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AMAÇ HERKESİN KAZANMASI
Tekfen İnşaat, stratejik hedeflerine ulaşmakta şirket yapısını 
daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla çalışanlarının 
performansını ölçümleyecek bir sistem altyapısını devreye 
aldı. Sistem hem şirketin hem de şirket çalışanlarının birlikte 
kazandığı bir yapıyı hedefliyor.

“STRIKE” BAHANE, EĞLENCE ŞAHANE!
Bu yıl ikincisi düzenlenen Tekfen Bowling Turnuvası 18 Ocak günü Cevahir 
Alışveriş Merkezi Atlantis Bowling Salonu’nda gerçekleştirildi. 22 takım ve 
110 kişinin katılımıyla daha da büyüyen turnuvada kıran kırana bir çekişme 
yaşandı. Mutlu sona ulaşan takımlar kupanın yanında sürpriz ödüllerin de 
sahibi oldu.
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Editörden

İyi ki doğdun T Bülten!
Bu sayımızla, T Bülten’in 10. yayın yılına resmen girmiş bulunuyoruz. İlgili TDY’mize göre, 
önümüzdeki yıl Kıdem Ödülü’nü hak etmiş olacak! İlk sayısında 24 sayfayı dolduracak konu 
bulmakta zorlanırken, şu anda 60 sayfayı zorlar olduk. İtiraf edelim, Esra da ben de bu işi çok 
seviyoruz. Faaliyet raporu yayımlamaktan kesinlikle daha eğlenceli, üstelik okur sayısı da 
daha fazla! Ama şimdilik bu kadar söylemekle yetinelim, devamını yılın son, aynı zamanda 
40. sayısına saklayalım.

Yıla hızlı başladık, konularımız yine renkli, çeşit çeşit.

Çok uzun süredir “ziyaret sırasının” kendilerine gelmesini bekleyen, bundan dolayı bize hafif 
de olsa bir nispet yapan (!) özel mi özel bir işletmemiz var: GAT. Siz deyin Güney Anadolu 
Tamir Atölyesi, ben diyeyim adeta bir GATA! Neden mi? Hiç Yıldız Savaşları serisini seyretti-
niz mi? Hani altın renkte, insan görünümlü bir robot vardı, C-3PO. İşte bu C-3PO her galak-
tik savaşta, jedi’ların yanında kahramanca savaşırken hırpalanıp dağılır. Ve hurda olacakken 
mucizevi bir şekilde tamir olur ve “good as new”, yani neredeyse eskisinden de iyi bir forma 
kavuşup yeni maceralara atılır ya! İşte ben de benzer sebeplerle iş makinelerini dirilten 
GAT’ı, makine parkımızın GATA’sına benzetiyorum. Avrasya’nın buz tutan steplerinden, 
Suud’un kavurucu çöllerinden, Ardahan’ın sarp yamaçlarından ya da Yozgat’ın çamur derya-
sından nasibini almış, işçilerimizi bir an olsun yalnız bırakmayan iş makineleri, işte burada 
“rehabilite” oluyor. Sayıları çok değil, ama yaptıkları çok... Bu sayıda sözü GAT’ta görev ya-
pan müthiş ekibe verdik, onlar da anlattı.

Yalın’ın sadece pop müzikte değil, aynı zamanda sanayide de çok önemli bir yerinin olduğu-
nu, Toros Tarım’ın başlattığı Yalın Üretim seferberliği vesilesiyle hazırladığımız haberde hep 
beraber okuyup öğreneceğiz. Yazıdan kendime not aldığım iki önemli husustan biri, “sadeli-
ğin” her alanda esas olduğu, diğeri ise her sistemde olduğu gibi Yalın Üretim anlayışında da 
insanın kendisinin inanması ve bu anlayışla hareket etmesinin başarının temelini oluşturdu-
ğu. Toros Tarım’a, büyük heyecanla çıktığı bu yolculukta başarılar diliyorum.

Yenilik iyidir. Tekfen İnşaat da bu yıl önemli bir yeniliğe imza atıyor. 
Üstelik de herkesin kulağını kabartacak cinsten. Zira konu, perfor-
mans bazlı ödüllendirme sistemi, yani kısaca “prim” denilen gizemli 
şey. Biz de mikrofonu Tekfen İnşaat Genel Müdürü Sayın Levent 
Kafkaslı ve projenin yönetmeni İK Müdürü Sayın Gülhiz 
İleri’ye uzattık. Böylece gizem perdesini kaldırdık ve akıllar-
daki birçok soruya açık ve net cevaplar aldık. Şirketin çalı-
şanına, çalışanın şirkete kazandıracağı yeni sistemi ya-
şatmak, yine büyük oranda karşılıklı saygı çerçevesinde 
hepimizin içselleştirmesine bağlı.

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Gerisini her zamanki 
gibi, keyifle okuyun.

Sevgi ve saygılarımla,

Dori Kiss Kalafat
dori@tekfen.com.tr

mailto:dori@tekfen.com.tr
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Tekfen İnşaat’a
Yurtdışı Müteahhitlik
Hizmeti Ödülü
Tekfen İnşaat, Engineering News-Record (ENR) tarafından açıklanan “Dünyanın En Büyük 
250 Uluslararası Müteahhidi” 2015 listesinde yer alması nedeniyle ödüle layık görüldü. 
Ödülü, Tekfen Holding Taahhüt Grubu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ümit Özdemir, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
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U luslararası inşaat sektörünün en önemli referans yayınların-
dan Engineering News-Record (ENR) dergisinin yayımladığı 
“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine 

girme başarısı gösteren Türk firmalarının ödülleri, T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği ortaklığında geçtiğimiz 22 
Şubat günü düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen ve müteahhitlik sektörü temsil-
cilerinin hazır bulunduğu tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri 
Başarı Ödülleri’ni alan firmaları tek tek tebrik eden Erdoğan, her 
Türk müteahhidinin gittiği yere ülkemizin kültürünü, rengini ve de-
ğerlerini taşıyan bir elçi olduğunu ve medeniyetler arasında bir köprü 
oluşturduğunu söyledi. 2023 hedeflerine ulaşmak için sektöre önem-
li görevler düştüğünü hatırlatan Erdoğan, bölgesel sıkıntılara rağmen 
Türk müteahhitlerinin başarısına inandığını ve güvendiğini belirtti.

Erdoğan’ın ardından kürsüye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
de, bugüne kadar 9 bin proje ile 114 ülkede toplam 340 milyar dolar-
lık iş yapan Türk müteahhitlik sektörüyle gurur duyduklarını söyledi. 
Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde Tekfen İnşaat 
adına başarı plaketini, Tekfen Holding Taahhüt Grubu’ndan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Ümit Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı. g

TÜRKİYE,

MÜTEAHHİTLİK 

SEKTÖRÜNDE

DÜNYA İKİNCİSİ

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi 
listesi, her yıl inşaat firmalarının kendi ülkesi 

dışında yaptıkları iş hacmi temel alınarak hazırlanıyor. 
Tekfen İnşaat, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da listedeki yerini alarak, dünyanın en büyük 250 
uluslararası müteahhitlik firması arasında 118’inci 
oldu.

Türkiye, ENR listesinde son yıllarda başarılı 
performansıyla dikkat çeken ülkelerden biri. Söz 
konusu listede 2003 yılında sadece 8 Türk firması 
yer alırken, bu sayı 2016 yılında 40’a yükseldi. Son 
9 yıldır listeye en çok müteahhit veren ikinci ülke 
konumunda olan Türkiye, bu yıl da Çin’in ardından 
zirvedeki yerini korudu.
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Katar’da kazasız 
yola devam

T ekfen İnşaat, dünya çapındaki kazasızlık başarılarını tekrarla-
maya devam ediyor. Son olarak Katar’da, Kuzey Otoyolu Ser-
vis Yolları projesinde işgünü kayıplı kaza olmaksızın 18 mil-

yon adamsaat tamamlandı.

Tekfen projeleri arasında Katar’da bugüne kadar elde edilmiş en yük-
sek kazasızlık skoru olan bu başarı, işveren Katar Devleti Bayındırlık 
İşleri İdaresi (ASHGHAL) tarafından da sertifikayla ödüllendirildi. 
Biz de bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm proje çalışan-
larını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. g

Tekfen Emlak Geliştirme yükselişte
T ekfen Emlak Geliştirme, pazarlama sektörünün lider dergisi 

Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici araştırmaları şirketi 
Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bü-

tünleşik Pazarlama Ödülleri”nde, gayrimenkul sektöründe itibarını 
en çok artıran 5 marka içinde yer aldı. 

Bu yıl 38 kategori üzerinden değerlendirilen “İtibar ve Marka Değer 
Performans Ölçümü”, toplam 12 ilde 1.200 kişiyle gerçekleştirilen 
yüz yüze görüşmeler sonucunda belirlendi. Adayların başarıları, 
marka bilinirliği, güven, farklılık, tavsiye, sosyal sorumluluk ve mar-
kaların yıl içindeki etkinlikleri gibi kriterler üzerinden değerlendiril-
di. Tekfen Emlak Geliştirme, DKY, Nurol GYO, Sinpaş ve Tepe 
İnşaat’la birlikte gayrimenkul ve inşaat sektöründe yılın en çalışkan 
markalarından biri olarak öne çıktı.

2016 yılının öne çıkan markalarının ödülleri, geçtiğimiz 5 Ocak günü 
Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleştirilen törenle sahiplerine 
verildi. g
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Tekzen’den Tekfenlilere
özel ayrıcalıklar
T ürkiye’nin en yaygın ev geliştirme merkezi Tekzen, 

Tekfen ailesi üyelerine özel, alışveriş yaptıkça puan 
kazandıran TekzenKart ile avantajlar sunuyor. 

TekzenKart üyeliği ile Tekfen çalışanlarına ilk 100 TL ve 
üzeri alışverişlerinde 10 TL değerinde puan; tüm alışve-
rişlerinde ise %2 oranında anında puan tanımlanacak. Sa-
dece Tekfenlilere özel olan bu ayrıcalık, Türkiye’nin 53 
ilindeki tüm Tekzen mağazalarında geçerli olacak.

Tekzen, Türkiye’deki 118 mağazasında “Evin için ne ister-
sen” sloganıyla tüketicilerinin beğeni ve ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilerek sunduğu fırsatlarla, yenilikçi ürün ve uy-
gulamaları hayata geçirmeyi sürdürüyor. Özellikle bahar 
aylarına girdiğimiz bugünlerde evini, bahçesini ya da yaz-
lığını yenileyerek güzelleştirmek isteyen Tekfenliler, 
TekzenKart’ın kendilerine özel tanımlanan avantajların-
dan öncelikli haberdar olacaklar. g
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Toros Tarım
Yalın 
Yönetim
yolculuğuna
başladı

Y alın Yönetim felsefesi, bir sistemdeki tüm israfların azal-
tılarak, kaynakların daha fazla değer yaratmaya yönlendi-
rilmesi için sürekli çaba gösterilmesi anlayışını içeriyor. 

Toros Tarım, bu felsefeyi tüm üretim sürecine uygulayarak, şirke-
tin operasyonel süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra israflardan 
arındırmayı ve yerine getirdiği her faaliyeti mükemmelleştirmeyi 
hedefliyor.

Yalın’ın en önemli bileşeni olarak insana vurgu yapan “Sensiz Ol-
maz!” sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, yönetici ve çalışanlar 
sembolik olarak “Yalın Üretim Topu” üzerine imzalarını atarak, 
süreci sahiplenmeyi taahhüt ettiler. Şirket üst yönetiminin yap-
tığı konuşmalarda, tüm şirket çalışanlarının katılımının ve süreci 
sahiplenmesinin önemine değinildi.

Süreç, önümüzdeki 3 yıllık yol haritasında Yalın Üretim’den baş-
layarak, Yalın Şirket’e doğru sürekli gelişim ve iyileştirme kültürü 
temelinde devam edecek. Hazırlanan proje planı eşliğinde tüm 
çalışanlara yalın araçlarla ilgili eğitimlerin verilmesi, bu araçların 
çalışma alanlarında uygulanması ve yaygınlaştırılması planlanı-
yor. Bu kapsamda öncelikle siparişten teslimata kadarki tüm sü-
reç için mevcut durum değer akış haritalaması yapılarak, iş için 
katma değer yaratmayan faaliyetler tespit edilecek. Böylece israf-
ların ortadan kaldırılması için hedeflenen gelecek durum harita-
sı çıkarılarak, adım adım iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Tüm 
bu çalışmalar önce çalışanların gelişimine, sonrasında işin ve şir-
ketin gelişimine katkıda bulunmaya yardımcı olacak şekilde de-
vam edecek. g

Toros Tarım, 30 Ocak 2017 tarihinde Samsun ve 
1 Şubat 2017 tarihinde Mersin, Torba ve Ceyhan 
İşletmelerinde gerçekleştirilen başlama vuruşu 
etkinlikleriyle “Yalın Yönetim” yolculuğuna ilk 
adımını attı. 

Ceyhan Üretim Tesisi

Mersin Üretim Tesisi

Samsun Üretim Tesisi

Ambalaj Tesisi
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“YALIN ÜRETİM” NEDİR? 

Batı’daki üretim sistemini daha verimli hale getirmek üzere 1950’li 
yıllarda ilk kez Toyota tarafından geliştirilen, bu nedenle de “Toyo-
ta Üretim Sistemi” olarak da bilinen Yalın Üretim’in temel amacı, 
“değerin” ilk hammaddeden başlayarak kesintisiz bir şekilde hızla 
son müşteriye ulaştırılması. Bunu başarabilmek için tüm değer 
zincirine bir bütün olarak bakmak, israfları yok etmek ve tüm faali-
yetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlen-
dirmek gerekiyor.

Yalın Üretim’de “israf”, ürün ya da hizmetin kullanıcısına herhangi 
bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul et-
meyeceği her şeyi ifade ediyor. Tasarımdan sevkiyata kadar ürün/
hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın (hataların, aşırı 

üretimin, stokların, beklemelerin, gereksiz iş, hareket ve taşımala-
rın) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, çalışanların verim-
liliğinin ve müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına 
uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması, 
dolayısıyla firma kârlılığının artırılması hedef kabul ediliyor.

Yalın Üretim uygulamalarıyla sistemdeki israflar sürekli olarak 
azaltılırken, kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendiriliyor. 
Böylece firmaların kârlılığı ve rekabet gücü artarken, müşteriler 
de kendilerine daha uygun, daha kaliteli ve daha ucuz ürün ve hiz-
metleri temin edebiliyor. Bu zincir tüm sektörlere ve tüm faaliyet 
alanlarına yayıldığında, toplumsal zenginliğin artmasına katkıda 
bulunuyor.
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“Strike” bahane,
eGlence Sahane!.

Geçtiğimiz yıl geleneksel etkinliklerimiz 
arasına kattığımız Tekfen Bowling 
Turnuvası’nın ikincisi 18 Ocak günü 
Cevahir Alışveriş Merkezi Atlantis 
Bowling Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu 
yıl 22 takım ve 110 kişinin katılımıyla 
daha da büyüyen turnuvada kıran 
kırana bir çekişme yaşandı. Mutlu sona 
ulaşan takımlar kupanın yanında sürpriz 
ödüllerin de sahibi oldu.
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“Strike” bahane,
eGlence Sahane!

T ekfen 2. Geleneksel Bowling Turnuvası, heyecan dolu bir mü-
cadelenin ardından Tekfen İnşaat’tan Grup Rollhouse’un birin-
ciliğiyle sona erdi. Bir güç ve “strike” gösterisine dönüşen ya-

rışmada önceki yılın birincisi olan Altın Vuruş ikinci, önceki yılın 
ikincisi olan Lightning Strike ise üçüncü oldu. 

Bu yıl 22 takım ve 110 kişinin katılımıyla daha da büyük bir çekişme-
ye sahne olan turnuvanın ilk aşamasında en yüksek puanı alan 11 
takım ikinci tura yükseldi. Bu turda başarılı bir performans sergile-
yen Grup Rollhouse, 657 puan gibi yüksek bir skorla şampiyonluk ipi-

ni göğüsledi. Şampiyon takıma kupa ve sürpriz hediyeleri takdim 
edilirken, ikinci ve üçüncü takımlar da başarılarından ötürü ödüllen-
dirildi. Final turunda bireysel olarak 165 puanla en yüksek skoru elde 
eden Grup Rollhouse takımı üyesi Hakan Uğurlu da “Master of Bow-
ling” ödülünü kazandı.

Turnuvamıza katılan tüm takımları tebrik ederken, heyecanımıza or-
tak olan ve takımlarına desteğe gelen herkese ayrıca teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Gittikçe artan takım sayımızla bir sonraki turnuvada ye-
niden görüşmek dileğiyle. g

İLK 3 SIRAYI ALAN TAKIMLAR

TİMAŞ Strikers
Tekfen İnşaat - 588 puan

Gürkan Gür, Uğur Koltan, İlhan Kurtuldu, Emre 
Yükselen, Kadir Yıldız

Çelik Tokmak
Tekfen Mühendislik - 586 puan

Hasan Kaya, Muhammed Kaya, Cem Savaş, Uğur 
Yerli, Cihan Atbaş 

The Perfect Storm 
Tekfen Mühendislik - 543 puan

Salih Kapar, Ali Yaşar Öztunç, Osman Seren İpek, 
İsmail Asi, Emre Tokatlı

Denizatı 
Tekfen İnşaat - 482 puan

Ajda Sum, Aylin Yalçıner, Lütfiye Özhan, Mustafa 
Şahin, Soner İdiler

Why Worry 
Tekfen İnşaat, Tekfen Holding - 447 puan

İpek Yüksel, Bella Demolho, Yavuzhan Canlı, Cem 
Aktaş, Okan İlkince

Yakan Top 
Tekfen Mühendislik - 429 puan

Hakan Ayseven, Halil Kesepara, Kenan Koşalay, 
Mustafa Kaymak, Yasin Kurt

Vakıf 2 
Tekfen Mühendislik - 422 puan

Özge Yılmaz, Merve Hilal Menteşe, Ilgın Aksoy, 
Kemal Volkan Çavdar, Cengiz Güneş

4 Böcek 1 Çiçek 
Tekfen Mühendislik - 380 puan

Umut Tüzün, Merve Berna Albayrak, Bekir Uğur 
Çay, Çağlar Altundağ, Emre Seymen

FİNALE KALAN DİĞER TAKIMLAR

Grup Rollhouse 
Tekfen İnşaat - 657 puan
Hakan Uğurlu, Ahmet Aksan, Gürkan 
Şen, Fahrettin Akgün, Hande Issı

Altın Vuruş 
Tekfen Mühendislik - 621 puan
S. Gençer Kurt, Salih Bulca, Mustafa 
Erçin, Ahmet Şimşek, Ertan Sarı

Lightning Strike 
Tekfen Mühendislik - 618 puan
Erkin Palaz, Yalçın Sevinç, Serkan 
Gündüz, Serhat Pişen, Y. Emre Kurşun
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bir aile gibi
Düzenlenen etkinliklerde çalışanların gün-
lük hayattaki kişilikleriyle de tanışıyoruz ve 
şaşırabiliyoruz. Şirket ortamını aile ortamı 
gibi görmeye başlıyoruz. İşe geldiğimde 
sanki anahtarı çevirip evimden içeri adım 
atıyorum gibi geliyor. Bize değer verildiğini 
görüp, yaptığım işleri daha çok sahipleni-
yorum. Özel hayatımızı dolu dolu geçirdiği-
miz için, ruhsal açıdan daha sağlıklı insanlar 
oluyoruz. 

Ayrıca öteki şirketlerdeki arkadaşlarıma 
hava atabiliyorum.  Bunları duyan ar-
kadaşlar da bir gün Tekfenli olabilmek için 
can atıyorlar. Şirket repütasyonunu olumlu 
etkiliyor. 

Daha birçok şey yazılabilir ama mühendis-
likte işler epey yoğun.

Umut Tüzün
Tekfen Mühendislik
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etkileyici!
Bu sene ikincisi düzenlenen bowling turnu-
vasındaki organizasyon becerisi çok etkile-
yiciydi. Hiçbir aksaklık yaşanmadan turnu-
va tamamlanıp ödül töreni çok coşkulu bir 
şekilde sunuldu. Bu enerji Tekfen fotoğraf-
larına da çok güzel yansımış. Kısa zaman 
içerisinde fotoğrafları ilgililere dağıttığınız 
için de ayrıca teşekkür ederiz.

Bowling turnuvasına ek olarak şirket 
içerisinde spor ve aktivite kulüplerinin 
kurulmasının ve organizasyonlar (piknik, 
yılbaşı kutlaması, vs.) yapılmasının çalışan 
motivasyonunu artıracağına ve çalışanlar 
arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğine 
inanıyoruz. 5 yıl içerisinde gençlerin en çok 
tercih ettiği şirket olmayı amaçlayan şir-
ketimizin, bu tür organizasyon ve kulüpler 
sayesinde hedefine daha da emin adımlarla 
ilerleyeceğine inanıyoruz. 

Güzel etkinlikler ve ilginiz için çok teşekkür 
ediyoruz.

İç Denetim Departmanı
Tekfen İnşaat

Tesekkurler
Artık gelenekselleşen bowling turnuvasına 
ekip olarak katılmayı çok seviyoruz. Hem 
ekip ruhumuzu canlandırıyoruz hem de eğ-
leniyoruz. Birçok takımın kendilerine özel 
tişört/forma yaptırması da renkli görüntü-
ler oluşturuyor. 

Diğer etkinliklerden genelde Pera’daki sergi 
gezilerine katılıyorum. Bu senedeki “Işık 
Denizinde Bir Gezgin” sergisi ve akabinde 
yapılan Pano’daki etkinlik de çok iyi düşü-
nülmüştü. Hem başka Tekfen şirketlerin-
den çalışma arkadaşlarımızı görme hem de 
sohbet etme fırsatı yakalıyoruz.

Güzel etkinlikler ve ilginiz için çok teşekkür 
ediyoruz.

Tuğçe Pürselim Tansuk
Tekfen Holding

.
..
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Tekfen çalışanlarını iş dışında da bir araya getiren kültür-sanat faali-
yetleri yılın ilk aylarında düzenlenen etkinliklerle devam etti.

İlk etkinlik, 27 Ocak günü Pera Müzesi’nde Fransız ressam Félix 
Ziem’in “Işık Denizinde Bir Gezgin” adlı sergisine düzenlenen geziydi. 
Etkinliğe katılan Tekfenliler ve yakınları, 19. yüzyıl sanatında oldukça 
önemli bir yere sahip olan ve özgün tekniğiyle manzaraları büyüleyici 
bir şekilde yorumlayan ünlü ressamın sergisini rehber eşliğinde gez-
me şansı buldu. Aynı zamanda bir gezgin olan ve Venedik, Marsilya, 
Rodos, İstanbul, İzmir, İskenderiye, Şam, Beyrut gibi şehirlere yaptığı 
gezilerden edindiği izlenimleri tablolarına yansıtan Ziem, kendinden 
sonra gelen sanatçı kuşaklarını derinden etkileyen ve izlenimciliğin 
gelişini önceden haber veren bir ressam olarak kabul ediliyor. 

Kırım Savaşı (1853-56) yıllarında İstanbul’da bulunan ressam, ço-
ğunlukla deniz ve kentin iç içe geçtiği İstanbul’u ve Venedik’i konu 
alan resimleriyle tanınıyor. Yaşadığı dönemden bugüne kadar kolek-
siyonerler tarafından ilgiyle takip edilen ve daha yaşarken eserleri 
Louvre Müzesi’ne kabul edilen ilk sanatçı olan bu tanınmış ismin ser-
gideki yağlıboya tabloları, bizi onun gözünden İstanbul’u yeniden 
keşfetmeye teşvik ediyor. Bu önemli serginin ardından Tarihi Pano 
Şaraphanesi’ne geçen Tekfenliler, sergiden edindikleri izlenimleri bir 
kadeh şarap eşliğinde birbirleriyle paylaştılar.

İkinci etkinlik, “Pera’nın Zamanı” adlı tiyatro oyunuydu. İstanbul’un 
tarihi mekânları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Pera Palas’ın 
sahne olarak kullanıldığı “Pera’nın Zamanı”, izleyicilere benzersiz bir 
deneyim sunan interaktif bir tiyatro oyunu. Yönetmenliğini Yaman 
Ömer Erzurumlu’nun yaptığı ve Kumbaracı50 tiyatrosu oyuncuları-
nın rol aldığı oyun, Pera Palas’ın Agatha Christie, Greta Garbo, Er-
nest Hemingway ve Franz Joseph gibi ikonik misafirlerinin adlarını 
taşıyan odalarında ve bugüne kadar pek çok özel etkinliğe ev sahipli-
ği yapmış Grand Pera Balo Salonu’nda geçiyor. Tiyatro severlerin bir-
birinden bağımsız öyküler izlerken bir zaman yolculuğuna da çıktık-
ları oyun, odalarında bir döngü içerisinde takılıp kalmış olan otel 
misafirlerinin, bellboylar ve seyircilerin yardımıyla Pera Palas’tan 
ayrılmalarını konu alıyor. Oyun kurgusu nedeniyle 50 katılımcı ile 
sınırlı olan bu benzersiz tiyatro deneyimini, 6 Şubat günü Tekfen 
mensupları da yaşama şansı buldular.

Mart ayında düzenlenen bir diğer etkinlikte ise Tekfenliler, Salıpaza-
rı liman sahasında, modern bir müze binasına dönüştürülmüş bir 
antrepoda faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modern’de düzenlenen 
“Liman Sergisi”nde bir araya geldiler. Liman kavramının sadece coğ-
rafi ve ekonomik olarak değil; sembolik ve metaforik açılımlarının da 
ele alındığı sergi, 19. yüzyıldan günümüze İstanbul’da deniz ve liman 
çevresinde gelişen kültürel ve toplumsal hayatı inceliyor. g

Tekfenliyiz
her zaman birlikteyiz
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Félix Ziem
“Işık Denizinde Bir Gezgin”
(Pera Müzesi)

“Pera’nın Zamanı” (Pera Palas)

“Liman Sergisi” (İstanbul Modern)
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Türkiye deniz
dünya okyanus…

Teknoloji odaklı girişim fonları Türkiye için görece yeni bir kav-
ram. Bu sektörün ortaya çıkış hikâyesi nedir?

Sinan Uzan: Sermaye yatırım şirketleri uzun süredir var. 2000’lerin 
başında internetin hızla büyümesi ve Facebook gibi şirketlerin çok 
kısa zamanda yüksek kârlar elde etmesi, yatırım dünyasında da bu 
sektöre ilgiyi artırdı. Özellikle 2008’den sonra düşük faizli bir döne-
me girilince, insanlar paralarını daha iyi değerlendirebilmek için böy-
le şirketlere ve inovasyonlara yatırım yapmaya yöneldiler. “Venture” 
(girişim) sözcüğünün günümüzde sıkça karşımıza çıkmasının sebebi 
biraz da bu. Aslında öncesinde de olmasına rağmen, ekonomik fak-
törler bu kavramı ön plana çıkarttı. Kendilerine kârlı yatırım alanları 
arayan uluslararası dev şirketler de bu tabloya dahil oldular. Chevron, 
BP, GE gibi dünya devleri, sektör bağımsız olarak, inovasyon dünya-
sına ayak uydurmak için bu alana girmeye başladılar.

Selçuk Ergin: Silikon Vadisi’nden çıkan bu yapı bütün dünyayı sardı. 
Çünkü yeni trend ve teknolojilerle birlikte dünyada yeni iş modelleri-
ne ihtiyaç var. Girişim fonu işi de bu süreçte ortaya çıktı. Yeni model-
lerin öncülüğünü gençler yapıyor. O gençlerin de bu işleri yapmak 
için paraya ihtiyaçları var. Geleneksel şirketler dahil herkes bu konu-
ya ilgi gösteriyor. Biz de Tekfen Ventures olarak girişim dünyasındaki 
fırsatları değerlendirmek üzere işe koyulduk. 

Türkiye’de bu alanda çalışan başka şirketler de var. Tekfen 
Ventures’ın farkı nedir?

Sinan Uzan: Bu soruyu yanıtlamadan önce, Tekfen için bir girişim 
fonu yönetmek neden önemli diye bakmak gerekir. Öncelikle Tekfen 
ismi, “teknoloji” ve “fen”den geliyor. Biz inovasyon dünyasının içine 

Tekfen Holding bünyesinde geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Tekfen Ventures, 
sanayi ve kurumlara yönelik inovatif teknolojilere yatırım yapmak üzere kurulan 
bir girişim fonu şirketi. Gelecek vaat eden girişimlere erken dönemlerinde yatırım 
desteği verecek olan şirket, böylece Tekfen’in ana iş kolları olan inşaat ve tarım 
alanlarını yeni fikir, teknoloji ve ürünlerle desteklemeyi hedefliyor. Şirketin kuru-
cularından Sinan Uzan ve Selçuk Ergin’le, dünyada girişimciliğin geldiği nokta ve 
Tekfen Ventures’ın hedefleri üzerine konuştuk.

SİNAN UZAN VE SELÇUK ERGİN İLE TEKFEN VENTURES ÜZERİNE BİR SOHBET
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girmezsek kendimize haksızlık yapmış oluruz; çünkü şirketimizin 
genlerinde yenilik ve teknoloji var. Diğer yandan Tekfen’in iki ana iş 
kolu olan inşaat ve tarım, diğer endüstrilere nazaran dünyada en az 
dijitalleşmiş endüstriler. Baktığınız zaman, bankacılıktan sağlığa, 
birçok sektör bu deneyimden geçti. Ama inşaat ve tarım, halen diji-
talleşmeye en açık sektörler arasında. Bu alanlarda elde edilecek tek-
nolojik ilerlemelerden ve inovasyonlardan geri kalmamak, sektörde-
ki stratejik avantajımızı ve gücümüzü koruyabilmemiz adına çok 
önemli. Tekfen Ventures’ın ana misyonlarından bir tanesi, bu iki sek-
törün gelişmesine katkı sağlayacak inovasyonları bulmak, onlara ya-
tırım yapmak ve kendi işimize olduğu kadar Türk ekonomisine de 
teknolojik avantaj kazandırmak.

Yeni fikir arayışınız sadece inşaat ve tarım ile mi sınırlı olacak?

Sinan Uzan: Bunlar öncelikli konularımız. Özellikle tarım beni en 
çok heyecanlandıran alan diyebilirim. Tüm dünyada tarıma yönelik 
bir inovasyon ivmesi başladı. Örneğin Kaliforniya’da yaşanan su sı-
kıntısından dolayı çoğu teknoloji firması, “Suyu tasarruf ederek nasıl 
verimi artırabiliriz?” sorusuna cevap arıyor. Diğer tarafta drone’larla 
olsun, uydu görüntüleriyle olsun, uzaktan algılama sistemlerini ta-
rımda kullanma konusunda muazzam gelişmeler yaşanıyor. Örneğin 
tarım alanlarındaki bitki besini eksikliklerini bu şekilde tespit ettiği-
nizde, yurt çapında özel stratejiler geliştirebilirsiniz. Verimlilikten 
doğan rekolte tahminleri yaparak, 6 ay öncesinden bir sebzenin üre-
tim miktarının ne olacağını ve bunun fiyatları nasıl etkileyeceğini 
tahmin edebilecek duruma gelebilirsiniz. Bunlar, Toros için çok de-
ğerli bilgilerdir. Bilgi de güç demektir. Özellikle gübre ve tarım ala-
nında önümüzü çok açık görüyoruz. 

Onun 5-10 sene arkasından da inşaat sektörünün çok büyük bir de-
ğişimden geçeceğini öngörüyoruz. İnşaatta hem verimliliği artıracak 
hem de iş güvenliğine katkı sağlayacak, insanların tehlikeli yerlerde 
yaptıkları tehlikeli işleri makinelere devredebilecekleri inovasyonlar 
bekliyoruz. Bunlar, bizim kendi şirketlerimizin rekabet gücü açısın-
dan çok önemli. Fakat tarım ve inşaat dışında başka fırsatlardan da 
kendimizi uzak tutamayız. Bir yerde iyi bir fikir varsa, sektörü ne 
olursa olsun, bunu dışlamamak gerekir. Bazen öyle fikirler çıkıyor ki 
kendi sektörünü oluşturuyor. Bu nedenle bugün Tekfen olarak hiç 
düşünmediğimiz bir iş, şirkete yepyeni ufuklar açabilir.

Selçuk Ergin: Kurumsal girişim işindeki önemli nokta, şirketin işti-
raklerinin stratejik yatırımlarını ve fırsatlarını önceden tanımlamak 
ve orada olmak, hatta olası fırsatları önceden haber almak. Çünkü bir 
şekilde bu fırsatların içerisinde olabilmek lazım. Yurtdışında birçok 
toplantıya katılıyoruz. Şu an inşaatta ve tarımda büyük fırsat alanla-
rı var. Tekfen Ventures olarak burada fark yaratabiliriz. Gelecekte 
dijitalleşmeyen hiçbir şirket ayakta kalamayacak. Biz de yapılanma-
mızı bu öngörüyle yapıyoruz.

Sinan Uzan: Darwin’in en sevdiğim sözü: “Ne en güçlü olan tür ha-
yatta kalır, ne de en zeki olan. Hayatta kalan, değişime en iyi adapte 
olabilendir.” Bu, bizim anahtar düşüncelerimizden birisi. En güçlü 
değil, ayak uyduran şirket olmalıyız. Dünyada zamana ayak uydura-
madığı için yok olma noktasına gelen çok büyük şirketler var. En bili-
nen örnek, Kodak. Kodak, 1975’te dijital kamerayı icat etmiş olması-
na rağmen, kendi icat ettiği teknolojiye ayak uydurmadı ve 
dijitalleşen, sonunda bugün her telefonda bir kamera olan dünyaya 
ayak uyduramadı. Bu da onun sonunu getirdi.
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Girişimciler mi sizi buluyor, siz mi onları 
buluyorsunuz? 

Sinan Uzan: İkisinin bir karması diyebiliriz. 
Sizin gidip başka yerlerden fikirleri bulabil-
meniz lazım, ama bazen de onlar gelebiliyor-
lar. Tekfen isminin tanınırlığı ve Türkiye’de 
sektörlerindeki büyüklüğü, girişimciler açı-
sından cazip bir durum. Biz de her fikri kova-
lıyoruz. Mesela ABD’deki ofisimizin başında-
ki Kris (Kemény), dün bütün gün MIT’nin 
(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) 
“idealab”lerini (fikir laboratuvarı) gezdi ve 
öğrencilerin sunumlarına katıldı. MIT ile 
şimdi güzel bir diyaloğa girdik ki oradaki fi-
kirler bize sürekli olarak aksın. MIT olsun, 
New York Üniversitesi olsun, Columbia ol-
sun, girişimciliği destekleyen tüm bu mer-
kezlerle ilişkimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 
ABD’deki enstitüler de çok önemli. Zaten şir-
ket merkezini New York’ta kurmamızın bir 
sebebi de o. Batı Yakası’ndaki Silikon Vadisi, 
inovasyonun artık doygunluğa ulaştığı bir 
yer. New York, aynı zamanda bir finans mer-
kezi olduğu için, yatırımların daha finansçı 
disipliniyle ele alındığı bir yer. Bizim portfö-
yümüzü oluşturacak yatırımlar da sadece fi-
kir olarak değil, aynı zamanda ticari potansi-
yeli çok dikkatli bir şekilde incelenerek 
belirli kriterlere uygun şekilde yapılacak.

Selçuk Ergin: İyi bir fikir ya da girişimin ne-
reden geleceğinin bir kuralı, tarifi yok. O 
yüzden her tarafta olmak lazım. Aradığınız 
fikir San Francisco’da da olabilir, okyanusun 
ortasındaki bir adada da olabilir. Önemli 
olan ne yaptığınızı iyi tanımlamak ve herke-
sin size ulaşabilmesini sağlamak. Bunun için 
her gün birçok kişi ile konuşuyoruz. Faaliye-
te geçtiğimiz günden beri sürekli sahadayız, 
etkinliklere gidiyoruz, toplantılar yapıyoruz. 
Kris orada konuşuyor, biz burada konuşuyo-
ruz, sürekli seyahatlere gidiyoruz. Ne zaman 
doğru bir fikre rastlasak, bunu hemen değer-
lendiriyoruz. Tabii bunun teknik bir değer-
lendirme süreci var. Hemen olmuyor. Belki 
yılda 2-3 tane yatırım yapacağız, ama bunun 
için 1.000 kişiyle konuşacağız. Holding’i bir 
kovan gibi düşünürsek, biz de arı gibiyiz. Her 
tarafı dolaşıyoruz. En lezzetli çiçekleri arıyo-
ruz. Türkiye’de yaklaşık 2.000 tane start-up, 
20 tane kuluçka merkezi, 200 civarında da 
faal fon var. Fırsatlar açısından Türkiye bir 
deniz ise, dünya bir okyanus. Aslında pazar 
çok büyük. Sadece doğru zaman, doğru yer 
ve doğru fikri bulmak gerekiyor. Bu hem zor, 
hem de çok zevkli bir iş. Bazen Japonya’da 
Starbucks’ta konuştuğunuz bir girişimci ile, 
Silikon Vadisi’ndeki bir kafede konuştuğu-
nuz girişimci aynı hikâyeyi anlatabiliyor.

Daha çok hangi aşamadaki girişimlerle il-
gileniyorsunuz?

Sinan Uzan: Elbette girişim yatırımcılığının 
seviyelerine göre farklı dinamikleri var. He-
nüz fikir aşamasındaki girişimler bizim pek 
ilgi alanımıza girmiyor. Biz daha çok bir bi-
lançosu ve takımı olan, “garaj”dan çıkmış, 
ama henüz erken dönemlerindeki şirketlerle 
ilgileniyoruz. Belirli bir ivme kazanmış, fikri-
ni pazarda kanıtlamış ve bunu daha büyüt-
mek için finansman arayan şirketlere bakıyo-
ruz. Diğer taraftan amacımız iyi şirketleri 
satın alıp bünyemize katmak ya da çoğunluk 
hissesini alıp yönetimine geçmek değil. Yatı-
rım yapacağımız şirketi koşmaya başlamış bir 
atlet gibi görürseniz, biz ona koşarken ihtiya-
cı olan gıdasını, içeceğini tedarik ediyoruz. 
Ayrıca ona mentorluk anlamında, yol gösteri-
cilik anlamında destek veriyoruz. Çünkü, bi-
zim de kendi bilgi ve deneyimlerimiz içinde o 
şirkete iş geliştirmede yardımcı olabileceği-
miz konular mutlaka vardır. Bu tür destekler 
her iki taraf için de bir avantaja dönüşebilir. 
Tekfen İnşaat 60 yıldır, Toros da 40 yıla yakın 
bir süredir bu yolda yürüyor. Her iki şirketi-
mizin de kendi deneyimlerini o genç girişim-
cilere yol göstermek için kullanmak istiyoruz. 

Bir yatırıma nasıl karar veriliyor?

Sinan Uzan: Öncelikle yatırım yapacağımız 
şirketi, iş modelini, pazardaki konumunu ve 
gelecek planlarını yakından inceliyoruz. 
Kendi içimizde şirket için bir değerleme ya-
pıyoruz. Benim, Evren (Ünver) ve Selçuk (Er-
gin) Bey’in olduğu bir yatırım komitemiz 
var. Bazen çok güzel bir fikir geliyor, ama bi-
zim portföyümüz ve yatırım prensiplerimiz 
için erken olabiliyor. Biz de o durumda, “Bu 
meyve daha ham,” diyoruz. Bir iki sene bek-
lemek gerekiyor. İletişimimizi devam ettirip 
o şirketi izlemeye alıyoruz. Bu şekilde izle-
meye aldığımız çok sayıda girişim var. Gele-
cekte şirketin iş modeli doğru bir noktaya 
gelirse, yatırım kararını o zaman alabiliriz. 

Tekfen Ventures ilk yatırımını ne zaman 
hayata geçirecek? Bir tarih hedefi var mı?

Sinan Uzan: Henüz yolun başındayız. Şir-
ket, geçtiğimiz 1 Aralık’ta faaliyete başladı. 
Bir yandan takım oluşturma çalışmalarımız 
devam ediyor. Benim ve Selçuk Bey’in bu 
sektörde bir geçmişimizin olması, birçok 
bağlantıyı hızla aktive etmemizi sağladı. Şu 
anda yatırıma yakın adaylar var diyebilirim. 
Ama elbette bunların resmileşmesi bir süre 
alacaktır. Bu sene içinde ilk yatırımlarımızın 
haberini verebileceğimizi sanıyorum.

DEĞİŞİME KAFA 
TUTAN TARİHSEL 

GAFLAR
Bu telefon denen şeyin 
bir iletişim aracı olarak 

düşünülmesi için çok fazla 
kusuru var. Bu alet hiçbir 

işimize yaramaz.
Western Union firması (1878)

Artık yeni hiçbir şey yok. 
İcat edilebilecek her şey icat 

edildi.
Charles Holland Duell - 

Amerikan Patent Dairesi 
Başkanı (1899)

Atlar her zaman 
kullanılacaktır. Otomobil 
ise ancak geçici bir moda 

olabilir.
Henry Ford’un kredi talebi 

üzerine otomotiv sektörünün 
geleceği konusunda ekspertiz 

veren bir banka müdürü (1903)

Uçaklar son derece ilginç 
oyuncaklar. Ama askeri 

açıdan beş para etmezler.
Mareşal Ferdinand Foch - 

Fransız Askeri Stratejisti (1911)

Televizyon en geç altı ay 
içinde piyasadan silinecektir. 
İnsanlar her akşam böyle bir 
kutuya bakmak istemezler.
Darryl F. Zanuck - Twentieth 
Century Fox Başkanı (1944)

İnsanların evlerinde 
bilgisayar bulunması da ne 
demek? Bence hiç kimsenin 
evine bilgisayar sokmak için 
herhangi bir geçerli nedeni 

olamaz.
Ken Olsen - DEC Başkanı (1977)
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GİRİŞİM YATIRIMCISININ BİR GÜNÜ NASIL GEÇER?

Tekfen Ventures New York ofisinin başındaki Kris Kemény, 
1986 yılında Macaristan’da doğmuş, ABD’de büyümüş bir 
girişimci. Üniversiteyi USC Los Angeles ve London School of 
Economics’te okuduktan sonra New York Columbia’da İşletme 
master’ı yapan Kemény, profesyonel deneyimini iki tutkunun 
şekillendirdiğini söylüyor: Teknolojik inovasyon ve yatırım. 
“Beni heyecanlandıran şey, büyük endüstrilerde inovasyonun 
önünü açmak” diyen Kemény, Tekfen Ventures’taki bir gününü 
şöyle aktarıyor:

Bir girişim sermayedarı olarak gün boyunca girişimcilerle 
toplantılar yapıyorum, potansiyel yatırım imkânlarını 
inceliyorum, araştırma raporları okuyorum ve başka 
yatırımcılarla konuşuyorum. Geçtiğimiz çarşamba günkü 
programım, belki burada hayatın nasıl geçtiği hakkında bir fikir 
verebilir.

O gün Boston’a gidecek uçağıma yetişmek için erken kalktım, 
çünkü MIT’de bütün gün sürecek toplantılarım vardı. Sabah 
7’de havaalanına giderken, bir yandan da Sinan (Uzan) 
İstanbul’dan günün gelişmelerini aktarıyordu. Kısa uçuş 
süresi boyunca Yönetim Kurulu toplantısı sunumu üzerinde 
çalıştım. Logan Havaalanı’nda bir taksiye bindim ve Silikon 
Vadisi’ndeki yeni bir tarımsal teknoloji şirketinin CEO’sunu 
aradım. MIT’nin Cambridge kampüsüne geldiğimde, J-WAFS 
Programı yöneticileriyle gireceğim yemekli toplantının saati 
gelmişti. Toplantıda yeni kuluçka programlarını ve MIT’nin 
farklı bölümlerinde sürdürülen inovasyon çalışmalarını tartıştık. 
Ardından ofislerine gittik. Burada malzeme bilimi, tarım ve 
biyoteknoloji alanlarında son yenilikler üzerinde çalışan dört 
MIT start-up ekibiyle tanıştım. Son tanıtım saat 16.00’da bitti. 
Taksiyle havaalanına giderken yol boyunca telefonda başka 
bir risk sermayedarıyla potansiyel yatırım fırsatlarını tartıştım. 
Uçakta e-maillerimi okudum ve New York’taki ofisime döndüm. 
Bir işletme öğrencisiyle bizde staj yapması hakkında telefonda 
görüştüm. Saat akşam 10’a gelirken, kendime bir çay koymaya 
gittim. Bardağın kulbu elimden kaydı ve çayı üstüme döktüm, 
anladım ki eve gitme zamanı gelmiş.

1986 yılında New York’ta doğan Sinan Uzan, Pepperdine 

Üniversitesi’nde Uluslararası İş İdaresi’nden mezun ol-

duktan sonra Northwestern University Kellogg School of 

Management’ta Aile İşletmelerinin Yönetimi programına 

katıldı. Los Angeles Kaliforniya’da müzik yapımı ile internet 

stratejileri konularında faaliyet gösteren StarClub’da Başkan 

Yardımcısı ve New York merkezli ve diyabet hastaları için tek-

noloji geliştiren Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirke-

tinde Sistem Yöneticisi olarak çalıştı; aynı zamanda internet 

teknolojisi üzerinde yatırım faaliyetleri bulunan Ankaa LLC’yi 

kurdu. 2014 yılından bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu 

Üyesi olan Uzan, Tekfen Ventures’ın Başkanlığını yürütüyor.

SİNAN UZAN KİMDİR?

1975 yılında Isparta’da doğan Selçuk Ergin, 1999 yılında 

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Mühendisliği ve 

Deniz Bilimleri Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli şirketlerde çalıştıktan 

sonra profesyonel iş hayatını bırakarak girişimciliğe yöneldi. 

Bugüne kadar dünyanın 20 ülkesinde konuyla ilgili çalışmalar-

da bulundu. Üniversitelerde girişimcilik üzerine mentorluk ya-

pan Selçuk Ergin, yerli ve yabancı girişimcilere de bu alanda 

destek veriyor. Tekfen Ventures Yatırım Komitesi Üyesi ve şir-

ketin Holding merkezdeki koordinasyonundan sorumlu olan 

Ergin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişim Sermayesi 

Meclisi Üyesi; Oyunder ve Girişim Sermayeleri Derneklerinde 

de Yönetim Kurulu Üyesidir.

SELÇUK ERGİN KİMDİR?
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GİRİŞİM FONLAMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

OLMAYAN BİR İŞİN %100’Ü
BÜYÜK BİR ŞİRKETİN %17’SİNDEN ÇOK DAHA KÜÇÜKTÜR 

BİR YENİ GİRİŞİMİN FİKİRDEN HALKA ARZA KADARKİ SÜRECİtoplanan
para

SERİ A

TOHUM AŞAMASI

HALKA ARZ

AİLE VE ARKADAŞLAR

SİZ KURUCULAR ARKADAŞLAR 
VE AİLE

MELEK
YATIRIMCILAR

GİRİŞİM
YATIRIMCILARI

İLK
ÇALIŞANLAR

YATIRIM 
BANKACILARI

HALK

FİKİR
EVRESİ

KURUCU ORTAKLAR 
EVRESİ

$ 235.000.000

$ 2.000.000 $ 4.000.000 değerleme

$ 2,6 milyar değerleme

kurucu 2

kurucu 2

kurucu 2

opsiyon fonu

opsiyon fonu?
Gelecekteki çalışanlar
için ayrılan hisseler

opsiyon fonu

opsiyon fonu

opsiyon fonu

melek
yatırımcı

melek yat.

melek yatırımcı

girişim
yatırımcısı

girişim
yatırımcısı

ilk çalışanlar
1.8%

ilk
çalışanlar
1.7%

halka arz

kurucu 2

kurucu 1
amca

5%

amca
4.2%

amca
2.6%

amca
2.4%

kurucu 1
kurucu 1

kurucu 1

kurucu 1

kurucu

kurucu 2

$ 1.000.000 değerleme$ 200.000

$ 15.000

P A S T A N I N  P A Y L A Ş I M I

şirketin ilk 
temelini 
atarsınız.

kim
ne
yapar?

siz ne
verir-
siniz?

ne 
kadar
alırsı-
nız?

nasıl 
alırsı-
nız?

işin yarısını 
yaparlar.

herkesten 
önce en düşük 
fiyattan yatırım 
yaparlar.

$1.000.000 
serveti veya 
$200.000 
yıllık geliri 
olan akredite 
yatırımcılardır. 
Kendi paralarıyla 
yatırım yaparlar.

başka insanları 
kendi fonuna 
para koymaya 
ikna eder ve 
bu parayla 
$500.000’dan 
başlayan yatırım 
yaparlar.

düşük maaş ve 
belirli miktarda 
hisse karşılığında 
çalışmayı 
kabul ederek 
şirketinize 
dolaylı yatırım 
yaparlar.

halka arz için 
hazırlıkları yapar 
ve halka arz 
edilen meblağın 
%7’si karşılığında 
hisselerinizi 
satarlar.

şirketinizi halka 
açtıktan sonra 
dünyadaki 
herhangi bir 
kişi şirketinizin 
yatırımcısı 
olabilir.

b
a

şk
a

 f
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n
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m
a
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e
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Hazırlayan: ANNA VITAL
http://fundersandfounders.com/how-funding-works-splitting-equity/

http://fundersandfounders.com/how-funding-works-splitting-equity/
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EKİPMANLARIN VE İŞ MAKİNELERİNİN HASTANESİ

GAT
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TEKFEN ŞANTIYELERINDE ÇALIŞAN IŞ MAKINELERI, 
PROJELER BITTIĞI ZAMAN BIRAZ DINLENIP SOLUKLANMAK 
IÇIN CEYHAN’DAKI GÜNEY ANADOLU TESISLERI’NE (GAT) 
DÖNÜYOR. BURADA MAHARETLI USTALARIN ELINDE YENIDEN 
CAN BULAN MAKINE VE EKIPMANLAR, BU KEZ BAŞKA 
PROJELER IÇIN BIR KEZ DAHA YOLLARA KOYULUYOR. MAKINE 
YAĞINA BULANMIŞ ŞEKILDE ÖZVERIYLE VE DURMAKSIZIN 
ÇALIŞAN ELLER, SAHALARDA IŞLERIN YOLUNDA GITMESINI 
SAĞLAYAN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLAR.
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2001 yılında Tekfen’de GAT tesis müdürü olarak işe başlayan Nu-
man Usluoğlu, daha önce petrol ve havacılık sektörlerinde ba-
kım süpervizörü, üretim sorumlusu ve teknik müdür gibi pozis-

yonlarda çalışmış. Farklı sektörlerde ve farklı amaçlarla kullanılsa bile 
makinelerin özünde aynı olduğunu söyleyen Usluoğlu, geçmiş dene-
yimleri sayesinde Tekfen’e geldiğinde fazla yabancılık çekmediğini ve 
Ceyhan’da yaşamanın İstanbul’un yorgunluğundan kaçmak için iyi bir 
fırsat olduğunu söylüyor.

Buraya ekipmanların hastanesi, hatta ameliyathanelerin bulunduğu 
bir hastane diyebiliriz. GAT ismi, Güney Anadolu Tesisleri’nin kısaltma-
sından geliyor. Tekfen’in bütün ekipmanlarının park edildiği, işi biten 
her makinenin eninde sonunda döndüğü bir merkez. Bir projede iş-
leri bittikten sonra, eğer çok yakında devam edecek bir başka proje 
yoksa, ekipmanlarımızı çoğunlukla buraya çekeriz. Yeni bir proje baş-
ladığında da, projenin gereksinimine göre makineleri parktan çıkartıp 
revizyonlarını yapar ve yeniden sahaya göndeririz. Projelerden dönen 
makinelerimizi herhangi bir bakımdan geçirmeden, doğrudan parka 
alıyoruz. Çünkü eğer bir makine park alanında 5-6 ay beklerse, yaptı-
ğımız revizyonların üçte birini yeniden yapmak zorunda kalırız. Bu süre 
içinde hortumlar sertleşir, kabloların bağlantı noktaları oksitlenebilir, 

EKİPMAN HASTANESİ
NUMAN USLUOĞLU  Tekfen Makine Ekipman Müdürü

keçelerden yağ kaçakları başlayabilir. Çalışan makine her zaman daha 
iyidir. Bu nedenle makine, projeye gideceği zaman parktan çekilir ve 
revizyonu yapılır.

GAT, makine ekipman konusunda merkez park olmakla birlikte, aynı 
zamanda bir lojistik merkezidir. Makineler dışında konteyner, sarf mal-
zemeleri ve projelerden artan her türlü malzeme buraya gelir. Örnek 
vermek gerekirse, TÜPRAŞ Rafinerisi bittikten sonra yaklaşık 600 TIR 
malzeme girdi. Bizim atölye alanımız 3.750 m2dir. Stok sahamızda ise 
3.000 m2 kapalı ambar ve yaklaşık 3.000-4.000 m2 sundurma olmak 
üzere, toplamda 60 dönüme yakın park ve depolama sahamız var. 
Gelen tüm malzemeler önce ayrıştırılır ve sınıflandırılır. Yeniden kulla-
nılabilecek olanlar raflara yerleştirilir. Tamir edilecekler tamir edildik-
ten sonra yerlerine yerleştirilir. 2016 yılı için konuşacak olursak, toplam 
1.237 ekipman GAT’a gelmiş ve gitmiş. 572 TIR ile nakliye yapılmış.

İYİ BİR USTA 20 YILDA YETİŞİYOR
GAT’ta sabit bir kadromuz olsa da, ihtiyaçlar doğrultusunda yıl içerisin-
de değişiklikler olabiliyor. Projelerde yetişmiş tamir bakım elemanlarına 
ihtiyaç olduğu zaman biz buradan destek sağlıyoruz. Örneğin, geçen 
hafta 4 arkadaşımızı Suudi Arabistan’da Yanbu projesine gönderdik. 
Bundaki amacımız, oradaki tamir bakım işlerini en azından çekirdek 
kadro ile garantiye alıp, daha sonra onları dışarıdan temin edeceği-
miz kadrolarla desteklemek. Ana noktada kendi adamlarımızın olması 
çok önemli. Bu nedenle projelerimizdeki formenlerin yüzde 90’ı GAT’ın 
eski ustalarıdır. GAT’ın şu andaki ustalarının da yüzde 75’i formen olma 
potansiyeline sahip arkadaşlardan oluşuyor. GAT’tan yurtdışına for-
men olarak gidip, sonra tekrar GAT’a dönen usta arkadaşlarımız da 
oluyor. Mesela, Kadir Yaşar arkadaşım GAT’tan Libya’ya formen olarak 
gitti, GAT’a usta olarak döndü, sonra Türkmenistan’a formen olarak 
gitti, döndüğünde usta olarak devam etti. TANAP projesine yine for-
men olarak gitti, döndüğünde usta olarak devam edecek. Kadronun 
çok değişken olmamasının bir sebebi de, iyi bir ustanın neredeyse 20 
senede yetişiyor olması. O nedenle biz bu ustaları hep bünyemizde 
tutmak istiyoruz.

SİZ BUNU 15 GÜNDE YAPARSINIZ
Tekfen’in BTC projesinde kazık çakma işleri için kullandığı 16x48 met-
relik büyük bir duba vardı. Bir geminin yarısı olarak satın alınmıştı. Ümit 
(Özdemir) Bey ile İskenderun Limanı’na gidip gördük. Ümit Bey, “Siz 
bunu 15 günde yaparsınız,” dedi. Ben de, “Ümit Bey, değil 15 günde 3 
ayda bile tamamlayamayız,” dedim. Gerçekten de çok ıstıraplı bir 3 ay 
geçirdik. Dikdörtgenler prizması bir kutu düşünün. Üzerinde bulunan 
bir sürü parapetleri ve malzemeleri sıyırıyorsunuz. Sonra alt kısmına 
binlerce parça güçlendirme yaptık. Çünkü üzerine 300 tonluk bir vinç 
koyacaktık. Vincin kendisi zaten 100 tondu. 200 ton da yük taşıyacaktı, 
toplam 300 ton olacaktı. Bunun için zemine bir sürü güçlendirme ya-
pıldı ve bu aylarca sürdü. Bittiği gün benim için çok mutlu bir gündü.

SENDİKALI OLMANIZDAN MUTLULUK DUYACAĞIZ
Biz burada arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz. 70 kişilik kadromuz var. 
Ayda 1-2 sefer bir araya gelip eğleniyoruz. Burada insana değer verilir. 
Çalışanlar da bundan çok memnun olur. Mesela, güzel bir anı olarak, 
şirketimiz personelinin sendikaya geçmesi konusunda bir bilgilendir-
me yapılmıştı. Biliyorsunuz normalde şirketler sendikalı olunmasını ter-
cih etmezler. Ama burada böyle bir imkân sağlandı. Çalışanların sen-
dikalı olmasından şirketin de memnun olacağı söylendi. Buna karşılık 
arkadaşlar, “Neden sendikaya geçelim ki? Biz bir istesek, siz iki yapı-
yorsunuz. Bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Biz istemiyoruz,” dediler. Ben, 
“Evet, elimizden geleni yapıyoruz. Hep iyi olalım diye uğraşıyoruz, ama 
yine de sendikalı olmanızda fayda var,” dedim. Onlar da, “Siz böyle söy-
lüyorsanız olalım,” dediler.

Bu karşılıklı anlayış ve barış ortamı insanı mutlu ediyor. Tekfen güzel ve 
iyi bir şirket. İnşallah daha da iyi olacak. Daha iyi günler göreceğiz. İyi 
gelişmeler var. Bunlar umarım Tekfen’i daha iyi ve daha güçlü günlere 
götürecek.
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Burada insana değer verilir. 
Çalışanlar da bundan çok memnun 
olur. Bu karşılıklı anlayış ve barış 
ortamı insanı mutlu ediyor. 
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TEKFEN HAKKINDA YANILMIŞIM
ABDULLAH AY  Merkez Atölye Şefi

2 008 yılının Ağustos ayında bir arka-
daşının tavsiyesiyle Tekfen’e giren Ab-
dullah Ay, kısa bir süre sonra Bakım 

Mühendisi olarak Katar’a gitmiş. Çeşitli gö-
revlerin ardından 2013 yılında Makine Ekip-
man Müdürlüğünü üstlenen Ay’ın 3 kızından 
2’si Katar’da dünyaya gelmiş. Şimdi Rus eşi ve 
ailesiyle 5 aydır Ceyhan’da yaşayan Abdullah 
Ay, buradaki hayatı rahat olsa da zaman za-
man şantiyeyi özlediğini söylüyor.   

Tekfen’le ilk kez Azerbaycan’da tanıştım. Ben o 
zaman ENKA’da çalışıyordum. Tekfen’de arka-
daşlarım vardı. Onlarla görüşüyorduk ama şir-
ketle ilgili fazla bir fikrim yoktu. Tekfen’i uzak-
tan bir devlet şirketi gibi görüyordum. Fazla 
heyecanı olmayan, herkesin birbirine soğuk 
davrandığı bir yer gibi geliyordu bana. İçine 
girdikten ve biraz Tekfen tecrübesi kazandık-
tan sonra ne kadar yanıldığımı anladım. Bura-
da, insanı şirkete bağlayan hoşgörülü bir or-
tam var. İlk zamanlarda biraz zorlandım, ama 
bu her yeni işte geçerli bir durum. Şimdi diğer 
şirketlerde çalışan arkadaşlarımla konuştu-
ğumda, onların çalıştıkları yerlere daha pro-
fesyonel baktıklarını görüyorum. Biz ise şir-
ketimizle duygusal bir bağ kuruyoruz. 25-30 
yıldır Tekfen’de çalışan kişilerle aynı ortamda 
bulunmak ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor.

SABİT BİR YERDE ÇALIŞMAYA YENİ 
YENİ ALIŞIYORUM
Katar’da 8 yıl kaldım. Çok farklı pozisyonlarda 
çalıştım. En son çalıştığım iş zor bir görevdi. 
Ağır bir sorumluluğu vardı. Onunla buradaki 
işimi kıyaslayacak olursam, burada daha ra-
hatım. Şantiye çok canlı bir yerdir. Sabit bir 
tesiste çalışmanın avantajlarına yeni yeni alı-
şıyorum. Sabit tesislerde personel de sabit 
olduğu için herkes işinde uzman oluyor. Ben 
hep otoyol projelerinde çalıştım. Otoyolda 
çok geniş bir ekipman yelpazesi kullanılıyor. 
Ama burada daha fazlası var. Örneğin boru 
hattı ekipmanları. Teorik olarak tüm makine-
ler temelde aynı olsa da, bilmediğim şeyler 
çıkabiliyor. O zaman soruyorum. Sağ olsunlar, 
formenlerim bu konuda çok iyiler. Buradaki 
kişilerin olgunluğu, size soru sorma güvenini 
veriyor. Kimse, “Okumuş gelmiş, bir şey bilmi-
yor!” demiyor. Ama ben de onu dedirtmeye-
cek süreçlerden geçip buraya geldim. Şanti-
ye hayatının ciddi bir tecrübe kazandırdığını 
burada daha iyi anladım.

YÖNETİCİ FARKI
Burada herkes rahat ve anlayışlı, kısaca genel 
anlamda pozitif bir ortam var. Bunu yönetici-
nin başarısı olarak görüyorum. İnsanların bir-

birine olan saygısı, Numan (Usluoğlu) Bey’in 
herkese duyduğu saygıyla çok alakalıdır. 
Numan Bey’in hiç kimseye kızdığını, sesini 
yükselttiğini görmedim. Kendisini 8 senedir 
yakından tanıyorum. Böyle bir ortamı oluştur-
mak kolay bir şey değildir. Herkes yöneticile-
rine çok saygı duyuyor. Numan Bey, buradaki 
düzeni yıllar içerisinde çok güzel oturtmuş.
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BİZİM HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK
METİN BAŞYİĞİT  Merkez Ambar Şefi

1 988 yılında Tekfen’de bir otoyol projesi 
için çalışmaya başlayan Metin Başyiğit 
1990 yılında GAT’a gelmiş. 1990-1995 

yılları arasında hem otoyola bağlı çalışan 
hem de GAT’a hizmet veren Başyiğit, “te-
sadüf eseri” girdiği Tekfen’i artık ailesi gibi 
gördüğünü söylüyor.

Burası şirketin üssüdür; bir nevi mutfağı gi-
bidir. Şantiyelerde kullanılan makine ve mal-
zemeler iş bitiminde buraya döner. Dönen 
malzemeler de tek tek elimizden geçer. Ye-
niden kullanılabilecek olanlar değerlendirilir, 
tamir ve bakımları yapılır. Sonra, “Şu maki-
neyi şu proje için hazırlayıp gönderin” diye 
bir talimat gelir. Hazırlama kısmı atölyede 
gerçekleştirilir. Ambar olarak sevkiyatın so-
rumluluğu bizdedir. Eğer sevkiyat yurtdışına 
yapılacaksa, ihracat grubu ile koordinasyon 
sağlarız. Limana, hatta gemiye yüklenene 
kadar sorumluluk bizdedir. Yurtdışı sevkiyat-
larımız genellikle zorlu olur. Özellikle toplu 
makine gönderimlerinde, gemiye yükleme 
yapıp işi bitirdiğimiz zaman inanılmaz bir ra-
hatlama ve mutluluk duyarız. Ambarın diğer 
bir görevi de dışarıdan gelen malzemelerin 
giriş çıkış işlemlerini yapmaktır.

Benim tecrübem ve uzmanlık alanım, ye-
dek parça ikmali konusundadır. Bir makine 

ekipmanının belirli periyotlarda ne gibi arı-
zalar yapabileceğini, motor ömrünün ne 
kadar olduğunu ve motoru revize etmek 
için hangi malzemelerin kullanılacağını ön-
ceden öngörüp gerekli malzemeleri temin 
eder ve stoklara alırız. Örneğin, malzeme 
Japonya’dan gelecekse ve ömrü 2.000 saat 
ise, makinenin günde kaç saat çalıştığını he-
saplayarak, o süre gelmeden malzemenin 
talebini yaparız. Bu önemli bir iştir. Eskiden 
ikmal süreleri çok uzun olurdu. Şimdi tekno-
lojiden kaynaklanan gelişmeler sayesinde 
epey kısaldı. Biz, verilen her operasyonu 
yerine getiririz. Bizim hata yapma şansımız 
yoktur.

ÇOK AMATÖRCE DÜŞÜNÜR, 
ÇOK PROFESYONELCE UYGULARIZ
İşçi-işveren ilişkileri karşılıklı memnuniyete 
dayalı ilişkilerdir. Tekfen’de çalışmaktan ken-
di adıma çok memnunum. Ben Tekfen’den 
memnunum ki buradayım. Tekfen de ben-
den memnun ki beni burada çalıştırıyor. Gö-
nül bağı olarak düşünecek olursam, Tekfen’i 
seviyorum. Üç çocuğum da Tekfen’in ek-
meğini yiyerek büyüdü. Bir oğlum Katar’da 
otoyol projesinde çalışıyor. Kendisi jeoloji 
mühendisi. Diğer oğlum makine okuyor. 
Gelecekte inşallah Tekfen’de devam etme-
sini düşünüyoruz. Biz burada aile gibiyiz. 

Birbirimize yardım ederiz. Çok amatörce 
düşünür, çok profesyonelce uygulama ya-
parız. Benimle beraber 15 kişi hizmet veriyo-
ruz. 3 operatör, 2 şoför, 4 memur, 5 tane de 
yükleme boşaltma işlerinde kullandığımız 
elemanımız var. Burayı bir aile gibi görüyor 
ve kendimizi de bu ailenin bir ferdi hissedi-
yoruz. 30 yılın basit ve yalın özeti budur.



28

BİZİM ASIL İŞİMİZ  
PROJE BİTTİĞİ ZAMAN 
BAŞLAR
EYÜP ARIBAĞI  Mali İşler Şefi

1 997 yılında Tekfen’de işe giren ve bütün 
iş hayatı Tekfen’de geçen Eyüp Arıbağı, 
ilk olarak İstanbul’da Sinanoba uydu 

kent projesinde muhasebe elemanı olarak 
çalışmaya başlamış. Ertesi yıl Bursa’daki pro-
jeler nedeniyle bu şehre yerleşmiş, 2006 yı-
lında ise GAT’a katılarak Adana’ya taşınmış. 
İstanbul doğumlu olduğu için zaman zaman 
İstanbul’u özlediğini ama burada çalışmaktan 
çok mutlu olduğunu söyleyen Arıbağı, kendi-
ni artık bir Adanalı sayıyor. 

GAT, Tekfen’in bütün makinelerinin koordine 
edildiği yerdir. Bizim işimiz projenin başında 
ve sonunda. Proje başlarken makineleri elden 
geçirip sahaya gönderiyoruz. Asıl işimiz ise 
proje bitip makineler geldiği zaman başlıyor. 
Hem eleman hem de malzeme bakımından 
projelere destek sağlıyoruz. Burada bir yedek 
parça ambarımız var. Gerektiğinde tamirat 
işlerini yapmak için elemanlarımız projelere 
gidiyor. Ben de buranın mali yapısını kontrol 
ediyorum. Finansmanı ve muhasebeyi bera-
ber yürütüyorum.

GAT bir kâr merkezi değildir. Bizim bir geliri-
miz yok. İşimiz projelere destek vermek oldu-
ğu için bizim burada yaptığımız giderler aslın-
da projenin gideri oluyor. Dolayısıyla burada 
yaptığımız masrafları projelere dağıtıyoruz. 
Örneğin şantiyeden bir malzeme geldiyse, 
o malzemenin bakım masraflarını o projeye 
yansıtıyoruz.

BEN NEREYE DÜŞTÜM?
Burada hayat şantiyelere göre biraz daha 
sakin. İlk geldiğimde beni en şaşırtan şey 
cumartesi günü çalışmamak olmuştu. Çün-
kü şantiyede cumartesi pazar demeden ça-
lışırdık. İlk zamanlar duruma adapte olmakta 
epey zorlandım. Bugün iş var diyerek cumar-
tesi günü işe gittiğimi, sonra kapıdan dön-
düğümü çok bilirim. Başlarda şantiyenin ha-
reketli yapısını çok özledim, ama bir müddet 
sonra alıştım. İlk başta zorlandığım bir başka 
konu da Adana’nın sıcağı oldu. Bursa’dan son-
ra Adana’ya gelince, “Ben nereye düştüm, 
burada nasıl yaşarım?” diye hayıflandım. Ama 
insan ona da alışıyor. Şimdi başka yere gitti-
ğim zaman üşümeye başlıyorum. İstanbul ka-
dar hareketli bir şehir olmasa da Adana insanı 
hoşgörülüdür. Birisi yürüdüğü zaman kimse 
dönüp bakmaz. Bu kadar gelişmiş olduğu-
nu buraya geldikten sonra anladım. Eskiden 
Adana’yı köyden biraz hallice bir yer olarak 
düşünürdüm. Ama insanlarını ve burayı gör-
dükten sonra, “İyi ki Adana’da çalışıyorum” 
diyorum. Şu anda kendimi Adana dışında bir 
şehirde düşünemiyorum.

TEKFENCİ OLDUM
Tekfen’de çalışmak var, bir de Tekfenci olmak 
var. Bütün gençliğim Tekfen’de geçti. Belki de 
o yüzden kendimi başka bir şirkette çalışabi-
lirmiş gibi düşünemiyorum. Tekfenci oldum. 
Çocuklarım Tekfen sayesinde büyüdü. Bura-
da olmayı büyük bir şans olarak görüyorum.
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D aha önce İstanbul’da plazalarda çalışır-
ken GAT’ta ilk kez “konteyner ofis”le ta-
nışan Volkan Ersoy, “denemek” amacıy-

la başladığı bu görevde tam 9 yılını doldurmuş. 
İş görüşmeleri yaptığı sırada, Tekfen’e karşı 
dava alan bir avukat arkadaşının bile kendisine, 
“Tekfen ise gir” dediğini söyleyen Ersoy, GAT’ta 
daha önce hiç bilmediği bir dünyaya adım attı-
ğını belirtiyor.

Eski işimden askerlik dolayısıyla ayrılmıştım. 
Askerden sonra aynı şirkete dönebilirdim, ama 
başka bir fırsat varsa değerlendirmek istedim. 
Çünkü eski şirketimde tekrar başlarsam, bir 
daha dışarıda ne var diye bakmayacağımı bi-
liyordum. O sırada, “Tekfen İK çalışanı arıyor” 
diye duydum. Görüştük. Bir ay sonra Gülhiz (İle-
ri) Hanım aradı ve “Bizce olumlu ama Adana’da-
ki personelcimiz Umman’a gidecek. Seni orada 
istiyoruz. Bir düşün,” dedi. Askerliğimi Adana’da 
yapmıştım ve kendi kendime, “Adana’ya bir daha 
da gelmem!” demiştim. Ama Gülhiz Hanım, “Bir 
sene çalış, bakalım,” dedi. Ben de, “Denemekten 
zarar gelmez,” diye düşündüm. Bu lafımın üze-

MEĞER ADANA  
GÜZEL BİR ŞEHİRMİŞ
VOLKAN ERSOY  İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şefi

rinden tam 9 sene geçti. İlk yıl bazı zorluklar oldu 
tabii. Tek başıma gelmiştim. Sonra evlendim. En 
güzeli ise, “Adana’ya bir daha gelmeyeceğim,” 
deyip 1,5 ay sonra yine Adana’da olmamdı. Ta-
bii askerdeyken gördüğüm Adana ile sonradan 
gördüğüm Adana bambaşka yerlerdi. Meğer 
Adana güzel bir şehirmiş. Bana, “İstanbul’dan 
Adana’ya neden geldin?” diye sorduklarında, 
Boğaz’a karşı kaç defa balık yediğimi düşünü-
yorum. Bunu yaptığım her ay geçim sıkıntısı 
çekerdim. Adana’da ise, “Haydi yemeğe çıkalım” 
dediğiniz zaman en iyi yer neresi ise oraya gi-
dersiniz ve o ay geçinmeye devam edebilirsiniz.

DAHA ÖNCE HAYATIMDA HİÇ 
KONTEYNER OFİS GÖRMEMİŞTİM
GAT’ta insan kaynakları bölümünde çalışmanın 
kolaylıkları da zorlukları da var. Ben daha önce 
İstanbul’da Kanyon’daki bir ofiste çalışıyordum. 
Ofisim, Boğaz’da köprüleri görüyordu. Daha 
sonra Tekfen’le konuştuk, anlaştık. Ben daha 
önce hayatımda hiç konteyner ofis görmemiş-
tim. İlk başta burayı revir zannettim. İşe başladık-
tan sonra yönetimin ve Numan (Usluoğlu) Bey’in 
büyük desteğini aldım. Merkezde olduğunuz 
zaman daha çok sistemler üzerinden çalışıyor-
sunuz. Burada ise bire bir insanlarla diyalog ku-
ruyorsunuz. Doğrudan olayın içine giriyorsunuz. 
Onlarla her an temas halindesiniz. Daha önce 
yaptığım işin de adı “İnsan Kaynakları”ydı, bura-
da da adı “İnsan Kaynakları”. Ama aslında bam-
başka bir şey. Burası iyi, orası kötü anlamında 
söylemiyorum. Elma ve armut gibi.

İlk geldiğimde beni burada en şaşırtan şey insan 
profili oldu. Mavi yakalı çalışanları İstanbul’da da 
eğitimlerden dolayı biliyorduk. Ama bizim bura-
daki tamir bakım ustaları en az 4-5 projede çalış-
mış, yabancı ülkeler görmüş ve Tekfen’de 25-30 
yılını geçirmiş insanlar. Dışarıdan baktığınız za-
man kaynak işi yapan, evinden işine gelip giden 
kişiler gibi görünürler, ama işin aslı öyle değil. 
Buradaki ustanın dünya ile ilgili bir fikri var. Beni 
her konuda şaşırtırlar. Maaş bordro hesaplama-
sını benden iyi yapan ustalarımız var. İstanbul’da 
mavi yakalıya bakış açımız kısıtlıymış. Bunu bu-
rada anladım.

ŞİKÂYETİNİ YAZACAK, AMA AKLINA BİR 
ŞEY GELMİYOR Kİ!
Yeni işe başladığım dönemde bir gün bir tamir 
ustası geldi ve “Yanlış anlamayın! Benim artık bir 
işe ihtiyacım yok. Sayenizde ev ve araba aldım. 
Çocuklarımı evlendirdim. Ücret ne verirseniz 
verin, ben artık Tekfen’de ne yapabilirim, nasıl 
faydalı olabilirim?” dedi. Bu olay beni çok etki-
lemişti, iyi hissettirmişti. Burada insanların ileti-
şimi çok iyidir. Direkt, endirekt ayrımı yoktur. Bu 
da Numan Bey’den kaynaklanan bir durumdur. 
Soyunma odaları yaptık. Duvarların rengine ka-
dar arkadaşlarımıza sorduk. Bu, Numan Bey’in 
özel isteğidir. Böyle olunca çalışan da mutlu 
oluyor. Buradaki arkadaşlara şikâyet kutularına 
bir şeyler atın diye ısrar ediyoruz. Arkadaşlar ise, 
“Şikâyet edecek bir şey yok” diyorlar. Numan 
Bey, “Arkadaşlar ne olur yazın” diyor. Yazacak, 
ama aklına bir şey gelmiyor ki!
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D oğma büyüme Ceyhanlı olan Sere-
nay Karlıdağ, çevre mühendisi ve iş 
güvenliği uzmanı. Daha önceki iş-

yerlerinde çevre mühendisi olarak çalışan, 
iş güvenliği görevini ise ilk defa burada aktif 
bir şekilde yerine getiren Karlıdağ, 2014 yı-
lında Tekfen’e girerek adeta yeniden doğ-
duğunu söylüyor.

Mezun olduktan sonra mesleğimi yapama-
yacağım yönünde bir korkum vardı. Daha 
önceki işlerimden bir tanesi laboratuvar so-
rumluluğuydu. Çevre analizleri yapıyorduk 
ama kendimi mühendis gibi hissetmiyor-
dum. Ben Ceyhan’da doğdum ve büyüdüm. 
Kadın olduğum için aileme yakın olmak isti-
yordum. Ayrıca kurumsal bir yerde çalışmak 
istiyordum. Lisede ve üniversitede okurken 
Tekfen’in ismini hep duyuyordum. Benim 
amcam da Tekfen’in çelik atölyesinde çalı-
şıyor. Tekfen’deki aile yapısını görüyordum. 
Buranın iş güvenliği uzmanı alacağını du-
yunca hemen başvurdum. Numan Bey’le 
görüştüm. Görüştükten sonra olumlu cevap 

geldi. İlk gün, nizamiyeden girdiğim anda 
“Oh!” dedim, “Ben de artık bir Tekfenliyim.” 
Çok klişe olacak ama, Ceyhan’da kime sor-
sanız Tekfen’de çalışmak ister. İşçiye maddi 
ve manevi yönden değer veren bir şirket. 
Omuzlarınız dikleşir ya, işte bana da öyle 
oldu. Burada ruh doygunluğuna eriştim. 
Çünkü çevre, iş güvenliği ve kalite ayrılmaz 
bir bütündür. Burada mühendisliğimi de ya-
pabiliyorum. Mesleki doyum noktasına ula-
şabiliyorum. Tüm projelerin malzemeleri bu-
raya geldiği için çok farklı atıklarla muhatap 
oluyoruz. Bu nedenle endüstriyel atık konu-
sunda kendimi burada çok geliştirdim. Mes-
leğimi de, iş güvenliği uzmanlığımı da aynı 
anda yapabiliyorum. İşimi çok seviyorum.

HİÇ KORKTUĞUM GİBİ OLMADI
İşe ilk başladığım zaman doğrusu çok kork-
tum. Bizim atölyemizin yaş ortalaması 45 
üstüdür. İlk gün tanıştıktan sonra bir eğitim 
verdim. Eğitime korkarak geldim. Çünkü çok 
deneyimli ustalar vardı karşımda. Hem de bir 
kadın olarak çekindim. Fakat hiç korktuğum 

gibi olmadı. Arkadaşlarımın bana yaklaşımı 
çok iyi. Hepsi görmüş geçirmiş insanlar ol-
duğu için, ben onlara bir yaklaşınca onlar 
bana iki adım birden attılar. Mesela öneriler-
le geldiler. “Kadınlar duygusaldır, bu nedenle 
yönetim kadrosunda istenilmez” denir. Bunu 
başka şirketler için söylüyorum. Burada ise 
beni çok teşvik ettiler. Saha içerisinde de 
beni hiçbir zaman bir kadın olarak görme-
diler. Artık onlar gibi oldum. Hiç yabancılık 
çekmiyorum. Hatta bazen ağzımdan erkeksi 
konuşmalar çıkıyor, kendim de şaşırıyorum.

BENİM HANIM HİÇ DUYMUYOR!
İlk geldiğim günlerde etrafı geziyordum. Bir 
ustayla tanıştık. Gürültülü bir ortamda bulu-
nuyorduk. Kulaklığının biri takılı, diğeri takılı 
değildi. Ona kulaklığı takması gerektiğini 
anlattım. O da bana, “Benim hanım hiç duy-
muyor! Bir şey olmaz,” dedi. O zaman ben 
de ona, kulaklığını takmazsa bununla ilgili 
eğitim almak zorunda kalacağını söyledim. 
İş bu noktaya gelince, “Bakın, hemen ikisini 
birden takıyorum,” dedi.

OMUZLARINIZ DİKLEŞİR YA
İŞTE BANA DA ÖYLE OLDU!
SERENAY KARLIDAĞ  SEÇ Kalite Sorumlusu
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B u sene Tekfen’deki 34. yılını yaşayan Atil-
la Sönmezler, Toros Tarım’ın Ceyhan’daki 
fabrikasının 1984’teki tevsii sırasında gruba 

katılmış. 1987’de GAT’ın kurulmasıyla, projenin ar-
dından makine puantörü olarak burada çalışmaya 
başlamış. Sönmezler, işinin dikkat ve özveri gerek-
tirdiğini, ama Tekfen’de çalışmak dışında bir hayatı 
hayal dahi edemediğini söylüyor. 

Yaptığım iş itibariyle, kendimi Tekfen İnşaat ve Te-
sisat A.Ş.’ye ait makine ekipmanlarının bir bakıma 
sahibi sayıyorum. Çünkü şirkete ait her türlü ekip-
manın teknik bilgilerini, sicillerini ve hareketlerini 
tutuyorum. Tekfen’e ilk girdiğimde 100 kadar ekip-
manımız vardı. Şu an 7.000 ekipmanımız var. 100 
taneden 7.000 taneye çıkmışız yani. Tüm bu ekip-
manın yurtiçi ve yurtdışı ayırt etmeksizin satın alın-
dığında kayıtlarını yapıyorum ve satıldığı zaman 
da kayıttan düşüyorum. Dünya üzerinde Tekfen’in 
bir makinesi bir yerden bir yere gittiği zaman, ata-
masını yapıyor ve bulunduğu konumu takip ediyo-
rum. Biliyorsunuz ki Tekfen’de, “Ben sadece bunu 
yaparım” deme şansınız yoktur. Başka işler verilirse 
onu da yapıyorum. Büyüklerimizin, bizlere aktar-
mış olduğu bir söz var: “Tekfen’de iş verilmez, alı-
nır.” Ben de bu ilke doğrultusunda ilerliyorum.

9.257 GÜNDE 2 GÜN!
Yaptığım iş basit görünse de süreçleri zor olan 
bir görevdir. Çünkü makinelerin hareketiyle ilgili 
şantiyelerden bilgi akışı kolay olmuyor. 8-9 saat-
lik mesaimin 6-7 saatini sahada geçiriyorum. Hep 
masa başında oturursanız, sorulan sorulara da ce-
vap veremezsiniz. İşimi hem gözlemleyerek hem 
de sistemsel olarak takip ediyorum. Sayım amaçlı 
olarak yurtdışındaki projelere de gidiyorum. 7.000 
tane ekipmanın faturaları değilse bile sorumluluk-
ları bende. “Bu makine nerede?” diye sorulduğun-
da cevap verebiliyorsam ne mutlu bana. Bu göre-
vi yapmak çok özveri istiyor. İlk 4 yılım cumartesi 
pazar dahil, gece yarılarına kadar şirkette geçti. 
Eşim hastalanıyordu, doktora “Kardeşinle git,” di-
yordum. Çocukların okuluna gidilmesi gerekiyor-
du, eşime “Sen git,” diyordum. Şirkette 9.257 gün 
ile 2008 yılında emekli oldum. Emekli olduğumda, 
sigortamda 12 gün eksik vardı. Bunun 10 günü ev-
lenme izni idi. Geriye 2 gün kalıyor. 9.257 günde 2 
gün. Buradan siz pay biçin.

TEKFENCİ OLMAK, SAYGIN BİR DURUMDUR
Tekfen gerçekten çok iyi bir firmadır. 34 yıldır hâlâ 
işimin başındayım ve ilk işe girdiğim şevkle çalışı-
yorum. 7.30’da işbaşı yapılıyor; ben 6.50’de işimde-
yimdir. Koşarak işe geliyorum. Sağlığım el verdiği 
sürece de bu şevk kırılmaz. Arkadaşlarım, “Bu böy-
le nereye kadar devam edecek?” diye soruyorlar. 
“Artık ikinci emekliliğin geldi,” diye latife yapıyorlar. 
Ben de, “Gocunmayın, gücenmeyin. Tekfen var 
olduğu sürece, benim sağlığım el verdiği sürece, 
bana da iş verildiği sürece Tekfenciyim,” diyorum. 
Hedefim budur. Tekfen var olacak, sağlığım el ve-
recek, görev verilecek, ben de aynı şevkle çalış-
maya devam edeceğim. Tekfenci olmak, saygın 
bir durumdur. Tekfen’de çalıştığımı söylediğimde, 
karşımdaki insan hem güven duyuyor hem de ilgi 
gösteriyor. Bunu hep yaşıyorum. Tekfenci olmak-
tan gurur duyuyorum.

TEKFEN’DE 
İŞ VERİLMEZ, ALINIR
ATİLLA SÖNMEZLER  Makine Ekipman Demirbaş Saymanı
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A dnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksek Okulu 
Elektronik Bölümü’nden mezun olan Tuğrul Uprak, 1988 
yılında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu projesi 

ile Tekfen’de çalışmaya başlamış. Bilgisayarlı makinelerin ilk kez 
kullanıldığı bu geçiş projesinin ardından Uprak, elektronik dün-
yasındaki büyük değişimle birlikte Tekfen’in bu alandaki gelişi-
mine tanıklık etmiş.

Ben 1984 yılında bilgisayar alanında çalışmaya başladığımda 
elektroniğin sanayideki kullanımı çok azdı. O nedenle ilk başlarda 
elektrik ağırlıklı çalışıyorduk. Tekfen’de de bilgisayarlı bir çalışma 
ortamı yoktu. TAG Otoyolu’nun bünyesinde ilk defa bilgisayarlı 
asfalt makinelerinin kullanılmasına tanıklık ettim. O zaman rah-
metli Necati (Akçağlılar) Bey, Parker 2000 serisi makineler ge-
tirterek çok ileri görüşlü bir adım attı. Bu makineleri otoyol bün-
yesinde birçok farklı amaç için kullandık. Hatta Karayolları Birinci 
Bölge’den Hikmet Tuğlu Bey heyetle gelip inceleme yapmıştı.

Bunun haricinde başka projelere de gittim. Mesela Küçükbakkal-
köy’de bilgisayarlı beton santrali kurduk. İzmir Aliağa’da bilgisa-
yarlı makinelerin kurulumunu yaptık. O zaman bu tip makineler 
Türkiye’de hiç bilinmiyordu. Tamirini yapacak adam da, parçası 
da bulunamıyordu. Biz, yabancılara gerek kalmadan bunları 
ayakta tuttuk. Sonra GAT’a geldim. Burada, bilgisayarlı makinele-
rin bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Bazen şantiyelere gi-
dip orada müdahale ediyoruz. Küçük bir ekibiz. 5 kişiydik, şimdi 3 
kişiye düştük. Bu da bizi biraz zorluyor. Bizim uğraştığımız bütün 
arızalar, bilgisayar bağlantılı arızalardır. Birikimimizi bir kütüpha-
neye dönüştürmek istiyoruz. Kütüphaneden bakıp, arızaları gide-
rebileceksiniz. Ancak bunun için de ekip gerekiyor. Bu nedenle 
büyümek istiyoruz. Tecrübe hemen kazanılmıyor. Bir usta 5 sene-
de, iyi bir elektrikçi 10 senede, elektronik ve bilgisayar dediğiniz 
zaman ise 20 senede yetişiyor.

İLK BİLGİSAYARLI
MAKİNELER BİZE GELDİ 
TUĞRUL UPRAK  Elektrik-Elektronik Formeni

BURADA
BOŞ DURMAK YOK
ASUMAN ZAMAN  Tamir Bakım Ustası

1 985 yılında Tekfen’e katılan Asuman Zaman, iki yıl kadar 
şantiyelerde görev yaptıktan sonra 1987 yılında Tamir Bakım 
Ustası olarak GAT’ta işe başlamış. Bir otoyol projesi için 3 ay-

lığına gittiği Fas dışında 30 yıldır GAT’ta çalışan Zaman, buradaki 
ekibin bir aile gibi olduğunu ve iş arkadaşlarıyla çoğu zaman dı-
şarıda da görüştüklerini söylüyor.

Burada makineleri tamir ediyoruz. Motor, şanzıman, diferansiyel, 
şasi bakımı gibi işlerle meşgul oluyoruz. Çalışmayı seven bir insa-
nım. Boş durmayı sevmiyorum. Elimde iş olmadığı zaman kendi-
me iş yaratıyorum. Kaldı ki buranın işi bitmez. Her zaman iş vardır. 
Bütün projelerdeki makineler, işleri bitince buraya gelir. A’dan Z’ye 
bakımı yapılır, hazır hale getirilir. Yeni bir proje alındığı zaman da 
elimizde hazır olan makineler gönderilir. Bir aracın hazır edilmesi 
tipine bağlı olarak 15 gün ila 1 ay sürer. Bizde boş durmak yoktur.

3 GÜN GELMEYEBİLİRİM!
Rahmetli Yaşar Hekimoğlu Bey ile unutamadığım bir anım var. 
300 tonluk bir vincimiz vardı. Şefimiz de dahil olmak üzere 5 kişi 
mesaiye kalarak sabaha kadar vincin üzerinde çalıştık. Sabah 
ezanı okunurken, “Çocuklar, işi bırakalım sabah devam ederiz,” 
deyince hepimiz güldük. “Zaten sabah oldu. Bu saatten sonra 
devam edelim,” dedik. Şirketimizi çok sevdiğimiz için burası bize 
aile ocağı gibi geliyor. Ailemizden çok, şirkette zaman geçiriyo-
ruz. Evden çıkarken eşime, “Ben gidiyorum, 3 gün gelmeyebi-
lirim!” diyorum. Sabaha kadar çalıştığımız günlerimiz çok oldu. 
Ama hayatımdan ve şirketimden çok memnunum.
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A skerliğini yaptıktan sonra 1987 yılında ilk işi olarak 
Tekfen’de çalışmaya başlayan Haydar Taşçı, İkinci Irak 
Boru Hattı’nda tamirci olarak görev almış. 1990 yılında 

patlak veren Körfez Savaşı sırasında Irak’ta kalan Taşçı, mace-
ralı bir şekilde Türkiye’ye döndükten sonra aynı yıl GAT’ta işbaşı 
yapmış. Ardından bir süreliğine yeniden şantiyede görev alıp 
1998’de artık kalıcı olarak GAT’a katılmış ve 2013 yılında atölye 
formeni olmuş.

1990 yılında Irak Savaşı çıkınca Majdi Abukaraki ve Nihat Çabuk 
ile orada kaldık, çünkü sınırlarımız kapanmıştı. Onun üzerine Vec-
di Bey ile Ürdün’e kaçtık. Amacımız Suriye’ye geçmekti. Bir araba 
bulup Suriye kapısına geldik. O zaman kapıda “ayak bastı” para-
sı olarak 100 dolar alıyorlar, bizim tarafa geçince de parayı geri 
ödüyorlardı. İki arkadaş geçiş parasını bulamadık. Arabistan’dan 
gelen otobüslere binip yolculara, “Bize 100 dolar verin. Türkiye’de 
size ödeyeceğiz,” diyorduk. Birkaç otobüse bu şekilde girdik çık-
tık. Bu arada karnımız da çok acıkmıştı. Kapıya geleli 48 saat ol-
muştu. Sonunda otobüsün birinde yaşlı bir amca ile diyalog kur-
duk. “Ne kadar lazım yeğenim?” diye sordu. “100 dolar,” dedim. 
Bize parayı verdi. Öylece Türkiye’ye giriş yaptık, 96 dolar olarak 
parayı geri aldık. Amcanın yanına gittim, “Paranı getirdim,” de-
dim. Amca “İstemez” dediyse de ben, “Olmaz! Sen bizi kurtardın,” 
diye ısrar ettim. Türkiye’ye böyle maceralı bir dönüşümüz oldu.

ESKİDEN BİR MAKİNEDEN SORUMLUYDUM, 
ŞİMDİ 70 KİŞİDEN
1990 yılında GAT’a girdim. 2,5 yıl çalıştıktan sonra 1 aylığına 
Arabistan’a görevli gittim, 4 sene kaldım. Levent Kafkaslı, o za-
man bizim şefimizdi. 1998 yılında yeniden buraya giriş yaptım. 
2013 yılına kadar tamirci olarak çalıştım. 2013 yılından itibaren ise 
formen oldum. Numan (Usluoğlu) Bey beni atölye formeni yaptı. 
Şu an bana bağlı 65-70 kişi var. Tamirci olarak çalışırken çok ra-
hattım, şimdi çok sıkıntı çekiyorum. Eskiden tamirciyken bir ma-
kineden sorumluydum, şimdi 70 kişiden sorumluyum.

NE KADAR LAZIM
YEĞENİM?
HAYDAR TAŞÇI  Atölye Formeni

AMAÇ 
KAZASIZ İŞ ORTAMI 
SAĞLAMAK
HÜSEYİN SİMİTÇİ  Tamir Bakım Ustası

H üseyin Simitçi, Ceyhanlı. Üç çocuğundan ikisi Tekfen’den 
burs alıyor. Bir oğlu Marmara Üniversitesi Elektrik Elekt-
ronik Bölümü’nde, diğeri Osmaniye Fen Lisesi’nde 12. 

sınıfta yatılı okuyor. 26 yıllık bir Tekfenli olan Simitçi, GAT’a proje 
tarafından geçenlerden. 20 yıldır da GAT’ta çalışıyor.

Projelerden gelen makinelerin tamir ve bakımlarını yapıp, hazır 
hale getirdikten sonra istenen projelere gönderiyoruz. Burası şan-
tiye gibi çok hareketli bir yer değil. Gelen makine bitene kadar bir 
program dahilinde üzerinde çalışıyoruz. Hayatımız çok hareketli 
olmasa da devamlı işimiz var. Burası dışında görevli olarak Fas 
ve Katar’a gittim. Böylece değişik ülkeler görmüş oldum. Ama dil 
konusu bizim işimizde de önemli. Fas’a gittiğimde derdimi anla-
tamadım. Biraz sıkıntılar çektim. Kendimi ifade edecek kadar ya-
bancı dil bilsem sorun olmayacak. Ona rağmen yemeklerimiz ve 
kamplarımız mükemmeldi. Ev konforunun daha üstünde diyebili-
rim. Hiçbir sıkıntımız olmadı.

Kaskımdaki yıldız, emniyet kurallarına uyduğum için ödül aldığımı 
gösteriyor. Bizim burada ödül sistemi, bir yerde eksiklik gördü-
ğümde bunu formenlerimize, şeflerimize bildirmek, çalışırken tek-
nik emniyetimizi almak, arkadaşımızın göremediği bir şeyi şefimi-
ze haber vermek veya kendisini uyarmak şeklinde işliyor. Buradaki 
amaç, kazasız iş ortamı sağlamak. Bazen benim göremediğimi 
başka bir arkadaşım görüyor. Ödül kazanınca müdürümüzle hep 
beraber yemeğe çıkıyoruz. Bir de saat hediye ediliyor. Saat ödülü 
bende başladı. Daha önce çakı ödülü vardı. Müdürümüz görüşle-
rimizi alıyor, neyin uygun olacağını bizlere soruyor.
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BİR AİLE GİBİ 
HEP KOL KOLA
FEDAİL BULDUK  Torna Tesviye Ustası

K onya Ereğli doğumlu olan Fedail Bulduk, 31 yıllık bir 
Tekfen çalışanı. Çeşitli projelerde görev aldıktan sonra 
1989 yılında GAT’ta çalışmaya başlayan Bulduk, bugüne 

kadar hiçbir yurtdışı projesinde bulunmamış.

Benim işim torna tesviye. Yani iş makinelerinin kırılan ya da aşınan 
parçalarını işlemek. Bu işe girmeden önce piyasada çalışanlar-
dan biri olarak Tekfen’in bazı projelerinde bulundum. Irak-Türkiye 
Ham Petrol Boru Hattı’nda, Toros’un ikinci iskelesinde çalıştım. 
Projeler bittikten sonra burada işbaşı yaptım ve Tekfen’in ne 
kadar büyük bir şirket olduğunu içine girdikten sonra gördüm. 
Burada günümüz çok hızlı geçiyor. Sabah, iş başlamadan önce 
toplantı olur. Acil işlere öncelik verilir. İşe başlarız. Öğlenin nasıl 
olduğunu anlayamazsınız. Burada herkes birbirine yardımcıdır. 
Girdiğim günden beri birlikte çalıştığım arkadaşlarım var. Burada 
hep beraberiz. Tabii ayrılan birçok arkadaşım da oldu. Gelen gi-
den, her zaman bir aile gibi kol kola çalıştık.

T ekfen’e 1985 yılında katılan İbrahim Göğşen, yaklaşık 13 
yıl boyunca yurtdışı projelerinde çalışmış. Bunlar arasın-
da 11 yılla en uzun süre Suudi Arabistan’da kaldıktan son-

ra 2005’te GAT’a gelmiş. Burada bulunmaktan mutlu olduğunu 
söyleyen İbrahim Göğşen, Tekfen’de çalışmayı bir ayrıcalık ola-
rak değerlendiriyor.

Tekfen’de çalışmak her konuda, her yerde çok iyi bir şeydir. Yeter 
ki işini ciddiye alıp kurallara uy. Yanlış bir şey yapmadığın sürece, 
uzun zaman şirkette çalışabilirsin. Benim gibi uzun yıllardır çalı-
şan birçok arkadaşım var. Hiçbirimiz bugüne kadar şirketle ilgili 
herhangi bir sorun yaşamadık. Buradaki hayat oldukça düzenli. 
Sabah geldiğimiz zaman toplantımız oluyor. Yapılacak işler şefle-
rimiz veya formenimiz tarafından anlatılıyor. Herkes işinin başına 
geçiyor. Burada bir işbölümü var. Öncelikle tamir bakımını yapa-
cağımız makineyi temizleyip içeri alıyoruz. Hidrolik testi, motor 
testi gibi testlerden sonra yapılacak işleri kendi aramızda taksim 
ediyoruz. Örneğin hidrolik pompasını, pistonları ben alıyorum. 
Motorcu motoru alıyor. Kaynakçı arkadaşlar şasiyi alıyor. Makine-
yi söküp neredeyse iskelet haline getiriyoruz. Gereken parçaları 
istiyoruz. Yeni parçalar geldikten sonra da tekrar montajlıyoruz.

Yurtdışında çalışırken maddi açıdan biraz daha fazla kazandığı-
mızı söyleyebilirim. Ama burada da ailemizle birlikte olabiliyoruz. 
Sonuçta orada da, burada da aynı işi yapıyoruz. Projeler daha 
hareketlidir. Orada zaman hep dardır. Bazen bir makinenin tamiri 
uzar. Ama işi bitirmek mecburiyetindesin, çünkü sabah gelenler 
o malzemeyi kullanacak. Buraya gelen makineleri ise bir başka 
projeye yönlendirmek için biraz daha fazla vaktimiz oluyor. Bu-
güne kadar Tekfen’den çok şeyler kazandık. Bunun için herkese 
teşekkür ediyorum. 30 yıldır Tekfen’de olmaktan hem memnuni-
yet hem gurur duyuyorum.

PROJELERDE ZAMAN HEP DARDIR 
İBRAHİM GÖĞŞEN  Tamir Bakım Ustası
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B abası ve beş kardeşiyle aile boyu Tekfenli olan Hasan 
Güneş, henüz 17,5 yaşındayken İstanbul’da Olimpiyat 
Stadı ve Sinanoba Uydu Kenti gibi projelerde çalışma-

ya başlamış. 2003 yılında İstanbul’dan Adana’ya gelerek GAT’ta 
işbaşı yapmış. Yurtdışı deneyimi sadece 20 günlüğüne gittiği 
Katar’la sınırlı olan Güneş, burada da sürekli atölyede çalıştığı 
için yurtdışında olduğunu neredeyse hiç anlamamış.

Ben sadece Tekfen’de çalıştım. O nedenle kendimi Tekfen’in evla-
dı olarak görüyorum. Kendimi adamış gibiyim. Babam da Tekfen-
cidir. Kırıkkale Boru Hattı projesinde patlatma ve dinamit işlerinde 
çalışmıştı. Bir ara beş kardeş Tekfen’de çalıştık. Bir kardeşim ha-
len Azerbaycan’da, kaynak ustası. İyi bir kaynakçıdır. Büyük kızım, 
“Baba, ne olursun ben de Tekfen’e gireyim!” diyor. Hacettepe’de, 
Almanca kimya öğretmenliği okuyor.

Burada bulunmaktan çok memnunum. Şantiyelere göre der-
li toplu bir yer. İş saatlerimiz uygun, temiz ve güvenli bir yerde 
çalışmaktan mutluyum. Güne toplantıyla başlıyoruz. Öncelikle 
yarım kalan işlere yöneliyoruz. İki kişilik gruplar halinde çalışıyo-
ruz. Güvenlik sebebiyle ve işi tek kişinin yapması zor olduğu için 
bu şekilde çalışıyoruz. Ben sanayiden yetiştim. Her şeyi Tekfen’de 
öğrendim. Hâlâ da öğreniyorum. Ustayım diye bir şey yok, çünkü 
öğrenmenin sonu yok.

ÖĞRENMENİN
SONU YOK
HASAN GÜNEŞ  Tamir Bakım Ustası

T ekfen’de 1986 yılında kaynakçı olarak işe başla-
yan Hüdai Dönder, yaklaşık 30 yıldır bu mesleği 
yapıyor. Bakım görevlisi olarak iki kez Fas’a giden 

Dönder, yurtdışına çıkarken epey tedirgin olduğunu, 
fakat buradaki sıcak aile ortamını orada da bulduğunu 
belirtiyor. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ise 
onun hayatının olmazsa olmazlarından.

Burada çalıştığımız için şanslıyız. Bize her türlü imkân 
sunuluyor. İşimizi en iyi şekilde yapmamız için bir ortam 
veriliyor. Makinelerde kırıklar oluyor; şasilerde kaynak iş-
lerimiz oluyor. Birbirimizle yardımlaşarak bu işleri yapı-
yoruz. Müdürlerimiz de gerekli desteği veriyorlar.

Benim ailem Ceyhan’da yaşıyor. İki oğlum, bir kızım var. 
Çocuklarım dört gözle yolumu beklerler. Ben de onlara 
karşı sorumluluğumu, iş emniyetine verdiğim önemle ye-
rine getiriyorum. Bu konuda ödül aldım, çünkü kurallara 
uydum. Aynı zamanda arkadaşlarımın göremediği bazı iş 
emniyeti konularında onları uyardım. Burada bireysel de-
ğil, duyarlı davranmak gerekiyor. Çünkü canımız söz ko-
nusu. Ailem beni nasıl bekliyorsa, arkadaşlarımı da bekle-
yen aileleri var. Onları da düşünmemiz lazım. Birbirimizin 
eksiklerini tamamlayacak şekilde bütünleşmemiz lazım. 
Bu gibi şeyler bizi başarıya götürüyor. Burada bir ödül 
sistemimiz var. Kurallara uyduğumuz takdirde baretimize 
yıldız takılıyor. Ben aynı zamanda sağlık ekibindeyim. Yak-
laşık 7 yıldır iş emniyetinde ve sağlıkta kurs görüyorum.

BİZİ BEKLEYEN
AİLELERİMİZ VAR
HÜDAİ DÖNDER  Kaynak Ustası
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Değişimi yönetmek
benim için bir tutku

2016 Nisan ayında Toros Tarım Genel Müdürü ve Tekfen 
Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı olarak göreve başlayan Hakan Göral, otomotiv 
sektörü başta olmak üzere özellikle endüstriyel üretim 
ve servis alanında sektörünün öncüsü olmuş lokal ve 
çokuluslu ortaklıklarda hayat bulan 27 yıllık bir profesyonel 
özgeçmişe sahip. Değişim yönetimi, yeniden yapılandırma 
ve operasyonel mükemmellik konularına liderlik ettiği 
rolleri ile şekillenen bu kariyer yolculuğunun ardından 
attığı bu yeni adımında Hakan Göral’la oldukça yoğun geçen 
ilk yılında Toros’un yeni vizyonu, hedefleri ve geleceği 
üzerine konuştuk. Göral, gerçek sürdürülebilirliğin kaynağı 
olan tarımda atılacak daha çok adım olduğunu ve özellikle 
teknolojinin tarıma uygulanmasında geniş fırsat alanları 
bulunduğunu söylüyor.

“
”
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Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Ben ‘67 kuşağıyım. Eskişehir Anadolu 
Lisesi’nden 1985 yılında mezun olup, 1990 
yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü’nde lisans derecemi ve ar-
dından da Marmara Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansımı 
tamamladım. Bu ilk akademik adımları taki-
ben, profesyonel gelişimimi de destekleyebil-
mek adına ve iş hayatımda ihtiyaç duydukça 
özellikle yöneticilik ve liderlik konularında 
kendimi sürekli geliştirmeye özen göstere-
rek, Northwestern University, Kellogg Scho-
ol of Management ve Stanford University’de 
Executive Management ve Leadership konu-
ları üzerine ileri eğitimler almaya devam et-
tim. Mezun olur olmaz Koç Holding’de, oto-
motiv şirketleri faaliyetlerini koordine 
etmekle görevli Otomotiv İkmal Koordinas-
yon Grubu’nda çalışmaya başladım. Koç 
Holding’in sahip olduğu Ford-Otosan, Tofaş, 
Otoyol, Otokar, Türk Traktör ve Karsan gibi 

otomotiv şirketlerinin satın alma faaliyetle-
rinin koordinasyonu, M&A birleşme ve dev-
ralma çalışmaları, şirket bazlı verimlilik, yan 
sanayi değerlendirme ve geliştirme çalışma-
larını yürüten bu birimde dolu dolu bir 10 yıl 
geçirdim. Burada, otomotiv sektörünün dua-
yenleri ile çalışma fırsatım oldu. Kariyerimin 
ilk 10 yılını merkezi yapılanma çatısı altında 
tamamlamış bir profesyonel olarak, biraz da 
işin mutfağını tecrübe etme arzusuyla önce 
Fiat’ın yan sanayi grubu olan Magneti Ma-
relli ve Koç Grup ortaklığıyla Bursa’da kurul-
muş olan Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’ye, oradan da Koç-Fiat ortaklığında ku-
rulup otomotiv ve makine imalat sektörleri-
ne motor blokları ve silindir kafaları dahil 
olmak üzere pek çok işlenmiş demir döküm 
- alüminyum döküm parça ve alüminyum 
jant üretimi gerçekleştiren Döktaş Döküm-
cülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye geçtim. Özel-
likle Döktaş, muazzam bir okul oldu benim 
için. Çoğu zaman gözden kaçar ama döküm-
cülük, tarihte bilinen en eski mesleklerden 
biridir. İnsanlar ateşi keşfettikten sonra, MÖ 
7700 yıllarında bakır ile başlayarak metallere 
önce şekil vermeyi, sonra da kalıba dökmeyi 
öğrendiler ve böylece hayatlarını kolaylaştı-

ran, hatta devam ettirmelerine imkân veren 
pek çok eşyayı/parçayı/silahı yapabilir hale 
geldiler. Böyle köklü bir süreç, bir de 
Döktaş’ın Avrupa’da ve lokalde ün salmış ye-
tenekleri ve tecrübeleriyle birleşince hızlı ve 
heyecanlı bir öğrenme serüveni içinde bul-
dum kendimi. Burada çalışırken Koç Grubu, 
yeniden yapılanma çerçevesinde Döktaş’ı 
Kuzey Avrupalı bir grup olan Componenta’ya 
satma kararını verince, ben de Döktaş ile bir-
likte grup ve bayrak değiştirmiş oldum. 

O halde yaklaşık 16 yıllık bir Koç Grubu 
ve otomotiv deneyiminiz var. Peki ara-
dan geçen onca zamana rağmen, hâlâ 
sizi heyecanlandıran, şaşırtan gelişme-
ler oluyor muydu?

Evet, dolu dolu geçen bir 16 yıl. Geriye dö-
nüp baktığımda aslında anlıyorum ki deği-
şim benim için daha yeni başlıyordu. Zira 
şirket Koç Grubu’ndan Componenta’ya geç-
tikten yaklaşık 6 ay kadar sonra genel mü-

dürlüğe terfi etmiştim ve kurumsallık konu-
sunda dünyanın en iyi uygulama örnekleri 
arasında gösterilen Kuzey Avrupa mayasıyla 
ve yepyeni bir kurumsal kültür çatısı altında 
açık fikirlilik, kurumsal yönetişim ve şeffaf-
lık prensiplerine dayanan müthiş bir değişi-
me, satın alma sonrası yeniden yapılandırma 
çalışmalarına liderlik edecektim. Üstelik 
Türkiye’deki operasyonlardan sorumlu baş-
kan yardımcılığı görevimin yanı sıra grubun 
icra kurulunda da bulunuyordum ve şirketin 
küresel yönetiminde söz sahibi olduğum ka-
dar sorumluluklarım da artmıştı. Benim için 
hakikaten zor, ama bir o kadar da öğretici ve 
profesyonel gelişimimin yanı sıra bireysel ge-
lişimimi de tetikleyen ve destekleyen bir dö-
nem yaşadım. Onca tecrübe, onca profesyo-
nel serüvene rağmen değişmeyen tek şeyin 
değişim olduğuna tanıklık etmek ve tüm bu 
değişim süreçlerini aktif olarak yönetiyor ol-
mak beni muazzam heyecanlandırıyordu. 
Ardından, 2012 yılında Egeli bir grup olan 
İnci Holding’den, Grup CEO’su olmak üzere 
teklif aldım. Jant ve akü üretiminde ulusla-
rarası ölçekte bir holding olan İnci Grubu, 
otomotivin yanı sıra lojistik, minibar üreti-
mi, atık yönetimi, sigortacılık ve satış sonra-

sı dağıtım alanlarında da faaliyet gösterir. 
Grubun öne çıkan özelliklerinden bir diğeri 
ise, tabanı sağlam bir aile şirketi olmakla be-
raber, kurumsallaşma yolunda da önemli 
adımlar atmış bir şirket olmasıdır. Bu gru-
bun başına geçmek, benim için hem otomo-
tiv sektörünün dışına çıkma, hem de hizmet 
ve üretim endüstrisini tanıma şansı anlamı-
na gelecekti. Bu beklediğim ve istediğim bir 
açılımdı ve teklifi kabul ettim. 2012 yılında 
vakit kaybetmeden ailece İzmir’e yerleştik ve 
İzmir’i çok sevdik. İnci ile beraber ilk defa 
kurumsal zırhın dışına çıkıp, ne kadar ku-
rumsallaşmış olsa da, bir aile şirketinde ça-
lışmanın ne demek olduğunu öğrenerek kişi-
sel gelişimime katkıda bulunma fırsatım 
oldu. İzmir, kendisiyle barışık, bir o kadar da 
doğal ve keyifli bir şehir. Yeni şehrin enerjisi, 
yeni görevin heyecanıyla ilk işim 5+5 yıllık 
bir strateji çalışması yapıp, şirketin operas-
yonel ve organizasyonel dönüşümünü tetik-
leyecek tüm öncelikli unsurları belirlemek 
oldu. Takip eden yıllarda da hazırladığımız 
uygulama planını başarılı bir şekilde hayata 
geçirip, şirketin yeniden yapılandırılmasını 
tamamlamanın yanında yaklaşık 2 yıl içinde 
2 tanesi Japon, 1 tanesi Avusturya menşeli 3 
tane şirket birleşmesi gerçekleştirdik. O yıl-
larda müthiş bir enerjiyle çalışan tutku dolu 
bir ekip kurmak ve o ekibi doğru motive edip 
hedefe yönlendirmek, bu planları hayata ge-
çirmeyi mümkün kılan anahtar başarı faktö-
rü idi. 

Tekfen’den teklif geldiğinde ne hissetti-
niz? İlk reaksiyonunuz ne oldu?

Gübre yepyeni bir alandı benim için. Daha 
önce otomotiv başta olmak üzere farklı en-
düstriyel üretim süreçlerinde bulunmuş ve 
üretim, satış, dağıtım ve kurumsal yapıları 
yönetmiştim. Ancak gübre üretimi ve tarım 
sektörü daha önce temas etmediğim bir alan-
dı benim için. İlk görüşmelerimizde ziyade-
siyle üzerinde durduğumuz ve açık yüreklilik-
le detaylandırdığımız konulardan bir tanesi 
de bu oldu Holding yönetimi ile birlikte. El-
bette Tekfen çok saygıdeğer bir isimdi benim 
için ve Toros da bir sektör lideri. Üstelik Mu-
rat (Gigin) Bey’in Yönetim Kurulu Başkanı 
olmasıyla birlikte yepyeni bir vizyon dile gel-
miş ve bu vizyonun anahtar kelimesi de yine 
bana müthiş heyecan veren “değişim” olmuş-
tu. Burada düpedüz değişimi yönetmekten 
bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla Murat Bey 
ve Osman (Birgili) Bey bana, “Gel beraber ça-
lışalım” dediklerinde müthiş bir adrenalin ve 
motivasyon kaynağı olmuştu bu “değişimi 
yönetmek” konusu benim için. Hızlı bir mev-
cut durum analizini takiben, öncelikli hede-
fin şirketin içinde bulunduğu yönetsel ve or-
ganizasyonel iyileştirmeler olduğunu fark 
ettim. Ancak bu kritik adıma ek olarak, bir 
başka kritik öncelik ise şirketin yeniden yapı-
landırılarak sürdürülebilir büyümesinin sağ-
lanması hedefiydi. Bu bir o kadar öncelikli ve 

Onca tecrübe, onca profesyonel serüvene 
rağmen değişmeyen tek şeyin değişim olduğuna 

tanıklık etmek ve tüm bu değişim süreçlerini 
aktif olarak yönetiyor olmak beni muazzam 

heyecanlandırıyordu.
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önemli konuların aynı çatı altında bir araya 
gelmesi ise işin beni en çok heyecanlandıran 
kısmıydı. İlk iş, durumu eşimle paylaştım. 
Eşimin, “Tekrar İstanbul’a mı gidiyoruz?” 
diye sormasının ardından, 5 dakika ya geçmiş 
ya geçmemişti ki nereye taşınacağımızı sor-
du. Ailece İzmir’den transferimizi 2,5 ay gibi 
kısa bir sürede tamamladık. 20 Nisan 2016 
tarihi itibariyle de Toros’un Genel Müdürü ve 
Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı olarak görevime başladım.

Nasıl bir ortam buldunuz burada? İlk 
olarak nelere odaklandınız?

Toros büyük, köklü, kârlı, süreçleri itibariyle 
iyi yapılandırılmış ve endüstri lideri konu-
munda bir şirket. Uzun yıllarımı geçirdiğim 
otomotiv sektörü ise gerçekten çok rekabetçi 
ve agresif bir endüstridir. Sürekli iyileştirme 
düşünüp, neredeyse nefes almadan, “Neyi 
farklı yaparsam hep bir adım önde olabili-
rim?” zihniyetiyle hareket etmek durumun-
da kalırsınız. Böyle bir tecrübe ise sizi haliyle 
karşılaştığınız her sürece farklı bir pencere-
den bakmaya ve sürekli iyileştirme zihniye-
tiyle “Neyi farklı yapabilirim?” sorusunu yıl-
madan, usanmadan her defasında sormaya 
iter. Dolayısıyla benim de ilk sorduğum ve 
sormaya da devam edeceğim kritik sorular-
dan (“Üretiyoruz, ama daha farklı veya ve-
rimli üretebilir miyiz?”; “Süreçlerimizi farklı 
bir bakış açısıyla yeniden yapılandırabilir mi-
yiz?”) yola çıkarak bir stratejik iş planı hazır-

ladık. İnsan kaynakları, performans yöneti-
mi, operasyonel verimlilik, risk yönetimi, 
entegre yönetim sistemleri gibi kritik konu-
lara yönelik yeniden yapılandırma çalışmala-
rımız başladı ve devam etmekte. Bu kritik 
fonksiyonların her birine, konusunda tecrü-
beli ve uzman arkadaşlarımızı yerleştirdik. 
İnsan Kaynakları, Strateji ve İş Geliştirme, 
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetişim, Ya-
lın Üretim gibi öncelikli konularda açılımları-
mız ve yeni atamalarımız oldu. Bütün yeni 
arkadaşlarımız, sonraki adımlarımız düşü-
nülerek yetkinliklerine göre seçildi ve konu-
larında hazırladıkları strateji planını ve uy-
gulama yol haritalarını Toros’un mevcut 
yetkin ekibi ile beraber hızla hayata geçirme-
ye başladılar. Bu yeni yapılandırmalara ek 
olarak stratejik haritamızı oluştururken, 

Uzun yıllarımı geçirdiğim otomotiv sektörü 
gerçekten çok rekabetçi ve agresif bir 

endüstridir. Sürekli iyileştirme düşünüp, 
neredeyse nefes almadan, “Neyi farklı yaparsam 

hep bir adım önde olabilirim?” zihniyetiyle 
hareket etmek durumunda kalırsınız.

paydaşlarımızla çalışma toplantıları organize 
edip “Arama Konferansı” düzenledik. Kendi 
içimizde yönettiğimiz atölye çalışmalarına, 
Arama Konferansı çıktılarına ek olarak, Bayi 
Konseylerimiz ile beraber stratejik haritamı-
zı paydaşlarımızın da beklentileri doğrultu-
sunda zenginleştirdik. Stratejik planımızın 
hayata geçirilmesinde belirlediğimiz yolda 
sapmadan ilerleyebilmek adına, bu çalışma-
larımızı performans yönetim sistemi ile de 
destekliyoruz. Tüm bu çalışmaların ışığında 
hazırladığımız hedeflerimizi üst yönetimden 
sahaya kadar indirebilmek ve ortak hedefler 
çatısında buluşabilmek adına, bu ilk yılımız-
da müdür seviyesine kadar, önümüzdeki yıl 
ise tüm beyaz yakalı çalışanlarımıza sirayet 
edecek şekilde ölçülebilir hedefler koyup, 
gerçekleşme performansını takip etmeye 
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başlıyor olacağız. Amacımız, şirketin strate-
jik vizyonu ve uygulama planı doğrultusunda 
belirlenen ortak hedeflerimize hizalanmış 
bireysel hedefler oluşturmak ve ortak hedefe 
koşarkenki bireysel yüksek performans ile 
takım ruhu ve enerjisini tetikleyen bir per-
formans kültürü iklimini yaratmak olacak.

Böyle yoğun bir değişim döneminde
gündeminizi en çok meşgul eden konu
başlıkları neler?

Bizim en büyük işimiz klasik gübre. Bundan 
sonra da en büyük işimiz olarak kalmaya de-
vam edecek ve doğrusu yurtdışında inorga-
nik bir üretim ve/veya satış-dağıtım teşkilatı 
M&A büyümesi ile desteklemek olacak. Yine 
de, büyüme hızı açısından en büyük büyü-
meyi terminal işimizde göreceğimizi ve tarı-
mın farklı alanlarında yan endüstrilerde de 
faaliyet göstermemiz gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bütün endüstriler gibi gübre endüstrisi 
de değişiyor, gelişiyor. Konvansiyonel ürün-
lerle beraber yeni ürünler de pazarda yerini 
almaya başladı. Dolayısıyla bu yeni ürün ve 
süreçleri yakından takip etmemiz, iyi anla-
mamız, bize uyumlandırıp şirketimize ka-
zandırmamız gerekiyor. Bunun için de Ar-
Ge’ye yatırım yapmamız, zaten güçlü olan 
dağıtım ve satış ağımızı daha da güçlendir-
memiz ve satış-dağıtım teşkilatlarımızı tek-
nik danışmanlarla desteklememiz gerekiyor. 
Bölge müdürlüklerimiz sayesinde bütün ba-
yilere eriştiğimiz bir yapımız var. Ancak daha 
bilinçli ve talepkâr çiftçi kitlesine teknik an-
lamda da destek verebilecek, çiftçilerin soru-
larını, sorunlarını süratle yanıtlayabilecek ve 
bu anlamda bayilerimizi de destekleyecek 
donanımda bir teknik kadroya ihtiyaç oldu-
ğunu da ayrıca tespit ettik. Bu doğrultuda 
belirlediğimiz aksiyonlarımızı da hayata ge-
çirmeye başladık.

Konu gübre olunca, organik tarım ve
organik gübre gibi konular son zaman-
larda sıkça tartışılmaya başladı. Bunla-
ra ilişkin görüşleriniz neler?

Gelecek nesillerin varoluşunu ve insanlığın 
devamını sağlaması açısından, tarım kadar 
sürdürülebilirlik kavramının içini dolduran 
bir başka konu yok sanırım. Bu bağlamda, 
gübre endüstrisinin önemini anlatmak için 

kullanılan çok çarpıcı bir anektodu paylaş-
mak isterim. Eğer kimyasal gübre endüstrisi 
olmasaydı, bugün insanlığın yarısı aç kalıyor 
olacaktı. Çünkü mineral gübre kullanılınca 
rekolte yüzde 40-50 artıyor. Organik gübre, 
toprakta arzu edilen verimi –mineral gübre 
kullanılmaksızın– tek başına sağlayamıyor. 
Bugüne kadar yapılmış tüm araştırmalar, sa-
dece organik gübre kullanarak tarımdaki de-
vamlılığı sağlamanın mümkün olmadığını 
gösteriyor. Dolayısıyla kimyevi gübreye mut-
laka ihtiyacımız var. Burada önemli olan, bu-

nun bilinçli kullanılması. Mineral gübrenin 
toprakta arzulanan sonucu verebilmesi için 
toprağın bakteri açısından zengin olması ge-
rekiyor. Oysa Türkiye’nin toprakları, bölge 
bölge değişmekle beraber organik madde açı-
sında oldukça fakir topraklar. Biz bunu bir 
fırsat olarak görüyoruz. “Organomineral” 
dediğimiz, organik maddeyle zenginleştiril-
miş kimyasal gübrenin hem topraktaki orga-
nik içeriği artırma, hem de verimi yükseltme 

yönünde büyük faydası var. Bu nedenle 
Toros’un ürün gamı içerisinde, mineral güb-
renin daha yararlı olabilmesi için organomi-
neral gübre de yer alacak.

Gelecek planları arasında Toros’un
tarımda doğrudan üretici olarak yer
aldığı bir senaryo var mı? 

Bu konu, muz ve kinoa yetiştiriciliği ile faali-
yet gösterdiğimiz ve incelediğimiz bir konu. 
Bizim gibi kurumsal bir yapının, bir fark ya-
ratmadan kendi tarlasını işleyen çiftçiyle 
maliyet rekabeti yapabilmesi çok zor. Bunun 
için ya çok büyük ölçekte hareket etmeniz ya 
da özel ürünlerle çalışmanız gerek. Bizim bu 
farkı yaratma noktasında en büyük üstünlü-
ğümüz teknik bilgimiz, sermayemiz ve doku 
kültürü alanındaki deneyim ve mevcudiyeti-
miz. Bunları da kullanarak fark yaratabilece-
ğimiz alanların neler olduğuna bakıyoruz. 
Diğer tarafta kendi alanında dünyanın önde 
gelen firmalarından biri olan Hishtil ile or-
tak yürüttüğümüz bir fide işimiz var. Aşılı 
fide konusunda Türkiye’nin en büyüğüyüz. 
Antalya’dan sonra Adana’da açtığımız tesisi-
mizde bu yıl ikinci yatırımla kapasitemizi iki-
ye katlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla sadece 
doğrudan tarımsal üretimle değil de, üreti-
me vermiş olduğumuz tohum ve fide gibi gir-
dilerle yarattığımız ve bu alanlarda büyüme-
yi hedeflediğimiz bir açılımımız da var.
Tarımda teknolojinin kullanımı dünyada gi-
derek artıyor ve önem kazanıyor. Sensörle-
rin kullanıldığı, canlı veriye dayalı uzaktan 
tarım analiz teknolojisi çok hızlı ilerliyor. Bu 

Amacımız, şirketin stratejik vizyonu ve 
uygulama planı doğrultusunda belirlenen ortak 

hedeflerimize hizalanmış bireysel hedefler 
oluşturmak ve ortak hedefe koşarkenki bireysel 
yüksek performans ile takım ruhu ve enerjisini 

tetikleyen bir performans kültürü iklimini 
yaratmak olacak.
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gibi teknolojilerin ve iyi tarım uygulamaları-
nın Türkiye’de de yaygınlaştırılmasına öncü-
lük etmek istiyoruz. 
 
Geçtiğimiz yıl geliştirilen Toros Çiftçi
uygulaması bu tarz bir yönelimin ilk
adımı sayılabilir mi?

Toros Çiftçi uygulaması oldukça zaman har-
cadığımız, türünün ilk örneklerinden biri. 
Meteorolojik verileri de kullanarak, çiftçiyi 
doğru gübrelemeyi ne zaman yapması gerek-
tiği konusunda bilgilendiren bir uygulama. 
Bize geçen sene Growtech Eurasia Tarım İno-
vasyon Ödülü’nü kazandırdı. Bu gibi uygula-
malar daha da gelişecek. Mevcut platformu-
muz topraktan bilgi almıyor. Fakat daha ileri 
aşamalarda tarladaki toprağın nemini, elek-
trik iletkenliğini ve güneşten gelen ultraviyo-
le ışınlarını ölçerek, hatta görüntü tarama 
sistemleri ile yaprağın rengi ve geometrisini 
değerlendirerek bitkinin sağlığı ya da besle-
yici elementlerin eksikliği konusunda teşhis-
lerde bulunup, bu teşhisleri ve tavsiyeleri 
aynı platform üzerinden çiftçilerle paylaş-
mak mümkün olabilecek. Ülkenin her yerin-
den gelen anlık bilgilerin işlenip değerlendi-
rildiği bir veri merkezi olma düşüncesi 
elbette ki hepimizi heyecanlandırıyor.

Biraz da kendinizden bahseder misiniz? 
Yoğun geçtiğini bildiğimiz iş hayatını-
zın dışında başka neler var?

15 yıllık mutlu bir evliliğimiz ve 13 yaşında 
bir kızımız var. Çekirdek aile mutluluğunun 
insanın hayatta sahip olduğu en önemli zen-
ginlik olduğunu düşünüyorum. Ailece seya-
hat etmeyi, yeni yerler görmeyi çok seviyo-
ruz. Kayak yapmak da hep beraber zevk 
aldığımız bir faaliyet. Bunun dışında oku-
mak ve müzik benim her zaman vazgeçil-
mezlerimden olmuştur. Gençliğimde uzun 
saçlı sıkı bir metal müzik dinleyicisiydim. 
Teknolojinin önemine inanan biri olarak, bu 
alandaki gelişmeleri yakından takip etmeye 
ve hayatıma uygulamaya çalışıyorum. Örne-
ğin, drone’lar ile hava fotoğrafçılığı yapmak 
benim doğa tutkumda yeni bir ufuk açtı. Bu-
nun yanı sıra haftada en az 3 sefer koşu, bi-
siklet ya da yüzme sporlarından birisini mut-
laka yapmaya çalışırım. En son tutkum ise 
bisikletim ve “smart trainer”ım ile birlikte 
sanal ortamda, farklı rota ve mekânlarda 
dünyanın farklı yerinden katılımcılar ile ga-
rajımda yarışmak. Spor önemli, çünkü beyin 
kadar vücut sağlığı da başarı için olmazsa ol-
mazlardan. 

Hepimiz için başarılı olmak çok önemli. Bu-
nun için de bazı fedakârlıklar gerekiyor. Ken-
dimiz, ailemiz ve ülkemiz için çok çalışmalı-
yız; çalışmadan bir noktaya gelmek imkânsız. 
Fakat bunu yaparken özel hayat-iş hayatı 
dengesini de çok iyi kurmalı ve öncelikleri-
mizi iyi belirlemeliyiz. Unutmamak lazım ki 

Çekirdek aile mutluluğunun insanın hayatta 
sahip olduğu en önemli zenginlik olduğunu 

düşünüyorum.

hayatta her an, yalnızca bir kez yaşanıyor. Bu 
gerçeği göz önünde bulundurarak, hedefleri-
mizi iyi belirleyerek ve faydalı olmayı her şe-
yin önünde tutarak hayatımıza yön vermeli-
yiz. Toros Tarım’da üstlendiğim bu görev, 
beni farklı bir sektörde, yepyeni hedeflerle 
buluşturdu. Şimdi hem şevkle öğreniyor, 
hem de yeni hedeflerin peşinden muhteşem 
ekibimle beraber koşmanın heyecanını yaşı-
yorum. Tarım gibi anlık değişimlere açık bir 

sektörde, kurumsallaşmış dev bir organizas-
yon olarak başarıyı sürdürülebilir kılmak ko-
lay değil. Ancak Toros Tarım, ufku geniş ve 
idealleri olan bir şirket. Çalışanları olsun, 
bayileri olsun, işine tutkuyla bağlı insanlar-
dan oluşan Toros ailesinin yeni hedefler kar-
şısında sergilediği heyecan ve enerji beni çok 
etkiledi. Bu heyecan ve ekiple beraber Toros 
Tarım’ı çok daha ileriye taşımakla alakalı tut-
ku ve isteğimiz çok yüksek.
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TARİHE
DÜŞÜLEN
BİR NOT

BINLERCE YILLIK ASUR TARIHINI AYDINLATAN ZIYARET TEPE KAZISININ KITABI 
TEKFEN VAKFI’NIN KATKILARIYLA RAFLARDA

SO
SY

AL
SO

RU
M
LU

LU
K



43

Tekfen Vakfı tarafından yıllarca desteklenen ve Asur 
tarihinin aydınlatılmasına önemli katkı sağlayan 
Ziyaret Tepe Kazısı’nın kitabı yayımlandı. 18 yıl 
süren arkeolojik çalışmaların bir özeti niteliğindeki 
“Ziyaret Tepe - Asur İmparatorluğu’nun Anadolu 
Sınırlarını Keşfederken” adlı kitap, aynı zamanda 
topraklarımızın kültürel zenginliğini de gözler önüne 
seriyor.
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A sur İmparatorluğu’nun Dicle bölgesindeki eyalet merkez-
lerinden biri olan Tuşhan’ın MÖ 8. yüzyıla ait kalıntıları-
na ev sahipliği yapan Ziyaret Tepe’de 18 yıl boyunca sür-
dürülen kazı çalışmaları 2014 itibariyle tamamlandı. 

Ilısu Barajı’nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak olan Ziyaret 
Tepe’de sürdürülen çalışmalar, Asur medeniyetine ait bilinmeyen bir-
çok yeni bilginin tarihe kazandırılmasını sağladı. Kazının ardından, 
bu bilgilerin bilim dünyasına ve tarih meraklılarına sunulması ama-
cıyla bir kitap çalışmasının hazırlığına girişildi. Uzun ve detaylı bir 
çalışmanın ürünü olan Ziyaret Tepe - Asur İmparatorluğu’nun Anadolu 
Sınırlarını Keşfederken adlı kitap, Tekfen Vakfı’nın desteğiyle geçtiği-
miz günlerde raflardaki yerini aldı.

Öncelikle yapılan kazı çalışmalarının bir özeti mahiyetinde olan ki-
tap, aynı zamanda Asur medeniyetiyle ilgili bilmediğimiz birçok de-
tayı aydınlatıyor. Kitap, önemli bir Asur kenti olan Tuşhan’daki gün-
delik yaşantıyı, bir kazının A’dan Z’ye bileşenlerini ve öyküsünü 
yüzlerce fotoğraf ve uzman arkeologlar tarafından kaleme alınan 
metinlerle gözler önüne seriyor.

Kazıdan çıkartılan binlerce bulgunun sadece çok küçük bir kısmının 
Diyarbakır Müzesi’nde sergilenebilmesi nedeniyle, projenin çok daha 
fazla kişiye ulaşması amacıyla daha geniş kitlelere hitap edecek, hatta 
arkeolojiyi sevdirecek tarzda hazırlanan Ziyaret Tepe kitabının tanıtı-
mı 16 Mart Perşembe günü, Soho House’ta düzenlenen bir basın bu-
luşmasıyla yapıldı. Buluşmaya, Ziyaret Tepe kazısının direktörlerin-
den ve kitabın yazarlarından Dr. John MacGinnis (Cambridge 
Üniversitesi), Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu (Marmara Üniversitesi) 
ve Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat ev sahipliği 
yaptı. BU KİTAP, TUŞHAN’I KEŞFE BİR DAVET

Ziyaret Tepe’deki Aşağı Kasaba’nın kazı direktörü olan John Mac-
Ginnis, yaptığı sunum sırasında şu sözlere yer verdi: “Bu kitap, sizi o 
zamana dek dünyanın gördüğü en büyük imparatorluk olan Asur 
İmparatorluğu’nun eyalet başkentlerinden Tuşhan’ı keşfetmeye da-
vet ediyor. Burada yaptığımız 18 yıllık çalışma ile bir yandan valinin 
sarayı, seçkinlerin konutları ve erlerin kışlaları gibi yapıları ortaya 
çıkarırken, diğer yandan da imparatorluğun MÖ 9. yüzyılın başların-
daki genişlemesinden çöküşüne kadarki tüm tarihinin izini sürdük. 
Ortaya çıkan pek çok olağanüstü buluntu arasında daha önce bilme-
diğimiz, ancak bundan 2500 yıl önce konuşulan bir dilin varlığına 
işaret eden, çiviyazısıyla yazılmış bir kil tablet bulduk. Sarayda bul-
duğumuz bu tablette Tuşhan’a getirilen 60 kadının, bildiğimiz her-
hangi bir dile ait olmayan isimleri yazılıydı

SERÜVENİN BİR PARÇASI OLMAK

Tekfen Vakfı adına söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat 
ise konuşmasında şunları söyledi: Bu projeye en başta maddi destek 
sağlayarak dahil olduysak da kendimizi kısa sürede olağanüstü heye-
canlı bir zaman yolculuğunda bulduk. Akron Üniversitesi’nden kazı 
başkanı Profesör Timothy Matney ve dostum John MacGinnis, her 
yıl kazı bitiminde eve dönüş yolunda bize uğrayarak kazıdaki geliş-
meleri, yeni buluntuları bizlere büyük bir heyecanla anlattılar ve biz-
leri de bu serüvenin bir parçası haline getirdiler. Biraz da sıkıcı ders 
kitaplarından bildiğimiz binlerce yıllık tarih, gözümüzde gerçek in-
sanların hikâyeleriyle canlandı. Bu hikâyelerden bende en çok iz bıra-
kan, saray memuru Mannu-ki-libbali’nin feryat dolu ve anlaşıldığı 
üzere hiçbir zaman saraydan çıkamayan mektubu oldu:

Hele şunlara gelecek olursak: Asurlu ve Arami kâtipler, kohort komutan-
ları, memurlar, bakırcılar, demirciler, araç gereç, teçhizat temizleyenler, 
marangozlar, yaycılar, okçular, dokumacılar, terziler, tamirciler, hangi bi-
rine gideyim?.. Biri bile yok ortalıkta. Nasıl emir vereceğim?.. Elimde lis-
teler yok ki. Neye göre toplayacaklar onları? Bunun sonunda ölüm var. 
Kimse [kaçamayacak]. İşim bitti benim de!
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin güneydoğusunda ve Dicle’nin 
güney kıyısında yer alan Ziyaret Tepe Höyüğü, Asur 
İmparatorluğu’nun Dicle bölgesindeki eyalet merkezlerin-

den biri olan Tuşhan kentinin kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Asur 
medeniyetinin geçmişine açılan bir kapı olan Ziyaret Tepe’deki kazı 
çalışmalarına uluslararası bir arkeoloji grubu tarafından fiilen 2000 
yılında başlandı. 2014 yılına kadar süren kazı, tıpkı bölgedeki birçok 
başka kazı gibi, Ilısu Barajı’nın tamamlanmasıyla su altında kalacak 
olan ören yerinin kurtarılmasını hedefliyordu. Tekfen Vakfı’nın da 
kuruluş amacıyla örtüşen biçimde, kültürel değerlerimizi korumak 
ve bu kültürel zenginliği yeni nesillere taşıyabilmek üzere kayıt altı-
na almak amacıyla gerçekleştirilen kazıya verilen destek, dönemin 
CEO’su Erhan Öner’in şahsi yardımıyla başladı. Daha sonrasında 
Tekfen’in kurucu ortaklarından Feyyaz Berker’in ve 2012 yılı itiba-
riyle Tekfen Vakfı’nın ana sponsorluğunda çalışmalar tamamlandı.

ZİYARET TEPE KAZISINA TEKFEN DESTEĞİ
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ZİYARET TEPE ALBÜMÜ

Ziyaret Tepe kazısının en önemli 
bulgularından biri olan, bugüne 
kadar bilinmeyen bir dilde 
yazılmış kil tablet.

Kazıdan çıkartılan el yapımı 
bir çömlek.

Ziyaret Tepe’den çıkartılan, çeşitli 
motiflerle yontulmuş fildişi objeler.
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Kazı ekibi çalışma alanında.

Kazı yöneticileri ve kitabın yazarlarından: 
Üstte, Dr. John MacGinnis (Cambridge 
Üniversitesi); sol altta, Prof. Dr. Kemalettin 
Köroğlu (Marmara Üniversitesi); sağ altta, 
Dr. Dirk Wicke (Mainz Üniversitesi).

Ziyaret Tepe’de bulunan kilden disk (sol üstte); 
kuşların hareketlerini gözlemleyerek geleceği 
tahmin eden bir kâhinin Tuşhan’da yaşadığını 
ispatlayan bir tablet (üstte).
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TEKFEN İNŞAAT, PERFORMANS VE PRİM SİSTEMİ’Nİ DEVREYE ALDI
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Amaç
herkesin
kazanması
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T ekfen İnşaat, 2017 yılı itibariyle tüm çalışanlarını ilgilendiren önemli bir ye-
niliğe imza atarak Performans ve Prim Sistemi’ni devreye aldı. Çalışan per-
formansının objektif ve daha sağlıklı ölçümlenmesini amaçlayan bu sistem 

sayesinde hem bireysel ve takım başarıları standart bir prim sistemi çerçevesinde 
ödüllendirilecek, hem de belirlenen hedeflere ulaşılması sonucunda şirket daha ba-
şarılı olacak. Dolayısıyla bu sistemle her iki taraf da kazanacak. 

Yeni sisteme yönelik ilk adımlar, 2016 yılında yapılan Çalışan Etkinliği Anketi ile 
şirkette böyle bir yapıya duyulan ihtiyacın açıkça görülmesi üzerine atıldı. Bir ulus-
lararası yönetim danışmanlığı şirketi olan Hay Group tarafından yürütülen anket, 
şirketteki çalışan memnuniyetinin çok üst düzeyde olduğunu, ancak çalışanların 
performanslarını ölçümleyecek bir sistemin eksikliğinin hissedildiğini gösterdi. Bu-
nun üzerine yine Hay Group işbirliği ile bir performans yönetimi sistemi geliştiril-
mesi için çalışmalara başlandı.

Dünyadaki en iyi uygulama ve örnekler referans alınarak titiz bir çalışma sonucun-
da geliştirilen performans ve prim sisteminin 2017 itibariyle Tekfen İnşaat’ın mer-
kez ofisinde, sabit işyerlerinde ve henüz başlangıç aşamasındaki (%50’nin altında 
ilerleme kaydedilen) projelerde uygulamaya konulmasına karar verildi. Ardından 
şubat ayından itibaren Tekfen İnşaat üst yönetiminin de katılımıyla, sisteme he-
men geçecek işyeri ve projelerde tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenme-
ye başladı.

Ödüllendirmede objektif ve ölçülebilir kriterler kullanılarak, başarının çalışanlar 
açısından daha hakkaniyetli bir şekilde faydaya dönüşmesini sağlayacak olan Per-
formans ve Prim Sistemi’nin, devam eden çalışmalarla önümüzdeki yıllarda yaygın-
laştırılarak daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Tekfen İnşaat, stratejik 
hedeflerine ulaşmakta 
şirket yapısını daha etkin 
ve verimli hale getirmek 
amacıyla çalışanlarının 
performansını ölçümleyecek 
bir sistem altyapısını 
devreye aldı. 2017 yılı 
itibariyle yürürlüğe giren 
performansa dayalı prim 
sistemi ile hem şirketin 
hem de şirket çalışanlarının 
birlikte kazandığı bir 
yapının oluşturulması 
hedefleniyor. 
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Öncelikle Performans ve Prim Sistemi’ne neden ihtiyaç duyul-
du? Çalışmalara nasıl başlandı?

Yaklaşık bir yıl önce merkez ve bütün şantiyelerimizdeki direkt ve 
endirekt çalışanlarımıza yönelik bir memnuniyet anketi yaptır-
dık. Anket tüm çalışanlarımızın neredeyse yüzde 90’ı tarafından 
cevaplandırıldı diyebilirim. Bu katılım, bize söylendiğine göre sek-
törde görülmemiş yükseklikte bir katılım. Çalışanlarımız açık söz-
lülükle her türlü düşüncelerini paylaştılar. Ardından anket sonuç-
larını değerlendirdik. Çok net mesajlar vardı. Yazılanların çoğu da 
şirket adına gurur verici şeyler. Özellikle, “Ben bu şirkette çalış-

maktan gurur duyuyorum” vurgusu çok öne çıkıyordu. Ama bu-
nun yanında, “Şirket benim performansımı değerlendirmiyor. 
Değerlendiriyor olsa bile ben kriterlerini bilmiyorum” şeklindeki 
eleştiriler vardı. Biz bunları görünce, bir performans değerlendir-
me sistemine artık kesinlikle ihtiyaç olduğuna inandık. Geçen 
sene haziran ayı gibi düğmeye bastık. Aşağı yukarı 3 ay önce de 
nihayetlendirip Holding ile paylaştık. Üst yönetimden prensip 
onayını aldık. Ardından lansmanlara başladık. Yani bu sistem te-
peden inme bir kararla değil, tabanı dinleyip, tabandan gelen bir 
taleple hayata geçirildi. İnsan Kaynakları birimimiz de projeye li-
derlik ederek sistemin oluşturulmasına önemli katkı sağladı.

Tekfen Inşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı ile
yeni sistem üzerine bir sohbet

.
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Uygulama ne zaman, nasıl başlayacak?

Performans ölçümlerine 2017 yılı itibariyle başlanacak. Yani, veri-
len hedefler doğrultusunda çalışanların performansı ölçülerek de-
ğerlendirilecek. Mükafatlandırma ise 2018 yılında olacak. Ölçüm 
ve değerlendirmede kullanılacak kriterleri vermeden evvel projeyi 
bire bir çalışanlara tanıtmak istedik. İlk olarak Azerbaycan’a git-
tik. Ardından İstanbul merkezde, Katar’da ve Ceyhan’da toplan-
tılar yaptık. Merkez ve projelerde personelimiz ve proje yönetim 
kadrolarına sistemi anlattık. Bu, şirket için bir milat olduğundan, 
yüzde 50 gerçekleşme oranını geçmiş eski projelerimizi sisteme 
dahil etmedik. Henüz yarıya ulaşmamış, yeni projeleri kapsama 
aldık.

Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemini ikiye ayır-
dık. Birincisi merkez ve sabit işyerleri, ikincisi projeler. Çünkü 
her proje kendine özgü ve farklı, merkez ise sabittir. Çalışmayı 
her iki ayağı da düşünerek yaptık. Hazırlıklarımız tamamlandık-
tan sonra, 2017 senesi için hedefleri mayıs ayı içinde vereceğiz. 
Burada genel müdürün hedefleri aslında şirketin hedefleridir. 
Ona bağlı genel müdür yardımcıları, departmanları temsil edi-
yorlar. Daha sonra genel müdür yardımcılarının hedeflerinden 
yola çıkılarak müdürlerin hedefleri belirleniyor. Bu şekilde he-
defler kırılıma uğrayarak tabana doğru genişliyor. Projelerde ise 
bireysel değerlendirme yerine kriterler daha sayısal ağırlıklı ola-
cak. Çünkü bir projedeki binlerce kişinin yetkinliğini ilk etapta 
ölçmemiz mümkün değil. O yüzden genel proje performansına 
bakılacak.

Performans sistemi şirketin ve çalışanlarının bundan sonraki 
hayatını nasıl etkileyecek?

Elbette elde etmeyi planladığımız verimlilik artışı hem şirketin 
kârlılığını hem çalışan memnuniyetini artıracak. Bunun sonucun-
da şirket ve çalışan birlikte kazanacak. Yani bir “kazan-kazan” du-
rumu ortaya çıkacak. Şirketimiz ne kadar kazanırsa biz de o kadar 
kazanacağız. Çalışanlar olarak bunun bir parçası olacağız. Şirketi-
mize ne kadar kazandırırsak, o da bizimle paylaşacak. Sistemin 
sonucunu çok kısaca böyle özetleyebiliriz.

Sistem genel olarak çalışanlarca nasıl karşılandı?

Yaptığımız lansmanlarda çalışanlarımızın yeni bir sistemin devre-
ye girecek olmasından ötürü bir parça tedirgin ama yüksek bek-
lentilere sahip olduğunu gördüm. Bu da keyif verdi. Net sorular 
sordular. Aynı tavrı ankette de görmüştük. Verdikleri mesajlar 
son derece açık ve netti. Bunu da “Tekfen farkı” olarak memnuni-
yetle karşıladık. Lansman toplantılarımızda yapıcı tartışmalar 
oldu. Biz bu sisteme herkesin gönülden katılmasını istiyoruz. 
Çünkü projeyi hep birlikte gerçekleştireceğiz, o nedenle de çalı-
şanlarımızın desteğini almamız şart. Biz, çok başarılı olacağına 
inandığımız bir yola girdik. Bu yolda elbette alınacak çok mesafe 
var. Ama şahsen ben bu mesafeyi hem şirket hem de çalışanları-
mızın karşılıklı anlayış ve gayretiyle çok hızlı alacağımıza inanıyo-
rum.

Hay Group’tan  
projeye dair bir değerlendirme
“Çalışan Etkinliği Anketi” niçin düzenlendi?

Hay Group olarak yaptığımız kapsamlı araştırmalarda, 
hem bağlılığı sağlanan hem de olanak tanınan 
çalışanların tutarlı olarak üstün performans 
gösterdiklerini, yani daha etkin çalışanlar haline 
geldiklerini görüyoruz. Düzenlediğimiz “çalışan 
etkinliği anketleri” yoluyla, çalışanların daha etkin 
olması için önemli olan başlıca itici faktörleri 
ölçmeyi ve liderlere performansı artırmak için farklı 
düzeylerde neler yapılabileceği ile ilgili bilgi sağlamayı 
hedefliyoruz.

Anketin sonuçları hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Gerçekleştirdiğimiz çalışan etkinliği anketine göre 
Tekfen İnşaat çalışanlarının büyük çoğunluğu fiziksel 
çalışma koşullarının, işi yerine getirmek için gerekli 
bilgi, beceri, donanımın ve şirketin sağladığı tüm 
kaynakların yeterli olduğunu düşünüyor. Tekfen 
için çalışmaktan gurur duyuyor ve şirketin verdiği 
hizmetlerin kalitesinin çok yüksek olduğuna inanıyor. 
Ayrıca çalışanlar, şirketin performans ve kariyer 
yönetim sistemlerine ihtiyaç duyduğunu ve açık 
iletişim konularında gelişim alanları olduğunu ifade 
ediyor.
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Tekfen Vakfı
bursiyerleriyle buluştu
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T ekfen Vakfı bursundan yararlanan başarılı öğrencilerin hem Tekfen’i ve birbirlerini 
daha yakından tanımasını, hem de merak ettikleri konuları Tekfen yöneticileriyle bire 
bir paylaşmasını sağlamak üzere düzenlenen Bursiyer Buluşmaları’nın 12’ncisi 24 Şu-

bat akşamı Tekfen Tower’da gerçekleştirildi. Tekfen Vakfı Başkanı Ercan Kumcu ve yönetim 
kurulu üyelerinin yanı sıra Tekfen Grup Şirketleri’nin üst düzey yöneticileri ve İnsan Kaynak-
ları yetkilileri de buluşmaya katılanlar arasındaydı.

Etkinlik, tanışma kokteyli ile başladı. Kokteylin ardından konferans salonunda bursiyerlere 
“Tekfen’i ne kadar tanıyorsunuz?” konulu bir pop-quiz yapıldı. Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Dori Kiss Kalafat’ın açılış konuşmasının ardından gazeteci, yazar, TV ve radyo program-
cısı Serdar Kuzuloğlu, “Başarının Hayatımızdaki Yeri” konulu bir konuşma yaptı. Yemeğin ar-
dından etkinlik, quiz sonuçlarına göre belirlenen finalistler arasındaki yarışmayla devam etti. 
Yarışma neticesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mert Yılmaz, Tekfen’i yakın-
dan tanımanın karşılığını bir laptop kazanarak aldı. Etkinlik, eğlenceyle sona erdi.
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Tekfen Holding’de yeni görevlendirmeler
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ADI SOYADI ŞİRKETİ / BİRİMİ ESKİ UNVANI YENİ UNVANI

BEYZA UYSALER Toros Tarım - İstanbul Pazarlama ve Satış Uzmanı Pazarlama ve Satış Şefi

YALÇIN ÖZCAN Toros Tarım - İstanbul Lojistik Şefi Lojistik Müdürü

TAMAY HANLIOĞLU Toros Tarım - İstanbul Terminal Pazarlama ve Satış Uzman Yardımcısı Terminal Pazarlama ve Satış Uzmanı

KUBİLAY ÇEKMEN Teknotarım Depo Yönetimi Uzman Yardımcısı Depo Yönetimi Uzmanı

OĞUZ ALP ÖNAL Teknotarım Mali İşler Uzman Yardımcısı Mali İşler Uzmanı

HASAN ÖZER Toros Tarım - Akaryakıt Saha ve Akaryakıt İstasyonları Amiri Akaryakıt İstasyonları İşletme Denetim Şefi

ALİ OĞUZALP Toros Tarım - Ceyhan İşletmesi Üretim Şefi Üretim Müdürü

FUNDA ALACADAĞLI Toros Tarım - Ceyhan İşletmesi Baş Laborant Laboratuvar Şefi

SANEM UĞURLU Toros Tarım - Ceyhan İşletmesi Çevre Uzmanı Çevre Şefi

GÜLDEN LAFLI Toros Tarım - Mersin İşletmesi İSG Mühendisi İş Sağlığı Güvenliği Şefi

SERKAN EKİZ Toros Tarım - Mersin İşletmesi Bakım Planlama Mühendisi Bakım Planlama Şefi

AHMET SAZ Toros Tarım - Samsun İşletmesi Proje Mühendisi Proje Şefi

BAHADIR SUCU Toros Tarım - Samsun İşletmesi Proses ve Planlama Mühendisi Proses ve Planlama Şefi 

DİLEK TAŞAN Toros Tarım - Samsun İşletmesi İSG Uzmanı İş Sağlığı Güvenliği Şefi

ESER TÜTÜNCÜOĞLU Toros Tarım - Samsun İşletmesi Saha Bakım Mühendisi Bakım Planlama Şefi

ÖZGÜR TEMİZ Toros Tarım - Samsun İşletmesi Elektrik Enstrüman Mühendisi Elektrik Enstrüman Şefi

CANAN ESER TAYSEB Mali ve İdari İşler Uzmanı Mali ve İdari İşler Şefi

NAİME ÖLMESEK TAYSEB Muhaberat Elemanı Muhaberat Uzmanı

PINAR OĞUZALP TAYSEB Operasyon ve Müşteri İlişkileri Uzmanı Operasyon ve Müşteri İlişkileri Şefi

BÜLENT EMRE DEMİRCİ Tekfen İmalat ve Mühendislik Mühendislik Müdür Yardımcısı Mühendislik Müdürü

MEHMET EMİN BİLGİN Tekfen İmalat ve Mühendislik Fabrika Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

MUSTAFA GÜLER Tekfen İmalat ve Mühendislik Mühendislik Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

ÖZGÜR KÖKSAL Tekfen İmalat ve Mühendislik Kalite Kontrol Şefi Kalite Kontrol Müdürü

RIZA MERT KILIÇ Tekfen İmalat ve Mühendislik Ticaret Müdür Yardımcısı Ticaret Müdürü

SERKAN ÜNGÖREN Tekfen İmalat ve Mühendislik Kalite Kontrol Mühendisi Kalite Kontrol Şefi

YAKUP UÇAR Tekfen İmalat ve Mühendislik Genel Müdür Danışmanı İmalat Müdürü

ZÜLAL TAMSAYAR Tekfen İmalat ve Mühendislik Dış Ticaret Şefi Ticaret Müdür Yardımcısı

ELİF AKÇINAR Tekfen Gayrimenkul Elektrik İşleri Grup Şefi Elektromekanik İşler Müdürü

EMRE ÜLGER Tekfen Gayrimenkul Satış Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Genel Müdür Yardımcısı (Satış Pazarlama ve İş Geliştirme)

GÜLAY ŞENEL Tekfen Gayrimenkul Proje Dizayn Ofis Şefi İnşaat İşleri Müdürü

TURGUT LAKERTA Tekfen Gayrimenkul Projeler Koordinatörü Genel Müdür Yardımcısı (Projeler)

Terfiler

T ekfen’de Holding düzeyinde yeni görevlendirme ve terfiler oldu. 
Üst yönetimde; Gürbüz Alp Kireç, Taahhüt Grubundan Sorum-
lu Başkan Yardımcısı; Ahmet Okçular, Strateji, İş Geliştirme ve 

Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı; Hakan Göral, Tarımsal Sa-
nayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanırken, Kurum-
sal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Reha Yolalan, Gayri-
menkul Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep Hüveyda Oral 
ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini vekâleten yürü-
ten Ahmet Okçular’ın görevlerinin devamına karar verildi.

Direktörlük seviyesindeki görevlendirilmelerde ise; Dr. Ahmet Burak 
Emel, Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi Grup Şirketler Direktörü; 
Burcu Ayşe Seskir, İç Denetim Grup Şirketler Direktörü; Çağlar Gül-
veren, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Grup Şirketler Direk-
törü; Dori Kiss Kalafat, Kurumsal İletişim Grup Şirketler Direktörü; 
Hakan Dündar, Finansal Kontrol ve Raporlama Grup Şirketler Direk-
törü ve Nahit Akarkarasu, Hukuk İşleri Grup Şirketler Direktörü ola-
rak yer aldı. 
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Aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, terfi eden arkadaşlarımıza 
yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Yeni katılanlar

Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan son-
ra 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisa-
yar ve Kontrol Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Şeb-
nem Gökberber, çalışma hayatına 1999 yılında 
Oracle Türkiye’de Teknik Baş Danışman olarak baş-
ladı. 2009 yılında Johnson Controls JCI şirketinde 
Destek Müdürü ve 2014 yılında Wipro Ltd. şirketin-
de Baş Danışman olarak görev alan Gökberber, 1 
Ocak 2017 tarihi itibariyle Tekfen İnşaat Kurumsal 
İş Uygulamaları Bölümü’ne Dijital Çözümler Müdü-
rü olarak atandı. 

ŞEBNEM GÖKBERBER
Tekfen İnşaat
Dijital Çözümler Müdürü  

Robert Kolej’den mezun olduktan sonra 2004 yılın-
da Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nü bitiren Sinan Seyhun, 2006 yılında 
Tufts Üniversitesi’nde Çevre ve Şehir Planlaması 
yüksek lisansını tamamladı. 2005-2007 yılları ara-
sında Energy 21, Tufts Climate Initiative ve 
Radikal’de görev aldı. 2008 yılında Foster Wheeler 
AG şirketinde Proje Mühendisi olarak başlayarak iş 
hayatına 2011 yılında aynı şirkette Teklif Koordina-
törü olarak devam etti. 2014 yılında Vestas Wind 
Systems A/S şirketinde Satış Müdürü olarak görev 
alan Seyhun, 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle Tekfen 
İnşaat İş Geliştirme Departmanı’na Rüzgâr Güneş 
Proje Koordinatörü olarak atandı.

SİNAN SEYHUN
Tekfen İnşaat
Rüzgâr Güneş Proje Koordinatörü

1978 yılında Eskişehir’de doğan Adnan Camcı, Do-
kuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri Bölümü’nde lisans, Dokuz Eylül Üni-
versitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Londra Cotton 
Real & Co Tekstil, Dışbank, Avea İletişim Hizmetleri 
A.Ş., Ziylan Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’de çeşit-
li pozisyonlarda görev alan Camcı, 26 Aralık 2016 
tarihi itibariyle Toros Tarım İnsan Kaynakları Genel 
Müdür Yardımcılığı’nda İnsan Kaynakları Yönetim 
Sistemleri Müdürü olarak göreve başladı. Camcı’nın 
ilgi alanları arasında tarih, sinema ve müzik bulu-
nuyor.

ADNAN CAMCI
Toros Tarım
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Müdürü

1980 yılında Ankara’da doğan Aslı Köse, Başkent 
Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kurt & 
Kurt Export Representation Inc., Hach Lange Water 
Analysis Systems Danaher Corp., Convergys Emea 
Solutions ve Dupont Sustainable Solutions 
Business’ta çeşitli pozisyonlarda görev alan Köse, 
1 Şubat 2017 tarihi itibariyle Toros Tarım Kurumsal 
Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörlüğü’nde Sür-
dürülebilirlik İletişim ve Koordinasyon Müdürü ola-
rak göreve başladı. Köse’nin ilgi alanları arasında 
dans ve seyahat etmek bulunuyor.

ASLI KÖSE
Toros Tarım
Sürdürülebilirlik İletişim ve Koordinasyon Müdürü 

1983 yılında Adana’da doğan Recep Kazan, Boğaz-
içi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. İş ha-
yatına Finansbank A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş 
Yardımcısı olarak başladıktan sonra Yücel Boru 
Grup ve Sofra Grup/Compass PLC’de Grup İç Dene-
tim Müdürü olarak görev alan Kazan, 2 Ocak 2017 
tarihi itibariyle Toros Tarım’da İç Denetim Müdürü 
olarak göreve başladı. Süreç denetimleri, iç kontrol 
& risk değerlendirmeleri ve inceleme konularında 
çalışmalar yürüten Kazan, CIA (Certified Internal 
Auditor), CFE (Certified Fraud Examiner) ve CRMA 
(Certification in Risk Management Assurance) ser-
tifikalarına sahiptir. Kazan’ın ilgi alanları arasında 
filografi, yüzme, bağlama ve NLP bulunuyor.

RECEP KAZAN
Toros Tarım
İç Denetim Müdürü

1978 yılında Adana’da doğan Burcu Türkeş, Boğazi-
çi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde lisans, Warwick Üniversitesi Uluslarara-
sı İşletme ve Avrupa Birliği Ekonomisi ve Hukuku 
Bölümü’nde ise yüksek lisansını tamamladı. Kariye-
rinin ilk yıllarında Türkiye’de Sabancı Holding - Du-
Pont ortaklık yapısı ve DuPont Türkiye Merkez yapı-
lanmalarında çeşitli satış, pazarlama ve iş süreçleri 
yönetimi pozisyonlarda görev aldı. Daha sonra kari-
yerine DuPont Amerika Merkez, DuPont Türkiye, Av-
rupa ve Ortadoğu teşkilatları çatısı altında çeşitli üst 
düzey yönetici görevleri ile devam eden Türkeş, son 
olarak DuPont Türkiye Danışmanlık İş Birimi Ülke 
Müdürü olarak farklı coğrafya ve sektörlerde faaliyet 
gösteren çok sayıda uluslararası ve yerel firmanın 
yeniden yapılanma, değişim yönetimi, operasyonel 
verimlilik, kurumsal sürdürülebilirlik ve operasyonel 
risk yönetimi projelerine liderlik etti. 19 Aralık 2016 
tarihi itibariyle Toros Tarım’da Kurumsal Sürdürüle-
bilirlik ve Yönetişim Direktörü olarak göreve başla-
yan Türkeş, seyahat etmeyi, okuyarak olduğu kadar 
gezerek de öğrenmeyi, yeni rotalar ve tatlar keşfet-
meyi seviyor. Türkeş, işten kalan zamanlarında Türk 
Eğitim Vakfı (TEV) resmi mentorluk programına ve 
profesyonel-bireysel gelişim konularında çeşitli 
STK’lara destek veriyor. 

BURCU TÜRKEŞ
Toros Tarım
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü  

1970 yılında Antalya’da doğan Mehmet Erkan, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun olduktan sonra kariyerine 1992 
yılında Termas A.Ş.’de Elektrik Mekanik Şef Yardım-
cısı olarak başladı. Daha sonra Teknikel Ticaret 
A.Ş.’de Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları Mühendisi ve 
İnco İnşaat A.Ş.’de Mekanik Şef ve Mekanik Tesisat 
Koordinasyon Müdürü olarak görev aldı. 2002-
2004 yılları arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. 
bünyesinde Tekfen Tower projesinin Mekanik Tesi-
sat Proje ve Uygulama Kontrollüğü ve 2004-2016 
yılları arasında Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. 
bünyesinde Teknik Müdürlük, Tekfen Tower İşletme 
Müdürlüğü ve Teknik Koordinatörlük görevlerini 
üstlenen Erkan, Ocak 2017 tarihi itibariyle Tekfen 
Gayrimenkul’de Teknik Koordinatör olarak göreve 
başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Erkan, boş za-
manlarında tenis oynamaktan hoşlanıyor.

MEHMET ERKAN
Tekfen Emlak Geliştirme
Teknik Koordinatör

1979 yılında Alanya’da doğan Ömer Sekili, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Böl-
ge Planlama Bölümü’nden 2002 yılında mezun 
oldu. Kariyerine kısa bir süreliğine emlak danış-
manlığı ile başlayan Sekili, 2004 yılından itibaren 
Vakıf Ekspertiz’de üstlendiği Değerleme Uzmanlığı 
görevini Ekol Değerleme ve Fortis Bank’ta da de-
vam ettirdi. 2006 yılında CarrefourSA bünyesinde 
Yeni Yatırımlar Sorumlusu, 2007-2017 yılları ara-
sında ise Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme 
A.Ş.’de İş Geliştirme Müdürü olarak görev aldı. SPK 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Sertifikası sahibi 
olan Ömer Sekili, Ocak 2017 itibariyle Tekfen 
Gayrimenkul’de İş Geliştirme Müdürü olarak göreve 
başladı. Evli ve iki erkek çocuk babası olan 
Sekili’nin hobileri arasında yüzmek, balık tutmak, 
gezmek ve motosiklet kullanmak bulunuyor.

ÖMER SEKİLİ
Tekfen Emlak Geliştirme
İş Geliştirme Müdürü



ANILARDA KALANLAR

Cumhuriyetin ilanından sonra sınırlı imkânlar ve yokluklar içinde gelişmeye çalışan Türkiye, yeterli iş ma-
kinesi bulunmadığından imar işlerinin çoğunu insan gücüyle yapmak zorunda kalmıştı. Milli bir dava olan 
demiryolları için inşa edilen tüneller bile çoğu kez balyozla, kazma kürekle delinerek açılmıştı. Bu durum, 
Marshall Planı kapsamında ilk iş makinelerinin gelmeye başladığı 1947 yılına kadar devam etti. Amerikan 
yardımıyla ithal edilen iş makineleri, o güne kadar hep insan gücüyle çalışmaya alışmış Türk inşaat sektö-
rü için olağanüstü bir yenilikti. Öyle ki, devasa büyüklükteki yol projelerinde çalışan mühendisler bile, 
kendi aralarında iş makinelerini “gerekli bulanlar” ve “gerekli bulmayanlar” diye ikiye bölünmüştü. Kazma 
küreğin yerini artık makineler almaya başlarken, eski kafalı mühendisler, en ucuz, en iyi ve en süratli işin 
makinelerle yapılabileceğine inanmak istemiyorlardı.

Buna rağmen, makinelerin inşaat sektörüne girişi, Türkiye’nin 1952 yılında NATO’ya üye olmasından sonra 
inşa edilmeye başlayan askeri tesisler sayesinde iyice hız kazandı. Gelgelelim bu durum, yeni sorunları da 
beraberinde getirdi. Çünkü bu makineleri kullanabilecek ehliyetli operatörleri ve bakım-onarımlarını yapa-
cak ustaları bulmak kolay iş değildi. Ayrıca makinelerin sürekli çalışabilir tutulabilmesi için gereken yedek 
parçaların yurtdışından getirilmesinde de büyük sorunlar yaşanıyordu. Parça bulunamadığı için makinele-
rin aylarca yattığı oluyordu.

Görüldüğü gibi, Tekfen İnşaat’ın kurulduğu 1957 yılında Türkiye, müteahhitler açısından hem fırsatlar hem 
de zorluklar ülkesiydi. Şirketin kurucularından Feyyaz Berker’in anlattığı şu hikâye, bugün binlerce maki-
neden oluşan büyük bir parka sahip olan Tekfen’in, o günlerde hangi şartlarda işe başladığını hayal etme-
mize belki biraz yardımcı olabilir:

“Bir gün artık inşaat işlerine girmeye karar verdik ve bir ihaleye katıldık. Açıkçası bu ihale bizim için bir 
dönüm noktası oldu. Ancak inşaat demek, makine demek. Tek başına bilgi de yetmiyor, mühendislik de 
yetmiyor. Birçok makine almamız gerekiyordu, ama paramız yoktu. İhaleyi kazanınca, idareden aldığımız 
avanslarla satın almalara başladık. Kazandıkça ilave ettik ve sonunda çarkı çevirecek kadar bir şeylerimiz 
oldu. Ama tabii bunun için çok çaba sarf ettik. O günleri hatırlıyorum, gece gündüz çalışıyorduk. Hep başın-
daydık işin. Bir mühendis dahi tutacak imkâna sahip değildik. Kendimiz mühendistik, gençtik, öyle bir 
lüksümüz yoktu. Küçük bir büroda kendimiz çalışarak işi götürmeye çalıştık. İsabet de olmuş. Nitekim baş-
ka türlü bugünkü kadrolara ulaşamaz, bugün çalışan arkadaşların güvenini ve sevgisini kazanamazdık. 
Mühim olan da bu. Bizim için en önemli değer bu.”

Türkiye iş makineleriyle tanışıyor


