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2 
AKFEN HOLDİNG HAKKINDA 
1976 yılında ilk şirketini kuran Akfen 1999 yılında Holding statüsüne kavuşmuş olup, Türkiye’nin birçok 
altyapı projelerinde yatırımcı sıfatıyla uygulayarak Türkiye’nin önde gelen altyapı yatırım holdinglerinden 
birine dönüşmüştür. 

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde değer yaratma misyonuyla hareket eden Akfen Holding, yüksek 
büyüme potansiyeli gördüğü sürdürülebilir alanlardaki uzun vadeli yatırım kararlarıyla yeni sektörlerin 
doğmasına da yol açarak Türkiye’nin iktisadi ve beşeri kalkınmasında etkili olan lider bir altyapı 
platformudur. 

Akfen’in faaliyet konusu; havalimanları yönetimi ve operasyonları, inşaat, deniz limanı işletmeciliği, deniz 
ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren 
bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamaktır. 

Holding, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., PSA International, Souter Investments LLP, Kardan N.V, Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve IFM Investors gibi ulusal ve 
uluslararası tanınmış müteşebbis ortaklarla beraber ortaklıklar işletmektedir. Akfen Holding’in dünyanın 
başlıca otel zincirlerinden olan ACCOR S.A.  ile Türkiye’de yapılacak Novotel ve İbis otel markaları için 
stratejik işbirliği mevcuttur. 

2010 yılında %28,26 halka açıklık oranı ile halka arzını tamamlayan ve “AKFEN” hisse kodu ile BIST’de 
işlem görmekte olan Akfen Holding’in hisseleri, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 
kapsamındaki sürecinin tamamlanması ile, 12.05.2016 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmıştır. 

Yönetim yapılanması, insan kaynakları potansiyeli ve ödün vermeden sürdürdüğü şeffaflık politikasıyla 
Türkiye’nin örnek topluluklarından biri olan Akfen Holding, büyümeye ve Türkiye’nin değerlerini 
çoğaltmaya devam etmektedir. 

Akfen Grup şirketi olan Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. 2015 yılında Akfen Holding’den devralmış olduğu 
Akfen İnşaat’ın çatı holdingi konumundadır. Akfen İnşaat mevcut durumda, Kamu Özel Sektör İşbirliği ile 
yapılan (PPP) hastaneler, yurt, rezidans projeleri ve Akfen Holding’in enerji yatırımları inşaatlarını 
gerçekleştirmektedir. 
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KİLOMETRE TAŞLARI 
1976  

• Akfen’in temelleri, Hamdi Akın’ın Akınısı’yı kurmasıyla atıldı. 

1977  
• Hamdi Akın’ın ilk şirketi olan Akfen Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik ve Mümessillik kuruldu. 

1980  
• Akfen, İller Bankası’nın “Dövme Parça ve Kalıpları İmalatı İşi” ile, ilk devlet ihalesini kazandı. 

1986  
• Akfen İnşaat kuruldu.  

1990  
• DHMİ ile ilk proje olarak Antalya Havalimanı Terminal Binası’nın renovasyonu sözleşmesi yapıldı. 

1992  
• DHMİ Isparta Havalimanı apron ve pist inşaatı başladı. 

1993  
• Akfen İnşaat Ankara Oran Çarşı konutlarının inşaatıyla konut sektörüne ilk adım attı. 

1997  
• İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminal YİD ihalesinin kazanılması          

kapsamında TAV İstanbul kuruldu, TAV Havalimanları’nın temelleri atıldı. 

1999  
• Akfen Holding’in kurulması ile Akfen’e bağlı tüm şirketler Holding çatısı altında yeniden 

yapılandırıldı. 
• TİKAV kuruldu. 

2000  
• TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ni işletmeye başladı. 

2003  
• TAV İnşaat kuruldu. 
• Royal Caribbean ile beraber Kuşadası kruvaziyer limanı özelleştirmesi kazanıldı. 

2004  
• Akfen Holding’in Kuşadası kruvaziyer limanındaki payı diğer ortaklara satıldı. 
• TAV İnşaat’ın Mısır’daki Kahire Havalimanı projesi alındı. 

2005  
• Araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesi kazanıldı, Doğuş Grubu ve TÜV SÜD ile eşit 

ortaklıkla TÜVTÜRK kuruldu. 
• PSA-Akfen ortak girişimi Mersin Limanı’nın özelleştirme ihalesini kazandı. 
• İzmir Adnan Menderes Dış Hatlar Terminali’nin yapımı ve işletmesi TAV      

Havalimanları’na geçti. 
• TAV Havalimanları, Gürcistan’da Tiflis ve Batum Uluslararası havalimanları ihalesini kazandı. 
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• Akfen Holding ile Accor arasında işbirliğine ilişkin çerçeve sözleşmesi imzalandı. 

2006  
• İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar 

Terminali açıldı.  
• Akfen Su, Güllük Belediyesi Su ve Atık Su İmtiyaz Projesi ihalesini kazandı ve tesis işletmeye 

açıldı.  
• Aksel Turizm Yatırımları ve İşletmecilik Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüştü.  
• TAV İnşaat Katar’daki Doha Havalimanı projesini kazandı.   

2007 
• TAV Havalimanları’nın halka arzı gerçekleştirildi. 
• Batum Uluslararası Havalimanı işletmeye açıldı.  
• TAV Havalimanları, Tunus’ta Monastir ve Enfidha havalimanlarının ihalesini kazandı.  
• TAV Havalimanları, Antalya Gazipaşa Havalimanı’nın işletme ihalesini kazandı.  
• Akfen’in %100 bağlı ortaklığı olan Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. kuruldu.  
• Mersin Limanı TCDD’den devralındı.  
• Akfen GYO’nun 4 adet oteli faaliyete geçti. 

2008 
• Dilovası OSB Atık Sularının Arıtılması YİD Projesi ihalesi kazanıldı.  
• TUVTÜRK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. faaliyete geçti.  
• Mersin ilinde, doğalgaza dayalı bir elektrik üretim santralı kurmak amacıyla, EPDK’ya üretim 

lisansı başvurusu yapıldı. 
• TAV Havalimanları, Tunus ve Monastir Havalimanı’nın işletmesini devraldı.  
• TAV Havalimanları, Makedonya’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini ve opsiyonel 

olarak elinde bulundurduğu İştip Kargo Havalimanı’nın yapımı ihalesini kazanarak imtiyaz 
sözleşmesini imzaladı.  

• Akfen GYO’nun bir adet oteli faaliyete geçti.  

2009 
• Akfen Holding TUVTÜRK’teki hisselerini Bridgepoint Capital Limited’e sattı.  
• Akfen’in ilk yenilenebilir HES projesi devreye alındı.  
• TAV Gazipaşa, Antalya Gazipaşa Havalimanı’nda faaliyete geçti.  
• TAV İnşaat bir ortakla birlikte Muscat Havalimanı MC1 paketi ihalesini kazandı.  

2010 
• Akfen Holding’in hisselerinin 28,3’ü halka arz edildi.  
• Akfen Holding’in 100 milyon TL tutarındaki ilk tahvil ihracını yaptı ve Türkiye'nin ilk ve en büyük 

reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi.  
• Akfen’in HES Grubu altındaki 22,5 MW kapasiteye sahip Pirinçlik HES satıldı.  
• TAV Havalimanları, Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini devraldı.  
• HAVAŞ, Letonya Riga Uluslararası Havalimanı’nda yer hizmetleri faaliyeti gösteren North 

Services’ın %50 hissesini satın aldı.  
• Akfen Su, Dilovası OSB atık su arıtımı faaliyetlerine başladı.  
• Akfen GYO’nun 5 adet oteli faaliyete geçti. 



 
 

5 
2011 

• Akfen Holding, Tepe İnşaat, Souter ve Sera ortak girişimi ile İDO’nun özelleştirme ihalesini 
kazandı.  

• Mayıs ayında Akfen GYO’nun hisselerinin %29,41’inin halka arzı gerçekleşti.  
• 4 adet HES ve 1 otel operasyona geçti.  
• Akfen Holding’in 80.000.000 TL tutarındaki tahvilinin halka arzı gerçekleştirildi.  

2012 
• ADP Grubu’na, Akfen Holding’in TAV Havalimaları’nda bulunan %18, TAV Yatırım’da bulunan 

%20,325 payı ile Akfen İnşaat’ın TAV Yatırım’da bulunan %0,5 payının satışı süreci tamamlandı.  
• Akfen Holding’in Karasular’daki 5 santralin %40 hissesinin Aquila’ya satış işlemini tamamladı.  
• TAV Havalimanları, %50 pay sahibi olduğu Medine Havalimanı’nın işletmesini devraldı.  
• TAV İnşaat’ın dahil olduğu ortak girişim Abu Dabi’de Midfield terminal ihalesini kazandı.  
• Akfen Holding 200 milyon TL tutarında tahvil halka arzı gerçekleştirdi.  
• 2 adet HES ve 2 adet otel operasyona geçti.  

2013 
• MIP, yurtdışında nitelikli yatırımcılara İrlanda Borsası’nda kote 450 milyon ABD dolayı değerinde 

Eurobond ihraç etti.  
• Akfen İnşaat, KÖİ Modeli ile yapılacak Isparta Şehir Hastanesi ihalesini kazandı.  
• Akfen İnşaat, Ankara’da İncek Loft projesi için çalışmalara başladı.  
• Akfen Holding Karasular’daki 5 santrale sahip olan İdeal A.Ş.’de kalan %60 hissesinin Aquila’ya 

satışını tamamladı.  
• 2 adet HES ve 3 otel operasyona geçti.  
• Mersin DGKÇS’nin santral kapasitesi 1.148 MW olarak lisans tadili onaylandı. 
• Akfen Termik Enerji, Adana İpekyolu’nun %50 hissesini edindi.  
• TAV İnşaat, Suudi Arabistan Riyad havalimanı terminali ihalesini kazandı. Dubai’de ‘’Damac 

Towers by Paramount’’ projesi için anlaşma imzaladı.  
• TAV Havalimanları’nın içinde bulunduğu konsorsiyumi Zagreb Uluslararası Havalimanı’nın 

işletmesini devraldı.  

2014  
• Akfen Holding toplam 400 milyon TL tahvil halka arzı yaptı, hisse geri alım programı Nisan 2014’te 

tamamlandı.  
• MIP, 170 milyon dolar tutarında yeni rıhtım ve derinleştirme yatırımını başlattı.  
• TAV Havalimanları, Milas-Bodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali’ni devraldı.  
• TAV Havalimanları’nın bağlı ortaklığı HAVAŞ’ın %50 iştiraki TGS, THY’nin 8 havalimanının yer 

hizmetleri ihalesini kazandı.  
• Engineering News Records dergisi, TAV İnşaat’ı ‘’Dünyanın En Büyük Havalimanı İnşaat Şirketi’’ 

seçti.  
• Akfen İnşaat, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin ihalesinde en iyi teklifi verdi, Hacettepe Üniversitesi 

içinde hizmet verecek konukevi projesine %45 hisse almak suretiyle ortak oldu.  
• 1 adet HES ve 1 adet otel operasyona geçti.  



 
 

6 
2015 

• Hamdi Akın ve birlikte hareket eden ortakların Akfen Holding’de halim ortak konumuna 
ulaşmasıyla 23 Aralık 2015 – 22 Mart 2016 döneminde yatırımcıların satma hakkı süreci başladı.  

• TAV Havalimanları, ADP ve Metro Pacific Investments Corporation ile oluşturduğu konsorsiyumla 
Filipinler’de bulunan 5 adet bölgesel havalimanının KOÖ ihalesinde ön yeterlilik aldı.  

• ATÜ, Houston George Bush Havalimanı’ndaki gümrüksüz satış mağazalarının işletme hakkını 
kazandı. 

• EBRD ile Akfen Yenilenebilir Enerji’nin toplam yüzde 20 hissesi için 100 milyon ABD doları 
karşılığında ortaklık sözleşmesi imzalandı. 

• ENR, TAV İnşaat’ı ikinci yıl üst üste “Dünyanın En Büyük Havalimanı İnşaat Şirketi” seçti. 
• 1 adet HES ve 1 adet otel operasyona geçti. 

2016 
• Akfen Holding Yönetim Kurulu, Haziran 2016’da bölünme kararı aldı. MIP, TAV Havalimanları ve 

Akfen Yenilenebilir Enerji dışındaki varlıkların Akfen Mühendislik’e devri kararlaştırıldı. Şubat 
2017’de bölünme tamamlandı. 

• SPK’dan onayı ile 29 Nisan 2016’da Akfen Holding tahtası işleme kapatıldı, Şirket payları 
12.05.2016’dan itibaren Borsa kotundan çıktı. 

• TAV Havalimanları bağlı ortaklığı BTA A.Ş., Umman’daki Yeni Muscat Uluslararası Havalimanı 
yiyecek içecek alanlarının işletme hakkı ihalesini kazandı. (15 Şubat) 

• Novotel İstanbul Bosphorus faaliyete geçti. (16 Şubat) 
• TAV İnşaat ile ortağı Arabtec, 25 Ocak 2016’da 1,1 milyar ABD doları tutarındaki Bahreyn 

Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası ve bağlantılı işlerini içeren ihaleyi kazandı (TAV 
İnşaat payı: %40). 

• Akfen Holding, EBRD ve IFC ile Haziran 2016’da, 100’er milyon ABD doları ödeyerek Akfen 
Yenilenebilir Enerji’ye %16,667’şer ortak olma kararı aldı. 12 Temmuz’daki sermaye artışı ile 
EBRD ve IFC ilk etapta %5’er hisse karşılığı 44,4 milyon ABD doları aktardı. 

• İDO, yılın ikinci yarısında Eskihisar-Topçular araba vapurlarında “her şey dahil” hizmeti ile ücretsiz 
açık büfe hizmeti ve çocuk oyun alanları gibi yenilikler sundu. 

• Akfen Su, katı atık alanında Mersin Uluslararası Limanı’na da hizmet vermeye başladı. 
• MIP, liman genişletme projesininin 1. fazını 8 Ağustos 2016 itibarıyla tamamladı.  
• 8 MW kurulu gücündeki lisanslı Solentegre GES Ekim’de işletmeye açıldı.   
• Tekirdağ Şehir Hastanesi imza töreni yapıldı. 
• Kıbrıs Bafra Akten GYO Gazi Magosa İskele Bafra arsasini devraldı. 

2017 
• Şirketimiz tarafından 2014 yılında ihraç edilen 140.000.000 TL tahvilin ana para geri ödemesi 

yapılmış ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 9 
Ocak 2017 vade başlangıç tarihli, 3 yıl vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı 
gerçekleştirmiştir. 

• Akfen Holding’in bölünme işlemi tamamlanmıştır. Bunun sonucunda TAV Havalimanları, Akfen 
Yenilenebilir Enerji, MIP ve PSA Liman haricindeki iştirakler Akfen Mühendislik A.Ş.’ye 
devredilmiştir.  

• Şirketimiz tarafından 2014 yılında ihraç edilen 200.000.000 TL tahvilin ana para geri ödemesi 
yapılmış ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla, nitelikli yatırımcılara satış 
yöntemiyle, 23 Mart 2017 vade başlangıç tarihli, 3 yıl vadeli, 150.360.000.- TL nominal değerli 
tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. 



 
 

7 
• Şirketimizin TAV Havalimanları’nda sahip olduğu %8,119 payının tamamının 160 milyon ABD 

doları karşılığında, Tank ÖWA Alpha GmbH’ya satışına ilişkin olarak 9 Haziran’da hisse satış 
anlaşması imzalanmış, 7 Temmuz itibarıyla hisse devri tamamlanmıştır. 

• Şirketimizin MIP’de sahip olduğu paylarının %40’ının 869 milyon ABD Doları bedel karşılığında 
Global InfraCo SP NEUM SLU’a satışına ilişkin olarak hisse satış anlaşması imzalanmış (28 
Temmuz), 27 Ekim’de de hisse devri tamamlanmıştır. 

• 2017 yılında 8,8 MW kurulu güce sahip bir hidroelektrik santrali ve toplam 15,94 MW kurulu güce 
sahip 18 güneş santrali faaliyete geçmiştir. 

• 9 Haziran 2017 itibarı ile Akfen Yenilenebilir Enerji’nin sermayesi 705 milyon TL’den primli olarak 
793 milyon TL’ye arttırılmış, bu kapsamda EBRD ve IFC tarafından toplam 55,5 milyon ABD doları 
şirkete aktarılmıştır. Böylece, Akfen Yenilenebilir Enerji’de EBRD ve IFC’nin payları toplam 
%19,99’a çıkarken Akfen Holding’in payı ise %80,01 olmuştur. 

• 13 Haziran 2017’de 242 MW lisansa sahip ve işletmede olmayan Çanakkale’de üç, Denizli’de bir 
adet olmak üzere toplam 4 rüzgar projesinin satın alma işlemi bitmiştir. 

• Akfen İnşaat’ın Ankara İncek Bölgesi’nde yaptığı Bulvar Loft Projesi Kasım 2017’de Akfen 
GYO’nun portföyüne alınmıştır 

• Akfen Su 2017’de Yozgat Şehir Hastanesi, Mersin Entegre Sağlık Kampüsü ve Isparta Şehir 
Hastanesi’ne katı atık hizmeti vermeye başlamıştır. 

2018 YILI GELİŞMELERİ 
Akfen Holding 

• Akfen Holding ile Akfen Mühendislik A.Ş.’nin birleşme işlemi 28 Şubat 2018 tarihinde 
tamamlanmıştır. Gerçekleşen bu birleşme işlemi ile, 16 Şubat 2017 tarihindeki kısmi bölünmeye 
konu olmuş şirketler ile birlikte Acacia Maden ve Akfen Enerji Dağıtım şirketleri Akfen Holding’e 
devrolmuştur.  

• Akfen International, 13 Mart 2018 tarihinde Amsterdam/Hollanda’da Akfen Holding’in %100 bağlı 
ortaklığı olarak kurulmuştur. 

• Akfen Holding’in 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştır. Bu 
kapsamda, toplam 948 milyon TL olan temettünün dağıtımı 9/10 Ağustos tarihlerinde yapılmıştır. 

• 30 Kasım 2018 tarihinde Akfen Holding Akfen Termik Enerji ve Akfen Enerji Dağıtım ile devralma 
suretiyle birleşme işlemini tamamlamıştır. 

• 13 Aralık 2018'de Turkrating Akfen Holding'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu 
TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR A1 ve görünümü durağan olarak 
teyid etmiştir. 

Akfen İnşaat 
• Eskişehir Şehir Hastanesi’nin açılışı 27 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
• 30 Mayıs 2018 itibarıyla Akfen İnşaat’ın sermaye artışına dair tescil işlemleri tamamlanmıştır. Bu 

kapsamda, şirketin sermayesi 520.266.750,00-TL’ye çıkarken, Akfen Holding’in şirketteki payı 
(Akfen Altyapı Holding’den gerçekleşen rüçhan hakkı devri ile sermaye artırımına katılması 
sonrasında) %48,81 olmuş, Akfen Altyapı Holding’in ise daha önceden %100 olan payı %51,19’a 
inmiştir. 

Akfen GYO 
• Akfen GYO, 16 Ocak 2018 tarihinde 170 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli Paya Dönüştürülebilir 

Tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.  
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• 3 Ağustos 2018 tarihinde Akfen GYO’nun Akfen Holding’e ait 1.000 adet A Grubu ve 1.000 adet 

D Grubu imtiyazlı payları Hamdi Akın’a devredilmiştir. 

Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri 
• 29 Mart 2018 tarihinde MIP, 2017 yılı karından toplam 45,2 milyon ABD doları temettü ödemesi 

yapmıştır. MIP, ayrıca 22 Haziran 2018 tarihinde 10,8 milyon ABD doları avans temettü ödemesi 
yapmıştır.  

Akfen Yenilenebilir Enerji 
• 9 Mart 2018 ve 26 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla gerçekleştirilen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 

sermaye artırımları sonrasında EBRD ve IFC’nin payları %15,982’ye çıkarken, Akfen Holding’in 
payı %68,036 olmuştur. 

• Çalıkobası HES'in toplam 8,9 MW kurulu güce sahip kalan iki 2 ünitesi 4 Mayıs 2018’de üretime 
başlamıştır. 

• Omicron Engil 208 GES (12,1 MW) 20.09.2018, Omicron Erciş GES (12,1 MW) 21.09.2018 
tarihinde,27.09.2018 tarihinde ise Yaysun GES (12,1 MW), MT Doğal GES (12,1 MW) ve Me-Se 
GES (12,1 MW) faaliyete geçmiştir. 

TAV İnşaat 
• TAV İnşaat ile Ballast Nedam (Rönesans Holding grup şirketi) ortaklığı, 12 Nisan 2018'de 

Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki 240 milyon Avro tutarındaki ek terminal inşa ihalesini 
kazandığını açıklamıştır (TAVC payı: %50).  

• TAV İnşaat, 2018 yılında ayrıca Çukurova Havalimanı üstyapı işleri ve Tokat Havalimanı PAT 
Sahaları projesi ihalelerini kazanmıştır. 

• ENR’nin 2018 yılı sıralamasında (“The Top 250 International Contractors”) TAV İnşaat 70. sırada 
yer almıştır (2017: 76). 

IBS Sigorta 
• 17.03.2018 itibarıyla Akfen Altyapı Danışmanlık’a ait 268.250 adet A Grubu IBS Sigorta . payının 

(şirket paylarının %37’si) Akfen Holding'e devri gerçekleştirilmiştir. 
• IBS Sigorta’nın 10.07.2018 tarihinde, 2016 ve 2017 yılı karlarından dağıttığı toplam brüt temettü 

meblağı 23 milyon TL’dir. 

 
Akfen Çevre&Su 

• 27 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen Eskişehir Şehir Hastanesi’nin açılışı sonrasında hastaneye 
atık yönetim hizmeti verilmeye başlanmıştır. 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI 
Dünya genelindeki ortalama sıcaklık derecelerinde son 
yüz yılda yaşamı olumsuz şekilde etkileyecek ciddi artışlar 
yaşandı. Örneğin bilim insanlarının yaptığı araştırmaların 
sonuçlarına göre küresel çaptaki en yüksek sıcaklık 
derecelerinin 12’si son 20 yılda görüldü.  

Gelinen nokta itibariyle iklim değişikliği, çevre, tarım, gıda, 
temiz su, şehir ve iş hayatı, kalkınma ve ekonomi, 
teknoloji, insan hakları ve sağlık dâhil tüm alanlarda 
hayatımızı tehdit etmeye devam ediyor. Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere iklim değişikliği ile 
küresel mücadele ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için 
insan hakları, çevre, çalışan hakları ve yolsuzlukla 
mücadele gibi konularda başta politika yapıcıları, kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri olmak 
üzere tüm bireylere büyük sorumluluklar düşmektedir.  

Akfen Holding olarak, üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla 02.07.2002 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık ve Türkiye’de Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan 
ilk Holding unvanına kavuşmanın gururu yaşamaktayız. Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında her yıl 
düzenli olarak hazırladığımız İlerleme Raporu’muzu tüm paydaşlarımız ile paylaşmaktan büyük onur 
duymaktayız.  

Bilindiği üzere; Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla 
mücadele konularında belirlenen toplam 10 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler, verimlilik artışı, çalışan 
motivasyonu ve bağlılığı, yolsuzlukla mücadele, çevrenin korunması gibi hedeflere ulaşmak amacıyla yol 
gösterici bir perspektifle hazırlanıyor. Küresel çapta rekabet eden yenilikçi bir şirket olarak, sadece 
iktisadi alanlarda değil, sosyal sorumluluk alanında da gelecek nesillerin daha sağlıklı ve huzurlu bir 
dünyada yaşamaları için üzerimize düşen tüm görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam 
edeceğiz.  

Tüm paydaşlarımızın nezdinde, Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında sürdürülebilirlik ilkelerinin 
benimsenmesi, gerekli hukuki altyapının ve iş ortamının sağlanmasına yönelik adımları desteklemeyi 
sürdüreceğiz.  

Hamdi Akın 

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
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KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 
Akfen Holding, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak amacıyla 
oluşturulan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) 2 Temmuz 2002 tarihinde 
imzalamıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin içerdiği hâlihazırdaki on ilke, insan hakları çalışma koşulları, 
çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarını kapsamaktadır.  

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi 
İnsan Hakları 
İlke 1: İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı, suç ortağı olmamalı. 

Çalışma Standartları 
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli ve toplu 
müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı. 

İlke 4: Her türlü, zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulaması engellenmeli. 

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli, önüne geçilmeli. 

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. 

Çevre 
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici, çevreye karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 

İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli  

Yolsuzlukla Mücadele 
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.  
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RAPOR HAKKINDA 
Bu rapor, Akfen Holding’in 02.07.2002 tarihinde imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
prensiplerinin uygulamasına yönelik çalışmaları hakkında paydaşlarının bilgilendirilmesi amacıyla 
yayınlanan yıllık beyanlardan oluşmaktadır. 

İNSAN HAKLARI VE İŞÇİ STANDARTLARI 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre, 
tüm bireyler, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, 
doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden 
yararlanabilir.  

Ayrıca herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korumasından eşit olarak yararlanma 
hakkına sahiptir. İş dünyası tarafından Evrensel İnsan Hakları bildirgesinin benimsenmesi, 
desteklenmesi, bildirgede belirtilen maddelerin gereğini yerine getirilmesi tavsiye edilmektedir. Şirketler, 
insan hakları ve çalışma koşullarına saygı duymalı, ilan edilmiş insan haklarını ihlal etmemelidir. 

Akfen Holding insan hakları bildirgesinde yer alan tüm kuralları desteklemekte ve uygulamaktadır. 
Buna göre;  

• Çalışanlarımızın sosyal güvenlik sistemi kapsamında belirlenen tüm özlük haklarına saygı 
duyarız. Sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamı yaratılması için gereken hassasiyeti gösteririz.  

• Çeşitliliği bir zenginlik olarak görür; çalışanlarımız için dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ayrımı 
yapmaz, fiziksel engel ve dezavantajlar gibi farklılıklara saygı gösteririz.  

• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki yerel kültürlere değer verir; hayata geçirdiğimiz sosyal 
sorumluluk projeleri ile toplumun gelişimine destek sağlarız.  

• Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız dâhil bütün paydaşlarımıza karşı şeffaf 
davranırız. Fırsat eşitliğini önemseriz. 

• Belirttiğimiz tüm bu konularda, birlikte çalıştığımız yüklenicilerin/alt yüklenicilerin çalışanlarına da 
aynı bakış açısıyla yaklaşılmasını hedefleriz. 

Akfen Holding İnsan Kaynakları Politikası  
Akfen Holding olarak, temel insan kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanlarımızın beceri ve 
yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle 
seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmek üzerine kuruludur. İnsan kaynakları yönetimi, dinamik, 
gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri 
bireysel hedeflere indirgemeyi, böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını 
desteklemekle yükümlüdür.  

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna 
inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek 
insan kaynağından oluşmaktadır.  
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Kurumsal Değerlerimiz ve Gelecek Perspektifi 

Hedefimiz 
Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yeni iş alanları ile büyüme fırsatlarını 
değerlendirmek ve başta çalışanlarımız ile ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmak; 
deneyimli olduğumuz iş alanlarındaki başarımızı devam ettirerek sürdürülebilir bir “ülke şirketi” olmaktır. 

Kurumsal Değerlerimiz 
Sürdürülebilir bir ülke şirketi olmamızı sağlayan yapıtaşlarımız;  

• Bütün görevler önemli, bütün çalışanlar değerlidir. 
• Dinamik ve girişimciyiz. 
• Dürüstlük kalitemizin simgesidir. 
• Yatırımlarımız hem maddi hem manevidir. 
• Ayak izi olmayan yoldan yürürüz. 
• İşimizi sahiplenir, her gün öğreniriz. 
• Kimliğimiz itibarımızdır. 

Prensiplerimiz 
• Sürekli gelişime önem veren, değer yaratan, katılımcı, dinamik ve yetkin insan gücünü Akfen 

Holding çatısı altında toplamak. 
• Tüm iş süreçlerinde ve yönetimde kalite anlayışımızı ve etik değerlerimizi ön planda tutmak. 
• Taahhüdümüz altındaki işleri zamanında ve en kaliteli biçimde tamamlamak. 
• Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve sosyal paydaşlarımıza karşı verilen sözleri 

yerine getirmek ve çıkarlarını gözetmek. 
• Şeffaf ve dürüst iş yapma yaklaşımını sürdürülebilir kılmak. 
• Yeni girişim ve fırsatları değerlendirirken, özgün ve inovatif iş anlayışıyla riskleri yönetmek. 
• Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla insana ve topluma yatırım yapmak. 
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Organizasyonel Gelişim 
Sürdürülebilir başarı ve yenilikçiliği sağlayabilmek amacıyla organizasyonun, insan kaynağının, iş 
süreçlerinin ve görev tanımlarının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılmasını ve sistematik olarak gözden 
geçirilmesinin yanı sıra yüksek performans kültürü ve sürekli gelişimi destekleyen hedef ve yetkinlik bazlı 
insan kaynakları sistemlerinin sürdürülebilir kılınması, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda 
çalışmalar yürütülmektedir.  

Seçme Yerleştirme 
Değer yaratan, çevreye, topluma ve insana karşı duyarlı, yenilik ve değişimlere açık, esnek, girişimci, 
dinamik, hızlı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insan gücünün Akfen Holding bünyesine 
kazandırılması ve tutundurulması için çalışmalar yapılmakta, kadroların ve iş tanımlarının 
oluşturulmasıyla aranan yetkinlikler belirlenmekte ve Şirket kadrolarında iş tanımlarına en uygun işgücü 
bünyemize katılmaktadır. 

Eğitim Yönetimi 
Akfen Holding’te sürekli eğitim, sürdürülebilir değerler yaratmanın asli unsuru olarak görülmekte ve kurum 
kültürünün çok önemli bir yapıtaşı olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda işgücünün niteliklerini 
zenginleştirmek ve entelektüel sermayesini geliştirmek için çeşitli eğitim ortamları oluşturulmakta, kendi 
birikimi çerçevesindeki çalışmalar (know-how) ile oryantasyon ve görev başı eğitimlerinin yanı sıra, 
konusunda uzman kurum içi-kurum dışı ortaklıklar ve firmalarla sosyal beceri (soft skill) ve teknik 
eğitimleri içeren bir eğitim programı yürütülmekte, eğitim programları, çalışanların da dahil oldukları bir 
süreçte ele alınmakta, talep ve ihtiyaçlara göre her yıl gözden geçirilmektedir. 

Performans Yönetimi  
Değer yaratan insan gücünü ödüllendirmek ve gelişime açık yönleri tespit etmek adına başarının 
ölçülebilir kriterlere göre değerlendirildiği temel, fonksiyonel, mesleki, süreçsel ve yönetsel yetkinlik 
aşamalarından oluşan bir performans değerlendirme sistemi geliştirilmektedir. Çalışanlardan beklentiler 
somut olarak ortaya konulurken, yöneticilerin geribildirimleri doğrultusunda çalışanların kariyer yollarını 
destekleyen gelişim programlarının tanımlanması hedeflenmektedir. 

Kariyer Yönetimi 
Çalışanlara, kurumsal ihtiyaçlar karşılanırken bireysel gelişim fırsatları da sağlamak üzere şirket içi veya 
bağlı ortaklıklar arasında yatay ve dikey terfi olanakları sunulmaktadır. İş zenginleştirme gibi 
uygulamalarla çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Çalışan Profili  
Akfen Holding’in çalışan profili; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına 
ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan, aynı zamanda sosyal sorumluluk 
duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır. 

Ücret ve Özlük Hakları Yönetimi 
İlgili mevzuatlar çerçevesinde çalışanlarımızın ücret ve diğer özlük hakları sağlanması amacıyla resmi 
kurumlar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi sağlanmaktadır. 
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
Sürdürülebilir refahın ancak ekonominin yanı sıra 
insana ve topluma yatırımla mümkün olduğunu 
benimseyen Akfen, kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerini Akın Ailesi tarafından 1999 yılında kurulan 
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı 
(TİKAV) bünyesinde yürütmektedir. 

TİKAV, çağımızın hızla değişen bilgi dünyasında 
yenilikçi bir anlayış ile ulusal ve uluslararası düzeyde 

çalışmalar yaparak toplumun değişime uyum sağlamasına çözüm bulmayı, gelişime liderlik edecek 
bireyleri topluma kazandırmayı ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılmasına öncülük etmeyi 
amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda TİKAV, yürüttüğü uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle genç kuşaktan bireylerin 
bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmayı; sağlıklı yaşama bilincini geliştirmeyi ve günümüzün çevresel 
sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde; üniversite öğrencileriyle, iş dünyasından kişilerle, gençlerle, 
dağ köylerinde yaşayan çocuklarla, kadınlarla, muhtarlarla, engelli yakınlarıyla, hastanelerde tedavi 
gören çocuklarla ve onlara refakat eden annelerle olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle buluşan 
TİKAV; ayrıca pek çok okulun onarımını da üstlenmiştir.  

2018, hem TİKAV’ın yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin dönemsel sonuçları hem de ülkemizin farklı 
şehirlerinde, “Gençlere ve Girişimcilere Destek” bağlamında, Akfen yöneticilerinin doğrudan katılımıyla 
gerçekleşen konferans, zirve vb etkinlikler bakımından gençliğin öne çıktığı bir yıl daha olmuştur. 

İnsana yatırım 
TİKAV projelerinde; sürekli gelişen bilgi çağında yeniliklere uyum sağlayabilen, toplumsal ve evrensel 
değerlere saygılı, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için toplumsal 
fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Projelerini ise yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere üç farklı 
kategoride sınıflandırmaktadır. 
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YEREL PROJELER 

Bireysel Gelişim Programı 
Bireysel Gelişim Programı, TİKAV’ın yerel düzeyde uyguladığı projelerin başında geliyor. Program 
özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitsel, kültürel ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmakta 
güçlük çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu doğrultuda bursiyer öğrenciler, üniversite birinci sınıftan başlayıp dördüncü sınıfın sonuna kadar çeşitli 
kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine; kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına; ulusal 
ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini 
zenginleştirmektedir. 

Program, ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi’nde; 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nde; 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi 
ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde uygulanmıştır. 

Eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, Bireysel Gelişim 
Programı ile 2009 yılında Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 10 yılını doldurmuş 
üniversitelere yönelerek, Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran 
Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi; 2014 yılından sonra Elazığ Fırat Üniversitesi’nde 
çalışmalarını sürdürmüştür. Bireysel Gelişim Programı ile 1999 yılından bu yana yaklaşık 300 gence 
ulaşılmış olup 2018 yılında toplam 36 öğrenci burs programına devam etmektedir. BGP kapsamında her 
bir bursiyer öğrenci yaklaşık 40 farklı etkinliğe katılarak 995 saatlik bir çalışma gerçekleştirir. Donanımlı 
olarak mezun olan bursiyerlerimizin  %95’i farklı sektörlerde profesyonel iş hayatında meslek edinmiştir.   

Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı 
Kariyer Atölyesi Menti-Mentör Programı, “Geleceğin Liderleri” olmaya hazırlanan TİKAV Bireysel Gelişim 
Programı öğrencilerine profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk 
bilincini yaymak amacı gütmektedir. Program, Akfen Holding yönetici ve çalışanları (mentor) ile son sınıf 
TİKAV bursiyer öğrencilerini (menti) bir araya getirmektedir.  

Program kapsamında “E-Mentorluk Eğitimi” alan gönüllüler, iş yaşamı ile alakalı tecrübelerini mentiler ile 
paylaşarak onlara kendi kariyer planlarını çizebilmeleri için fikir vermektedir. Program kapsamında her 
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hafta belirlenen konular çerçevesinde mentorler ve mentiler internet üzerinden, telefon veya e-posta ile 
görüşmeler yapmaktadır. 

2012-2013 akademik yılında uygulanmaya başlayan TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı 
2013-2014 akademik yılında, 2014-2015 akademik yılında ve 2016-2017 akademik yılında uygulanarak 
toplam 52 menti ile 52 mentoru bir araya getirmiştir. 2016 yılında ise 11 TİKAV bursiyeri ve 11 mentor 
programa devam etmiştir. 

ULUSAL PROJELER 
TİKAV, 2010 yılından bu yana ele aldığı sorunlarda kalıcı çözümler yaratabilmek için bireylerin eğitim ve 
gelişimine yönelik sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Türkiye’de 
farklı lokasyonlarda çeşitli kuruluşlarla ortak projeler yürüten TİKAV, gençler, dağ köylerinde yaşayan 
çocuklar, kadınlar, muhtarlar, engelli yakınları, hastanelerde tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden 
anneler olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle buluşmuş ve ayrıca çok sayıda okulun onarımını 
sağlamıştır. 

Eski Köye Yeni Adet (EKYA) Projesi: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ve TİKAV 
işbirliğinde gerçekleştirilen “Eski Köye Yeni Adet Projesi”  ile Mersin’in dağ köylerinde, Valilik tarafından 
oluşturulan köy odalarına konulan bilgisayarların daha etkin kullanılması, bu sayede köy halkına bilgiye 
erişim becerisi kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, 63 MIP personelinin projede görev almaları 
sağlanarak şirket içinde sosyal sorumluluk bilincinin yerleştirilmesi de hedeflenmiştir. Proje 23-30 Ocak 
2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

• Mersin Valiliği tarafından oluşturulan köy odalarına konulan bilgisayarların daha etkin kullanımı 
sağlanmıştır. 

• Proje kapsamında eğitim alan 126 öğrenci bilgisayar kullanımının yanısıra teknik bilgiye sahip olmuş 
ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sağlık eğitimleriyle birlikte  bilgiyi doğru aktarma becerisi 
kazanmıştır. 

• Eğitim alan 126 öğrenci aracılığıyla köy halkı bilgiye kolay erişim, bilgisayar kullanma ve sağlık 
konularında bilinçlenmiştir. 

• 63 MIP gönüllüsü aldıkları eğitim konularını söz konusu köylerde yaşayan yetişkinlerle paylaşmış ve 
bu sayede köy halkı fayda sağlarken şirket içinde toplumsal duyarlılık bilinci gelişmiştir. 

 

Anneler Okulu Projesi: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ve TİKAV işbirliğinde Mersin’de 
gerçekleştirilen “Anneler Okulu Projesi” ile projeye katılan annelere temel sağlık eğitimleri verilerek 
annelerin farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında organize edilen “Anneler 
Okulu Projesi” ile annelerin önce kendi sağlıkları sonra aile bireylerinin sağlıklı yaşam konularında 
bilinçlenmelerine katkı sağlanmıştır. Bunun yanında sosyal aktivitelerden yoksun olan annelerin çeşitli 
aktivitelere katılımlarına imkan tanınmıştır. İki yıl süren proje sonunda toplamda 470 anneye ulaşılmıştır. 

Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi: TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Holding’in 
iştiraklerinden Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) finansörlüğünde 2012-2016 yılları arasında 
farklı ihtiyaç grupları için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilmiştir. “Onarımı Bizden Okuması 
Sizden Projesi”, Mersin Valiliği ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile 2012 yılında başlamıştır. 
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Proje ile her yıl en az bir okulun tadilatının yapılması planlanmıştır. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belirlenen okulların badana, boya ve tadilatı yapılarak toplumsal fayda sağlamak 
hedeflenmiştir. Ayrıca, binaların ihtiyacı olan eğitim materyalleri, mobilya malzemeleri de bu proje 
bütçesinden karşılanmıştır. 

Mersin’de Muhtarlarla El Ele Projesi: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) ve TİKAV 
ortaklığında, Mersin Valiliği desteği ile 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Mersin’in 
Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ilçelerine bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelinmiştir. Yıl 
boyunca her ay iki gün gerçekleşen etkinliklerde muhtarlara İletişim Teknikleri, Liderlik,  Resmi Yazışma 
Kuralları ve Bilgisayar kullanımı konularında seminerler verilerek günümüzün değişen dinamik yapısının 
anlatılması amaçlanmıştır. Seminerlere katılan 100 muhtar “Katılım Sertifikası” almaya hak kazanmıştır. 

İçimizdeki Engeller Projesi: 2014 yılında Mersin’de Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) 
ile TİKAV ortaklığında gerçekleştirilen “İçimizdeki Engeller Projesi”; Mersin Valiliği, Mersin İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje ile engelliliğin 
bir mağduriyet olmadığı fikrini kazandırmak, engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve 
engellilere fırsat eşitliği sağlamak için engelli bireyleri bulunan aileleri bilinçlendirmek amaçlanmıştır. 
Projenin beşinci çalışması ve kapanış programı 20 Kasım 2014’te yapılmıştır. ÖZEV Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sayın Saime Toptan’ın konuşmacı olarak katıldığı kapanış konferansı ile proje tamamlanmıştır. 
‘İçimizdeki Engeller Projesi” kapsamında toplam 1000 kişiye ulaşılmıştır. 

2015 Sosyal İçerme Projeleri: 2015 yılında Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı 
(TİKAV) ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ortaklığında Mersin’de “Çalışma Yaşamı ve 
Kadın” ve “Aile İçi İletişim” olmak üzere iki farklı sosyal problemi konu alan panel yapılmıştır. Bu panellerle 
farklı bakış açılarını geliştirmek, sosyal sorunlara değinmek, halkı bilinçlendirmek ve yapılan 
uygulamalardan haberdar etmek, seçilen konularla ilgili kurum ve kişilerin bir araya getirerek çözüm 
yolları geliştirmek amaçlanmıştır. 

Annem ve Ben Projesi: TİKAV ve Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi iş 
birliğinde hayata geçirilen “Annem ve Ben Projesi” ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara ve onlara refakat eden annelerine 
destek olmak ve bu alanda toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek amaçlanmıştır. “Annem ve Ben 
Projesi”nin sonunda toplam 2.500 çocuk ve 2.500 anneye ulaşılmıştır. 

Akfen Yenilenebilir Enerji ile Gerçekleştirilen Projeler: Akfen Yenilenebilir Enerji 
Finansörlüğünde 2017 yılında başlayan projeler kapsamında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kırsal 
kesimde yaşayan kadınlar ile çalışmalar yapılmıştır.  2017 yılında “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş 
grubu çocukların gelişimi konusunda yapılan atölye çalışmasında 1000 kadına; 2018 yılında “Önce 
Sağlık” projesiyle ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, kadın hastalıkları ve organ bağışı konusunda 
yapılan eğitimler ile 1500 kadına ulaşılmıştır.   

“Önce Sağlık” projesi, 2018 yılında gerçekleşen 9. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Sosyal Sorumluluk Ödülüne 
layık görülerek, birincilik ödülünü almış; ayrıca, 2018 yılında Doktor Club tarafından düzenlenen 
yarışmada kendi dalında finalist olmuştur. Proje katılımcılarının geri bildirimlerine göre yetişkinlere yönelik 
olarak bilinçlendirmek amacı ile yapılan çalışmalarının sayısının ve sıklığının artırılması yönünde talepler 
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alınmıştır. Katılımcıları, kendilerine ve yakınlarına fayda sağlayacak bilgilere sahip olmak ve 
sosyalleşmelerini destekleyen projelerde kendilerini ifade etmek oldukça mutlu kılmaktadır.   

2019 yılında ise 26 farklı kırsal bölgede “Hijyen Sağlıktır” projesini hayata geçirip beden güçleri ile çalışan 
kadınlara besin, vücut ve yaşam alanı hijyeni konusunda seminerler verilecektir. 

ULUSLARARASI PROJELER 

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı  
TİKAV bünyesinde uygulanan uluslararası sosyal 
sorumluluk projesi ise Edinburgh Dükü 
Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’dır. Ödül 
Programı, Akfen Holding’in desteği ile TİKAV’ın 
temsili altında The Duke of Edinburgh’s 

International Award-Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülmektedir. 

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, (The Duke of Edinburgh’s International Award ), 
ilk defa 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adı altında, Birleşik Krallık’ta Edinburgh Dükü Prens Philip’in 
desteği ile Alman eğitimci Kurt Hahn’ın eğitim felsefesine dayanarak hayata geçirilmiştir. 

Günümüzde 130’dan fazla ülkede uygulanan ve dünyanın öncü gençlik gelişim programlarından biri 
olarak kabul edilen Ödül Programı’na cinsiyet, kültür, dil, din, ırk, politik eğilim, zihinsel veya fiziksel 
engele bakılmaksızın, 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilmektedir. 

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan ödül programı, gençlerin kendilerini keşfederek geliştirmelerine, 
özgüven ve disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor. Proje, özellikle İngiltere’deki üniversitelere 
kabul edilmede seçim kriteri sayılmaktadır. 

Ödül Programı, Türkiye’de 15 ilde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylı 70 farklı lise ve 
üniversite ile sivil toplum örgütlerinde yürütülmektedir. 

Her yıl yaklaşık 2 bin civarında yeni katılımcının başvurduğu Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü 
Programı’na bugüne dek 13 binden fazla genç katılmıştır. Ödül Programı, ‘Bronz, Gümüş ve Altın’ olmak 
üzere toplam 3 farklı kategoriden oluşmaktadır.  

Programın tamamlanma sürecini (6 ay, 12 ay, 18 ay) belirleyen bu kategorilerin altında da Toplum 
Hizmeti, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme ile Macera ve Keşif bölümleri yer alıyor. Katılımcılar, her bir 
bölüm için haftada en az 1 saat etkinlikte bulunarak çalışmalarını tamamlıyor. Altın kategori için 
katılımcılardan, diğer bölümlerdeki etkinliklere ek olarak, bir ‘Toplumsal Uyum Projesi’ne katılarak, 
kendilerine yabancı bir ortamda, başka insanlarla birlikte en az 5 gün boyunca aynı koşullarda ortak bir 
amaca yönelik faaliyet göstermeleri istenmektedir. 

Bugüne kadar 3 binin üzerinde mezun veren Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı 
Türkiye’de 2020 yılına kadar 20 bin gence ulaşmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda 14 Ekim 2015 
tarihinde Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward KG GCVO’nun onur konuğu olarak katıldığı 
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Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı 11. Ulusal Altın Ödül Töreni’nde ödül almaya hak 
kazanan toplam 21 altın ödül katılımcısına sertifikaları takdim edilmiştir. 

Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde The Duke of Edinburgh’s 
International Award- Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül 
Programı kapsamında 2018 yılında 110 okuldan yaşları 14-24 arasında değişen 1000 Türk genci ödül 
almaya hak kazandı. 

Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme ile Macera ve Keşif bölümleriyle gençlerin bireysel 
gelişimine katkı yapan ve Türkiye’de kurumsal olarak uygulanışının 15’nci yılını kutlayan Edinburgh Dükü 
Uluslararası Ödül Programı’nda geçen yıla göre Ödül alan genç sayısı yüzde 35 artışla 1000’e ulaştı. 

14’ncü Ulusal Altın Ödül Töreni 5 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Altın Ödül Törenine Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Birleşik 
Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey, TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Ödül Komitesi 
Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve ödül alan 
katılımcıların okul müdürleri, ödül lideri ve veliler katıldı. 

Programı tamamlayarak Ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için Bronz ve Gümüş Ulusal 
Ödül Töreni 6 Aralık 2018 tarihinde Novotel İstanbul Bosphorus’da, 20’nci Gümüş Ulusal Ödül Töreni ise 
7 Aralık 2018 tarihinde Maltepe Üniversitesi’nde yapıldı. 

Törenlerde konuşan Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu ve Ulusal Komite Başkanı 
Sultan Yılmaz, geçen yıl 750 olan Ödül alan öğrenci sayısının 2018 yılında yüzde 35 artışla 1000’e 
ulaştığına dikkat çekti. Programa katılan öğrenci sayısının her yıl artış gösterdiğini belirten Sultan Yılmaz, 
"Onlar kendilerine emek verdiler. Tüm ödül alanlara hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Ödül Programı’nın Türkiye’deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak Ödül almaya 
hak kazandığını ifade eden Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise 
hedeflerinin ‘Türkiye’de 20 milyon gence ulaşmak’ olduğunu kaydetti. Özalp, yakın zaman önce faaliyete 
geçen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Mezunlar Grubu oluşumuyla programın Türkiye’deki 
kapsamının daha da genişleyeceğine dikkat çekti. 

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı kapsamında ise Türkiye’de 15. Yılı olan 2018 yılına 
kadar 15 binden fazla gence ulaşılmıştır. Program, dünya genelinde 8 milyonu aşkın gence ulaşmıştır. 
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TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YATIRIM 

Abdullah Gül Üniversitesi 
Akfen Holding, 2011 yılından itibaren Abdullah Gül Üniversitesi’nin vizyonuna uygun konumuna en kısa 
sürede ulaşması ve eğitim öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak amacıyla kurulan 
Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı’na katkıda bulunmaktadır. 

London School of Economics 
Akfen Holding, dünyanın en prestijli akademik kurumlarından London School of Economics bünyesinde, 
T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın girişimiyle oluşturulan Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsünde Danışma 
Kurulu Daimi üyesidir. Holding adına bu görev, Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp tarafından 
yürütülmektedir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 22 

Okullarımız 

Ülkü Akın Ortaokulu 
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın genç yaşta ani bir rahatsızlık sonucu hayatını 
kaybeden eşi merhume Ülkü Akın’ın adının verildiği okul 1993- 1994 eğitim-öğretim yılının başında 
Ankara Valiliği ve Hamdi Akın arasında yapılan protokol ile Ankara’daki öğrencilerin hizmetine sunuldu. 
Okulda 24 derslik, 2 anasınıfı, 1 laboratuvar, 1 adet çok amaçlı salon ve kütüphane bulunmakta olup hali 
hazırda 330 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. 

Hikmet Akın Ortaokulu 
Düzce’nin Hamidiye Mahallesi’nde, 2004-2005 eğitim-öğretim yılının başında hizmete sunulan Hikmet 
Akın Ortaokulu, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın tarafından annesi merhume Hikmet 
Akın adına yaptırılmıştır. Okulda toplam 355 öğrenci öğrenim görmektedir. 
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TOPLUMSAL SORUMLULUK 

Hamdi Akın Kayseri Mikrofinans Şubesi 
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen iktisadi bir kuruluştur. TGMP 
geleneksel bağış ve "sadaka" yerine, Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için "mikrokredi" hizmeti 
sunmaktadır. Mikrokredi sisteminin amacı dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde 
bulunmalarına ve onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır. 1998 yılında 
Ankara’da faaliyetlerine başlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, yoksul kadınların kendi kendilerine gelir 
getirici faaliyetlerde bulunması maksadıyla 2003 yılından itibaren Türkiye Grameen Mikrofinans 
Programı’nın da çalışmalarını yürütmektedir. 

Türkiye İsrafı Önleme (TİSVA) Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül Türkiye’de Mikrokredi projesinin doğduğu 
2003 yılından bu yana ülkenin 61 ilindeki 91 şubesinde yaklaşık 170 bin Mikrogirişimci kadına ulaştıklarını 
ifade etti. 

Türkiye Graamen Mikrofinans Programı çatısı altında Kayseri’de faaliyet gösteren ve şimdiye kadar 1574 
dar gelirli Mikrogirişimciye destek sağlanan Hamdi Akın Kayseri Mikrofinans Şubesi’den Mikrokredi 
kullanacak kadınlara 8 Mart 2018’de çekleri törenle verildi. 

Gerçekleştirilen törende konuşan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Mikrokredi 
Projesiyle tanışan kadınların yoksulluğun üstesinden gelerek ekonomik anlamda ayaklarının üzerinde 
durabildiklerini ve evlerine yardımcı olduklarını söyledi. 

Kayseri’de Mikrokredi uygulamasını başlatmanın kendisi için büyük bir gurur vesilesi olduğunu ifade eden 
Akın, “islam dini, sağ elin verdiğini sol elin görmemesini ve yoksulların görünmez olmasını emrediyor. Bu 
nedenle bu tip yardımlar hayırseverler tarafından yapılmaya devam edecek ancak bu kimse tarafından 
reklam malzemesi yapılmayacak. Biz burada bağış, yardım yaparak sizleri tembelliğe alıştırmıyoruz. 
Aksine biz sizi bir sisteme entegre etmeye çalışıyoruz. Sistemin içerisindeki birer oyuncu haline getirmeye 
çalışıyoruz” diye konuştu. 

Üye Olduğumuz Diğer Sivil Toplum Kuruluşları 
• Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 
• Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) 
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
• Deniz Temiz Derneği / TURMEPA 
• Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 
• Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 
• Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) 
• Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) 
• Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) 
• Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
• Genç Başkanlar Organizasyonu (YPO) 
• B-20 Yürütme Kurulu – Altyapı ve Yatırımlar Komitesi 
• Dünya Ekonomik Forumu – Küresel Şekillendiricileri 
• Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (KOTEDER) 
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• Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) 
• Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) 
• Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) 
• Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) 

KADIN 

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) 
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu’nda görev yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Pelin Akın Özalp, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve modern dünyayla bütünleşmesinde sorumluluk 
almak misyonu ile hareket eden TİKAD tarafından düzenlenen projelere destek vermektedir. 

HeForShe Projesi 
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, cinsiyet 
eşitliği için küresel bir dayanışma hareketi olan HeForShe’ye destek vermektir. Akfen Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Akfen Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Türkiye Vodafone Vakfı 
Galası kapsamında düzenlenen HeForShe paneline konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Cinsiyet eşitliği için küresel bir dayanışma hareketi olan HeFor-She’ye destek vermek amacıyla 
televizyon programcısı Beyazıt Öztürk’ün moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Akfen Holding 
yöneticileri iş ve toplumsal hayatta kadınların konumu ve cinsiyet eşitliliği konusunda deneyimlerini 
paylaşmışlardır. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu’nda görev yapan Akfen 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, İş Dünyasında Kadın Komisyonu’nda görev almakta ve 
Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi projesine destek vermektedir. Pelin Akın Özalp, 2016 yılında Türk 
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi 
toplantıları kapsamında Samsun’da düzenlenen toplantılara katılarak projeye destek vermeye devam 
etmiştir. 

Akfen Holding Kadını Güçlendirme Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı oldu 
2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (The United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women - UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; 
iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate 
almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır. 

Akfen Holding, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından iş hayatında kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla 
farkındalık yaratmayı hedefleyen Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) Türkiye’de imzalayan ilk 
Holding konumundadır. Dünya genelinde 900’den fazla imzacısı bulunan girişime Türkiye’den 47 şirket 
imzacı olmuştur. 
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Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk 
Programı 
Akfen Holding olarak, kurum kültürümüz doğrultusunda her bir görevin önemli ve her bir çalışanın değerli 
olduğu anlayışına inanıyoruz. Özellikle kadın çalışanlarımıza yönelik uygulamalarla onların toplumdaki 
rollerini desteklemekle birlikte, profesyonel olarak kariyer olanakları sunmaktayız. Ayrıca, Akfen Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Praesta Türkiye ve Forbes Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen 
‘Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı’ kapsamında mentor 
olarak, kadın yöneticilerin yönetim kurulları görevlerine hazırlanmaları konusunda liderlik yapmaktadır. 

GENÇLER 

Gençlere ve Girişimcilere Destek 
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın başta olmak üzere Akfen Holding yöneticileri 
Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak, genç girişimcilere ve yöneticilere ilham vermek 
amacıyla ülkemizin farklı şehirlerinde düzenlenen konferans ve zirvelere 2018 yılı içinde de konuşmacı 
olarak katılmıştır. 

Buna göre Akfen Holding yöneticilerinin yıl boyunca katıldığı etkinliklerin bazıları şu şekildedir: 
•  5. Türkiye Kadın Direktörler Toplantısı  
• Tülin Kanun Bİ-RE-Y Etkinliği 
• Uludağ Ekonomi Zirvesi 
• Women In Energy Club - The Bosphorus 
Energy Club 
• Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Kongresi ve Fuarı 
• DEİK PPP Komite Toplantısı 
• Credit Suisse - Young Investor Program 
• Genç Yönetici ve İş İnsanlar Derneği 

(GYİAD) "Eşitlik Zamanı" Tanıtımı 
• Ünlü&Co 3. Kadın Girişimciler Akademisi 
• YKKD 25. Saat Buluşmaları Etkinliği 
• YKKD - “KPMG Küresel Kadın Liderler Araştırması” Etkinliği 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU 
1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası 
yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi 
ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş 
geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur. 

11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla yeni bir yapıya kavuşan DEİK, "Türk özel 
sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiş olup, Kurucu Kuruluşları, 
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üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin 
oluşturduğu gönüllü bir ‘iş diplomasisi' örgütüdür.  

Avrupa 
Akfen Holding’in üst düzey yöneticileri 2018 yılında Türkiye’yi temsil etmek üzere farklı çalışma 
gruplarında görev almaya devam etmişlerdi. Bunlar; Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın 
Özalp Türk-İspanyol İş Konseyi, Türk-İrlanda İş Konseyi ve Türk-İngiliz İş Konseyi; olarak Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde görevlerine devam etmişlerdir. 

Amerika 
Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp Türkiye-Amerika İş Konseyi’nde (TAİK) Üye 
İlişkileri Komite Başkanı olarak görev yapmaktadır.  

Uzakdoğu 
Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, DEİK Türk-Singapur İş Konseyi Başkanı’dır. Güçsav, bu görevine 
ek olarak, Ekim 2014 tarihinde Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Ticaret 
ve Yatırım Ajansı’nın (IESingapore) Türkiye Onursal İş Temsilciliği’ne atanmış ve bu görevine 2018 
yılında da devam etmiştir. 

SPONSORLUKLARIMIZ VE BAĞIŞLARIMIZ 
• Dünya Melek Yatırım Kongresi 
• EBRD Ürdün Buluşması 
• Tatlidil Forum 
• Kıyıcak Lions İlkokulu Spor Salonu İnşaatı 
• Kızılay 
• Hikmet Akın Anaokulu 
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