitaba oranla katbekat güç bir iş.

Bu konuda öne çıkan birkaç ismin yanında, Türkiye’de harita koleksi-
yonerliği konusunda yayımladığı muhteşem kitabıyla ilk sıraya yerle-
şen kişi Erhan Öner oldu. Erhan Öner, yaklaşık otuz yıllık harita bi-
riktirme serüvenini, geçtiğimiz ay dört ciltlik muhteşem bir katalog 
kitap ile taçlandırdı. Bu başvuru kitabı, şu an, Türkiye ve dünyada 
yayımlanmış en kapsamlı ve hacimli kaynak eser konumunda.

Büyük bir birikim ve çabanın ürünü olarak karşımıza çıkan bu çalış-
ma, koleksiyon yapmanın nasıl faydalı bir yöne evrilebileceğinin so-
mut kanıtı. Bu katalog, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuri-
yeti tarihi ile uğraşacaklara büyük bir veri kaynağı olarak karşımızda 
duruyor. Kitabın, malzemesinin toplanmasından hazırlanmasına, 
basımından kütüphanelere ve ilgilisine dağıtımına kadar emeği ge-
çen herkese sonsuz teşekkürler.

Bir büyük teşekkür de eserin yaratıcısı Erhan Öner’e, emeğinize sağlık...

Sahaf gözünden bir değerlendirme
Emin Nedret İşli
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Tekfen Filarmoni’den 

M U H T E Ş E M 
Y I L D Ö N Ü M Ü 
KO N S E R L E R İ

Tekfen Grubu’nun 60. kuruluş yıldönümü kutlamaları 
çerçevesinde Tekfen Filarmoni özel bir sonbahar programı 
düzenledi. 2 Kasım’da Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni 

Orkestrası Konser Salonu’nda ve 3 Kasım’da İstanbul Zorlu 
PSM’de verdiği konserlerin ardından orkestra, 6 Kasım’da 

“Tekfen Filar-mini” olarak küçüklerle buluştu.
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T ekfen Filarmoni, Tekfen’in 60. kuruluş yıldönümü 
vesilesiyle sonbahar konserlerinde özel bir program-
la müzikseverlerin karşısına çıktı. Üyelerinin men-

sup olduğu ülkeler itibariyle “Üç Denizin Sesi” lakabıyla da 
anılan orkestra, 60. yıldönümüne özel olarak, Tekfen’in üç 
kurucusunun geldiği Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgeleri-
ni temsil eden sanatçıları ağırladı. Konserde Karadeniz’i 
Rusya’dan domra üstadı Inna Akulinina, Ege’yi Yunan mü-
ziğinin divası Alkistis Protopsalti, Akdeniz’i ise caz dün-
yasının ünlü ismi Rabih Abou Khalil temsil etti. Konserde 
ayrıca Tekfen Filarmoni, daimi solistleri olarak bu toprak-
ların usta müzisyenleri Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve 
Ercan Irmak’a da eşlik etti.

2 Kasım 2016 günü Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or-
kestrası Konser Salonu’nda ve 3 Kasım’da İstanbul Zorlu 
Center Performans Sanatları Merkezi’nde verilen konser-
leri, klasik müziğin “harika çocuğu” Özbek Aziz Shokhaki-
mov yönetti.

ALKİSTİS PROTOPSALTİ HAKKINDA

Konserin solistlerinden Alkistis Protopsalti, ifadeli, duygulu sesi ve 
yaratıcı yorumu ile Yunanistan’ın en önemli şarkıcılarından biri. 1975 
yılında başlayan müzik kariyerinde dünyaca ünlü birçok müzisyen 
ve bestecilerle birlikte çalışan Alkistis Protopsalti’nin 40 yıllık müzik 

kariyeri boyunca yaptığı 28 albümün tamamı altın ve platin plak ka-
zandı. Sanatçı, müziğin sınır tanımadığı inancıyla dünyanın birçok 

ülkesindeki tarihi mekânlarda hayranları ile buluştu. New York’ta 
Metropolitan Museum, Küba’da Havana Operası, Moskova’da 
Kremlin Opera Binası, Pekin’de Yasak Şehir’deki konser salonu 
ve Mısır’da İskenderiye Kütüphanesi’nde unutulmaz konserlere 
imza attı.

Dünyanın birçok prestijli orkestrasıyla birlikte sahne alan Alkistis 
Protopsalti, Gipsy Kings’in “Turquoise Dream” adlı albümünde-

ki bazı Latin şarkılarını söylerken, film müzik ve karakterlerini 
de seslendirdi. 2004 Atina Olimpiyatları’nda olimpiyat me-

şalesini taşıdı ve oyunların kapanış seremonisinde yer aldı. 
2011 Atina Özel Olimpiyatları’nın açılış ve kapanış törenle-

rinde de ünlü İtalyan tenor Vittorio Grigolo ile düet yaptı.

Alkistis Protopsalti aynı zamanda ülkesini çeşitli ulus-
lararası organizasyonlarda ve kariyerinin en önemli 
olaylarından biri olarak saydığı Avrupa Birliği Dışiş-
leri Bakanlığı Konferansı gibi resmi platformlarda da 
temsil etti. Yunan Büyükelçiliği’nin davetiyle Yunan 
müziğini Küba’da tanıtma fırsatı bulan sanatçı, Çin 
ve Yunanistan dostluğunun 35. yılı kutlamalarında 
sahne aldı. 

Alkistis Protopsalti, halen katıldığı uluslararası etkin-
liklerde Yunan ruhu ve kültürünü kendine has tarzı ile 

tanıtmaya devam ediyor. Anadili olan Yunanca dışında 
İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Çince ve Korsi-
ka dili gibi birçok farklı dilde performans sergileyen sanat-
çı, Ağustos 2015’te Yunanistan’da Turizm Bakanlığı görevi-
ni de üstlendi.
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RABİH ABOU KHALİL İLE KONSERE DAİR BİR SÖYLEŞİ

Tekfen Filarmoni’nin konuk solistlerinden Lübnanlı Rabih Abou Khalil, Beyrut’ta doğup büyümüş dünyaca ünlü bir müzisyen. Lübnan 
Savaşı’nın çıkmasıyla ülkesinden ayrılarak Almanya’ya yerleşen Rabih Abou Khalil, Doğu Batı enstrümanları ve müziğinin sentezinde caz 
formunu da kullanarak, etnik caz alanında dünyaca tanınan yapıtlara imza attı. Konserde Tekfen Filarmoni ile birlikte “Üç Kişilik Suşi” adlı 
eserini seslendiren Rabih Abou Khalil, Açık Radyo’nun Açık Dergi Programı’na da konuk oldu. İşte bu söyleşiden satırbaşları:

Açık Radyo: “Üç Kişilik Suşi” ilginç bir başlık. Nedir bu başlığın hikâyesi?

Rabih Abou Khalil: Tabii bir parçanın ismini koymak hiç de o kadar kolay 
olmuyor. Çünkü çok karmaşık bir yaratım süreci. Parçanın içindeki müziği 
birkaç kelimeyle ifade etmek çok zor. Ancak isim illa eseri yansıtacak diye 
bir kural da yok. Bu örnekte olduğu gibi… “Üç Kişilik Suşi” aslında bir aşk 
parçası. Bir gün, Amerikalı bir dostumla sufi müzik dinlerken ona dönerek 
sordum, “John, sen Sufi sever misin?” O da cevap verdi, “Sevmez miyim? 
Tabii ki severim. Daha dün yedim, üstelik şahaneydi!” Bu sürreal absürt 
yanlış anlama beni hemen o anda, eserin adını “Üç Kişilik Suşi” koymaya 
yöneltti.

Açık Radyo: Bu parçayı konser için seçmenizin özel bir nedeni var mı?

Rabih Abou Khalil: Bu eseri seçmek kolay da olmadı, zor da. Bu, neredeyse 
25 yıllık bir beste. Çok uzun bir süredir de çalmadım. Daha önce dünya-
nın farklı yerlerinde birçok kez orkestrayla seslendirmiştik. Tabii eserler ve 
notalar hep aynı kalıyor, ama ben değiştim ve bugün bu parçayı bam-
başka bir şekilde çalmak istiyorum. O nedenle iki gündür provalarda 
orkestraya sürekli müdahale etmek zorunda kaldım, “Yok yok, öyle 
değil böyle çalın!” diye. Şef de, müzisyenler de, “Ama burada öyle 
yazmıyor” diyorlar. Ben de onlara, “Böyle çalarsak daha iyi olacak” 
diyorum. Kültürler arası etkileşimi ve çalışmayı çok önemsiyo-
rum. Lübnan’da doğdum, genç yaşta Almanya’ya gittim. Şimdi 
Fransa’da yaşıyorum ve farklı kültürlerden gelen geleneklerin, 
tatların, seslerin hayatımızı çok zenginleştirebileceğine ina-
nıyorum. İstanbul da böyle bir şehir. Bu parçayı seçmemde 
biraz da bunlar etkili oldu.

Açık Radyo: Tam da kültürler arasındaki etkileşimden 
söz etmişken, Üç Denizin Sesi olan bir orkestrasıyla çal-
mak nasıl bir his?

Rabih Abou Khalil: Ben çok şaşırdım doğrusu. Bu ka-
dar çok uluslu, bu kadar renkli bir orkestra beklemiyor-
dum. O kadar çok ülkenin müzisyeni var ki orkestrada; 
Ukrayna’dan, Romanya’dan, Rusya’dan, Moldovya’dan, 
Ürdün’den, Mısır’dan... Şefimiz de Özbek, ama yine de 
orkestra tek vücut olarak bir İstanbul orkestrası hissini 
veriyor bana. Ben müziğimde çok farklı ritimler kullan-
mayı severim ve bunu her orkestra kolay kolay algılaya-
maz. Halbuki burada hiç zorluk çekmeden farklı ritim-
lerde çok güzel neticeler aldık. Bugüne kadar üç prova 
yaptıysak da parça çok iyi bir noktada, o yüzden konseri 
heyecanla bekliyorum.

Açık Radyo: Rabih Abou Khalil’e sorduğum soruyu, 
şimdi tersten Dori Hanım’a sormak istiyorum. Siz niye 
Rabih Abou Khalil’i bu konser için özellikle istediniz?

Dori Kiss Kalafat: Çünkü ben şahsen onu uzun sene-
lerdir, çok severek dinliyorum. Akdeniz deyince ilk akla 
gelen enstrüman ud oluyor. Bu yılki 60. yıl kurgusunu 
düşünürken, Akdeniz’i temsil etmek için ud, ud deyince 
de Lübnan’dan Rabih Abou Khalil aklımıza geldi. Bundan 
başka da bir isim düşünmedik açıkçası. Şansımıza onun da 
programı denk geldi, müsaitti ve kabul etti. Bundan dolayı da 
çok mutluyuz.
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T ekfen Filarmoni, çocuklara klasik 
müziği erken yaşta sevdirmek ama-
cıyla 6 Kasım günü bu kez “Tekfen 

Filar-mini” adıyla Zorlu PSM Ana Tiyatro 
Sahnesi’nde çocuklarla buluştu. Tekfen Fi-
lar-mini, ödüllü tiyatro ve sinema oyuncu-
su Serra Yılmaz’ın anlatımıyla küçükleri 
unutamayacakları bir klasik müzik yolcu-
luğuna çıkardı.

Tekfen Filar-mini’nin amacı olabildiğince 
çok çocuğa müzik sevgisi aşılamak ve geniş 
yelpazedeki ailelerin çocuklarının fayda-
lanmasını sağlamak olduğundan, konserin 
bilet fiyatları 10 TL gibi oldukça düşük dü-
zeyde tutuldu. 2.190 kişi kapasiteli salo-
nun biletleri haftalar öncesinden tükendi.

Konserde küçük izleyiciler, Serra Yılmaz’ın 
rehberliğinde bir klasik müzik yolculuğuna 
çıktılar. Richard Strauss’un sevilen polka-
larından Camille Saint-Saëns’ın Hayvanlar 
Karnavalı’na; Rimsky Korsakov’un Yaban 
Arısının Uçuşu’ndan Sergey Prokofiev’in 

Şövalyelerin Dansı’na, eğlenceli olduğu ka-
dar öğretici eserlerin seslendirildiği kon-
serde ayrıca “Altıdan Sonra Tiyatro”nun 
kurucularından, oyuncu ve yönetmen Yiğit 
Sertdemir ve ekibi de yerlerini aldı. 
Sertdemir’in yarattığı “Filarmini” isimli 
palyaço kahramanlar ve konsere dahil olan 
dev boyutlu rengârenk kuklalar, müziğe 
bir de görsel ziyafet eklediler. Böylece ço-
cuklar bir yandan konseri izlerken, bir yan-
dan da Hayvanlar Karnavalı’ndaki birbi-
rinden farklı ve renkli hayvanları, Edvard 
Grieg’in Peer Gynt adlı eserindeki trol, cüce 
ve cinleri, ayrıca Mussorgsky’nin eserinde 
sahneye çıkan dev kuklayı izleyerek hayal 
âleminde bir yolculuğa çıktılar.

Konser boyunca Serra Yılmaz, renkli kişili-
ğiyle çocuklara müzisyenler, çalgılar ve 
müziğe dair değerli bilgiler aktardı. Çocuk-
lar ise baştan sona kadar tüm bunlara, 
kimi zaman şaşkınlıkla, kimi zaman güle-
rek ve eğlenerek, ancak çoğunlukla hay-
ranlıkla ve alkışlarla cevap verdi. g

TEKFEN FİLAR-MİNİ
BİR KEZ DAHA KÜÇÜKLERLE
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KISACA TEKFEN FİLAR-MİNİ

Tekfen Filar-mini konseri ile amaçlanan nedir?
Çocuklara klasik müzik dinletmek, geleceğin bilinçli 
dinleyicisinin yaratılmasında bir pay sahibi olmak bu projedeki 
öncelikli hedeflerimiz.

Türkiye’de daha önce çocuklara yönelik böyle bir 
orkestra çalışması yapıldı mı?
Elbette, Türkiye’de de, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi 
çocuk konserleri yapılıyor. Ancak Batı’da çocuk konserleri 
daha yaygın ve daha düzenli. Bizim de gönlümüzden geçen, 
Tekfen Filar-mini konserlerini bir gelenek haline getirmek.

Müziğin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?
Çocuklar doğar doğmaz görmezler, ama doğmadan önce 
bile, anne karnında duyarlar, hatta seslerden etkilenirler. Müzik 
hayal güçlerini de artırıyor, doğrudan duygulara hitap ediyor 
ve türüne göre sakinleştirici, canlandırıcı, hüzünlendirici etkisi 
oluyor. Ama müziği duymak ve dinlemek arasında fark var. 
İyi bir müzik dinleyicisi olmak bir öğrenim sürecidir. Bu süreç 
ne kadar erken başlarsa, etkisi o kadar kalıcı olur; çocukların 
müzik zevki gelişir, zenginleşir. Bizim de amacımız bu zaten.
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BİR KONSERİN

KAMERA ARKASI

Provalar başlasın... Akorlar yapılsın...

Performans öncesi biraz egzersiz...

Orkestra da yönetirim, piyano da çalarım!
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Ve artık her şey hazır... Perde açılsın!

Tam olmadı, bir daha alalım!

Sahneye çıkmadan önce son bir selfie!

Dikkat, dinozor var!
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Kazasızlıkta
yeni başarı haberleri

K azasızlıkta ilk güzel haber, 2009 yılından bu yana Tekfen İnşa-
at tarafından yürütülen BTC Boru Hatları ve Tesisleri Onarım 
İşleri Projesi’nden geldi. 1.071 kilometre uzunluğundaki BTC 

Boru Hattı üzerinde sürdürülen projede, bugüne kadar 4,1 milyon 
adamsaatlik (diğer bir ifadeyle toplam 3.100 gün ya da 8 yıllık) çalış-
ma işgünü kayıplı kaza olmaksızın tamamlandı. Projenin çok geniş ve 
zorlu bir coğrafyada, ayrıca çetin iklim koşullarında yürütülüyor ol-
ması, elde edilen bu başarıyı daha da anlamlı kılıyor.

Halihazırda inşası devam eden TANAP Boru Hattı Projesi’nde kayıp 
zamansız 2 milyon adamsaate ulaşılırken, TANAP Kompresör ve Öl-
çüm İstasyonları projesinde de işgünü kayıplı kaza olmaksızın 1 mil-
yon adamsaat tamamlandı. Ayrıca projede kullanılan araçlarla ciddi 
bir kaza olmaksızın 1 milyon km yol kat edildi. Bu başarıları belgele-
yen plaket, işveren TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından törenle 
proje ekibine teslim edildi.

Yurt dışındaki şantiyelerimizden Azerbaycan’daki Şah Deniz Faz 2 
Sangaçal Kara Terminali’nde ise işgünü kayıplı kaza olmaksızın 30 
milyon adamsaatlik çalışma tamamlandı. Proje yönetimi sertifikayı, 

işverenin saha ziyareti sırasında, BP Başkan Yardımcısı Bruce 
Luberski’den teslim aldı. Şahdeniz Platform İnşaatı Projesi’nde de ka-
yıp zamansız 22,8 milyon adamsaate ulaşıldı.

Bir başka güzel haber de Katar Kuzey Otoyolu Yan Yollar ve İlave 
Kavşaklar Projesi’nden geldi. Tekfen İnşaat, bu zorlu projede işgünü 
kayıplı kaza olmaksızın 16,3 milyon adamsaate ulaştı. Katar’da 17-
19 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan Qatar Transport Safety Forum’da 
“Outstanding Contribution to Safety by a Contractor” (İş Güvenliği-
ne Üstün Katkı Yapan Müteahhit) ödülü Tekfen İnşaat’a verildi.

Suudi Arabistan’daki Sadara Propilen Oksit Fabrikası İnşaat ve Mon-
taj İşleri Projesi’nde de kayıp zamansız 4,9 milyon adamsaatlik çalış-
ma tamamlandı. Ceyhan Çelik Yapı İmalat Fabrikası’nda ise işgünü 
kayıplı kaza olmaksızın 4,3 milyon adamsaate ulaşıldı.

Birbirinden güzel bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen herke-
si kutluyor, hiçbir işin güvensiz yapılacak kadar acil ve önemli olma-
dığını bu vesileyle bir kez daha hatırlatarak, emniyetli ve sağlıklı gün-
lerin devamını diliyoruz. g

31 Aralık 2016 itibariyle Tekfen İnşaat’ın farklı şantiyelerinde 
elde ettiği kazasızlık başarıları gurur veriyor.

TANAP Kompresör ve Ölçüm İstasyonları projesinde 1 milyon adamsaatlik çalışmanın işgünü 
kayıplı kaza olmaksızın tamamlanması nedeniyle işveren tarafından törenle plaket verildi.
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Aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, terfi eden arkadaşlarımıza 
yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Görev değişiklikleri ve terfiler

Yeni katılanlar

1976 yılında İzmir’de doğan Burcu Ayşe Seskir, 
Ankara Yükseliş Koleji ve İzmir Dokuz Eylül Üniver-
sitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
2000 yılında Yaşar Holding İç Denetim 
Başkanlığı’nda profesyonel iş hayatına başladı. 
2007 yılından itibaren Deloitte Kurumsal Risk Hiz-
metleri Bölümü’nde çalışmaya başlayan Seskir, İş 
Süreçleri Riskleri Direktörlüğü görevinden ayrılana 
kadarki süreçte Deloitte bünyesinde çeşitli sektör-
lerde iç denetim, kurumsal risk yönetimi, iç kontrol 
değerlendirmesi ve yapılandırılması, Sarbanes-
Oxley incelemeleri, üst yönetim yapılandırması, aile 
şirketlerinin kurumsallaşması, aile anayasası yazıl-
ması, BDDK regülasyonu kapsamında bankacılık 
süreçleri ve bilgi sistemleri denetimleri projeleri yü-
rüttü; ayrıca Deloitte Academy bünyesinde Kurum-
sal Risk Yönetimi, Yöneticiler için İç Denetim Faali-
yetlerinin Etkin Yönetimi, İç Denetçiler için 
Uygulama Yaklaşımları konularında iç ve dış eğitim-
ler verdi. CCSA (Certification in Control Self-
Assessment) ve CRMA (Certification in Risk Mana-
gement Assurance) sertifikalarına sahip olan 
Seskir, 21 Kasım 2016 itibariyle Tekfen Holding İç 
Denetim Koordinatörü olarak göreve başladı. Burcu 
Ayşe Seskir kürek sporunu, yüzmeyi, sanat tarihini, 
seyahati, yemek yapmayı ve yeni lezzetler keşfet-
meyi seviyor.

BURCU AYŞE SESKİR
Tekfen Holding 
İç Denetim Koordinatörü

1994 yılında Anadolu Denizcilik Lisesi’nden mezun 
olan Serhat Yıldırım, 2001 yılında Gemi İnşaatı Mü-
hendisliği, 2002 yılında ise Makine Mühendisliği 
alanında lisans eğitimini tamamladı. Meslek hayatı 
boyunca bilişim alanında yurt içi ve yurt dışında 
uzun süreli eğitimler alan Yıldırım, 3 yıl süreyle tasa-
rım mühendisi olarak görev yaptıktan sonra bilişim 
alanındaki kazanımları ile ERP, PLM sistemleri, 3D 
modelleme programları ve bilgi süreçleri yönetimi 
konusunda deneyim kazandı. Çeşitli firmalarda Bilgi 
İşlem Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak gö-
rev alan Serhat Yıldırım, 1 Ekim 2016 tarihi itibariyle 
Tekfen Mühendislik’te Bilgi İşlem Departman Müdü-
rü olarak göreve başladı. Yıldırım’ın başlıca ilgi alan-
ları arasında satranç ve bilardo oynamak bulunuyor.

SERHAT YILDIRIM
Tekfen Mühendislik
Bilgi İşlem Departman Müdürü

1968 yılında Ankara’da doğan Ayça İşbilir, Gazi Üni-
versitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Real Hi-
permarketler Zinciri, Siemens Business Services, 
Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri, Avea İletişim 
Hizmetleri ve Ziylan Mağazacılık şirketlerinin İnsan 
Kaynakları’nda yönetici pozisyonlarında görev alan 
İşbilir, 3 Ekim 2016 tarihi itibariyle Toros Tarım’da 
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak 
göreve başladı. Evli ve bir çocuk annesi olan 
İşbilir’in ilgi alanları arasında kişisel gelişim ve koç-
luk yer alıyor.

AYÇA İŞBİLİR
Toros Tarım
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

1978 yılında Eskişehir’de doğan Esra Kiper, İTÜ En-
düstri Mühendisliği Bölümü lisans, Boğaziçi Üniver-
sitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi yüksek li-
sans ve Manchester Business School MBA 
mezunudur. Hitit Bilgisayar Hizmetleri, Deloitte Yö-
netim Danışmanlığı, PwC Strateji Danışmanlığı ve 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nda Stratejik Plan-
lama departmanlarında görev alan Kiper, 7 Kasım 
2016 tarihi itibariyle Toros Tarım’da Strateji, İş Ge-
liştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak göre-
ve başladı. Kiper’in ilgi alanları arasında spor ve 
heykel yapmak yer alıyor.

ESRA KİPER
Toros Tarım
Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımcı 
İlişkileri Direktörü  

1972 yılında Çorum’da doğan Umut Zorlu, ODTÜ 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.  
ENKA İnşaat, Ford Otomotiv Sanayii, Delphi Otomo-
tiv Sistemleri, Anadolu Efes Biracılık ve Malt 
Sanayii’de çeşitli pozisyonlarda görev alan Zorlu, 
26 Eylül 2016 tarihi itibariyle Toros Tarım’da Yalın 
Üretim Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve iki ço-
cuk babası olan Zorlu’nun ilgi alanları arasında 
bahçe işleri, doğa belgeselleri ve kişisel gelişim yer 
alıyor.

UMUT ZORLU
Toros Tarım
Yalın Üretim Müdürü

1974 yılında Sakarya’da doğan Zafer Demirci, İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden 
sonra 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitir-
di. Çalışma hayatına Detay İnşaat Grubu’nda İnşaat Mühendisi olarak başladı. 
2002 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı (MBA) tamamla-
dı. Tekfen’deki kariyer hayatına 2002 yılında başlayan Zafer Demirci, sırasıyla Mart 
2002-Nisan 2004 tarihleri arasında Tekfen Emlak Geliştirme Grubu’nda Proje İş 
Güvenliği ve Kalite Mühendisi; Nisan 2004-Mayıs 2016 tarihleri arasında Tekfen 
İnşaat Kurumsal SEÇ Müdürü; Mayıs 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında Tekfen 
İnşaat SEÇ & Kalite Yönetim Temsilcisi olarak görev yaptıktan sonra, 1 Ocak 2017 
tarihi itibariyle Tekfen Holding SEÇ ve Kalite Koordinatörlüğüne atandı. Zafer 
Demirci evli ve 1 çocuk babasıdır.

ZAFER DEMİRCİ
Tekfen Holding
Tekfen Holding SEÇ ve Kalite Koordinatörü

1980 yılında İstanbul’da doğan Beril Yalçın, Emory Üniversitesi (Atlanta, GA) Çevre 
Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında Transammonia 
(Tampa, FL) firmasının Sülfürik Asit Departmanı’nda Operasyonlardan Sorumlu 
Müdür olarak başlayan Yalçın, daha sonra Balderton (Cenevre, İsviçre) firmasında 
Operasyonlardan Sorumlu Avrupa Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2008 yılında 
Toros Tarım’da CEO Asistanı olarak göreve başladı ve 2010 yılında SEÇ biriminin 
kurulmasında rol aldı. Bu tarihten sonra SEÇ Müdürü olarak görev yapan Yalçın, 1 
Ocak 2017 tarihi itibariyle Tekfen Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak 
atandı. Beril Yalçın evli ve bir kız annesidir.

BERİL YALÇIN
Tekfen Holding
Sürdürülebilirlik Koordinatörü

ADI SOYADI ŞİRKETİ / BİRİMİ ESKİ UNVANI YENİ UNVANI

BERİL YALÇIN Tekfen Holding Toros Tarım SEÇ Müdürü Tekfen Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü
ZAFER DEMİRCİ Tekfen Holding Tekfen İnşaat SEÇ ve Kalite Yönetim Temsilcisi Tekfen Holding SEÇ ve Kalite Koordinatörü
SEMİN EKEKE Tekfen Holding Toros Tarım SEÇ Şefi Tekfen Holding Sürdürülebilirlik Şefi



ANILARDA KALANLAR

Tekfen’de kışı da severiz!


