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merhaba greetings

78 yıllık köklü geçmişiyle, sadece Türkiye'nin gelişmesine kattığı değerle değil, küresel boyuta 
taşıdığı deneyim ve uzmanlığıyla da ülkemizin en itibarlı kuruluşlarından biri olan STFA Grubu'na 
katılmanın memnuniyetiyle, yeni bir sayıda tüm Köprü okurlarına ve STFA ailesine merhaba…     

STFA Grubu olarak; hızla değişen ve gelişen dünyada bu değişimin dinamiklerini doğru okuyan 
kurumsal yapımızla, hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Sürekli gelişmeye ve istikrarlı 
büyümeye odaklı vizyonumuzla, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki varlığımızı birlikte 
güçlendirmeye devam edeceğiz.  

Kurulduğundan bu yana 24 ülkede faaliyet yürüten İnşaat Grubumuzun, ülke ekonomisi ve 
sektörün gelişmesine katkısını her geçen yıl biraz daha arttırırken, yurt dışında da başarılı 
projelere imza atarak faaliyet alanını genişletiyoruz. Şu an 13 bin çalışanı olan büyük bir aileyiz. 
Son üç yıl içinde aktif pazarına 3 yeni ülke daha ilave ettik. Önümüzdeki yıllarda da 
faaliyetlerimizi Türkiye, Körfez ve Kuzey Afrika yoğunluklu mevcut pazarlarımızın yanında Afrika 
geneli ve Yakın Asya ülkelerine de taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Enerji sektörü; tüm dünyada gelişen makro ekonomik ve sektörel trendlere bağlı olarak önemli 
fırsatlar içerirken, bu alandaki markamız Enerya ile söz konusu fırsatları değere dönüştürüyoruz. 
11 şehirde doğal gaz dağıtım ve altyapı faaliyetlerini sürdüren Enerya, sektördeki yerini 
güçlendirirken, doğal gaz ile birlikte elektrik ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da büyüyor.

Türk iş makineleri sektöründeki öncü rolünü sürdüren Makine Grubumuz, Türkiye makine 
sektörünün %60'ına hitap eden bölgelerde direkt servis faaliyeti yürütmek ve Universal Handlers 
ve SİF işbirliğiyle kaliteli hizmet kapsamını genişleteceği yeni lokasyon hedefiyle çalışmalarına hız 
verdi. 

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı için yola çıkan ve 3 yılın sonunda 10 milyon derse ulaşan Khan 
Academy Türkçe, sunduğu yenilikler ve sosyal sorumluluk alanındaki işbirlikleriyle her geçen gün 
daha çok kullanıcının ücretsiz olarak yararlandığı ve ülkemizdeki eğitimin yaygınlaştırılması 
ihtiyacına cevap veren bir platform olarak öne çıkıyor.   

Gelecek vizyonumuzda, bulunduğumuz her alana değer katmak var. Hep birlikte, geçmişin gücü 
ve geleceğin hedefleriyle, hizmetlerimizdeki katma değeri yükseltmek için, kendimizi sürekli 
geliştirerek ilerlemeye devam edeceğiz.      

Sevgi ve saygılarımla.

Greetings to all Köprü readers and STFA family in this new issue. It is my pleasure to Join STFA, 
one of the most prestigious companies of our country with its history of 78 years and its 
experience and expertise of adding value not only to the development of Turkey but also its 
global value.     

We, at STFA Group move towards our goals using a corporate structure that reads the dynamics 
of the fast changing and evolving world accurately. With our vision focused on continuous 
development and stable growth, we will continue to get stronger in the fields we operate.  

Having operated in 24 countries since its foundation, our construction group increases its 
contribution to the economy of the country and the development of the sector every passing year 
while expanding our area of operation by signing successful projects abroad. Currently we are 
one large family with 13 thousand employees. In the last three years we added three more 
countries to our active markets. Moving our activities to Africa and Near Asia countries, along 
with our dense activities in the existing markets of Turkey, Gulf and North Africa countries is 
among our priority goals in the coming years. 

The energy sector houses significant opportunities in connection to the macroeconomic and 
industry trends developing around the globe and we convert these opportunities into value with 
our brand Enerya. Continuing in natural gas distribution and infrastructure operations in 11 
provinces, Enerya grows with natural gas, electricity and renewable energy investments while 
reinforcing its position in the industry.

Continuing to lead Turkish heavy equipment industry, our Machinery Group accelerated its 
operations with new location goals to perform direct service operations in the regions addressing 
60% of the Turkish machinery industry and provide high quality service in cooperation with 
Universal Handlers and SİF. 

Started with the goal of contributing to equal opportunities in education and reaching 10 million 
courses in 3 years, Khan Academy Türkçe stands out as a platform that addresses the need to 
generalize education in our country with innovations and cooperation in social responsibility and 
provides free education to ever increasing number of users.

Our vision for the future encompasses adding value to all areas we are operating in. We will 
continue to develop ourselves with the power of the past and goals for the future in order to 
increase the added value of our services. 

With Affection and Respect. 

04 05

Yetik Kadri Mert
CEO
STFA Grubu STFA Group
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YENİ UFUKLARA 
DOĞRU

TOWARDS 
NEW HORIZONS

Mozambik, Fildişi Sahili, Gana

Mozambique, Ivory Coast, Ghana

06 KÖPRÜ
BÖLGELERİMİZ OUR REGIONS

hedeflendi. Bu kapsamda şimdiye kadar, Fildişi 
Sahilleri'nde köprü, Gana ve Mozambik'te ise deniz 
yapıları için teklifler verildi. 

Grup için yeni pazar ve yeni iş modeli anlamına gelen bu 
strateji ile dünya inşaat pazarında sıklıkla yer bulan ve 
bundan sonraki dönemde daha da yaygınlaşacağı 
öngörülen PPP projelerde yer alarak, Grubu bu alanda da 
geleceğe taşımak temel olarak hedefleniyor.

MOZAMBİK CUMHURİYETİ
Mozambik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu 
bölümünde yer alıyor. Hint Okyanusu'nun, ülkenin doğu 
sınırının tamamını oluşturduğu Mozambik, kuzeyde 
Tanzanya, Malavi, kuzeybatıda Zambiya, batıda Zimbabve, 
güneybatıda ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Svaziland ile 
komşu konumunda. Ülkenin başkenti Maputo.

Ülke nüfusunun yaklaşık 24 milyon olarak ifade edildiği 
Mozambik'te, nüfusun büyük bir oranı Bantu etnik 
grubundan oluşuyor. Genç bir nüfusa sahip olan ülkede, 
2013 yılı tahmini verilerine göre nüfusun %66,6'sı 0-24 yaş 
aralığında ve sadece %2,9'u 
65 yaş ve üzerinde. Ülkenin 
resmî dili Portekizce.

Mozambik, 25 Haziran 1975 
tarihinde, 50 yıllık Portekiz 
sömürgesini sona erdirerek 
Mozambik Halk Cumhuriyeti 
adı altında yeni devlet 
kurulmuş. Devlet başkanı 
olarak FRELIMO lideri Samora 
Machel ülkenin yönetimine 
gelmiş. Bağımsızlık sonrası 
benimsenen marksist 
düşünceden 1989 yılında 
vazgeçilerek, 1990 yılında demokratik yapıya geçiş 
sağlanmış. Ülke ekonomisi genel yapısı tarımsal ürünlere 
dayanıyor. 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş sırasında 
Avrupalı kalifiye personelin ülkeyi terketmesi ve sık sık 
yaşanan kuraklık nedeniyle ülke ekonomisi ciddi 
kayıplara uğramış. O dönem devletin 
kontrolünde olan tarlalar ve işletmeler, 1990 
yılında serbest piyasa ekonomisine geçiş ile 
birlikte devlet kontrolünden çıkarılmış. 

Mozambik'te, yetişkin nüfusun %80'i tarımsal 
faaliyetlerde bulunmasına rağmen, bu kesimin gayrısafî 
yurtiçi hâsıla olarak üretime katkısı %24 düzeyinde. Ülke 
genelinde kaju, şeker kamışı, pamuk ve çay elde edilen en 
önemli tarımsal ürünler olarak ön plana çıkıyor. Birkaç 
maden hammadde yatağına sahip ülkede, elmas, altın ve 
bakır gibi madenlerin çıkartılma işlemi gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca belli oranlarda mermer, granit, boksit, korendon, 
mika ve grafit gibi yeraltı madenleri de elde ediliyor.

Mozambik, dış ticareti açık veren bir ülke konumunda. 

Mozambik’te gün batımı.
Sunset scene in Mozambique.
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2015 yılı hem ülkemizde hem de dünyada pek çok 
değişikliğin yaşandığı, temkinli adımlar atılması ve 
ortamın iyi gözlemlenmesi gereken bir yıl olarak geçti. 
Dünya üzerinde hemen hemen tüm coğrafyalarda siyasi ve 
ekonomik krizlerin birbiri ardına patlak vermesi sonucu 
tüm dünyada büyümenin yavaşladığı ve yatırımların hız 
kestiği global bir kriz döneminden geçiyoruz.

Suların bir türlü durulmadığı Orta Doğu bölgesi, 
devaluasyonların yaşandığı Rusya ve BDT ülkeleri, hala 
devam eden Suriye'deki karışıklıklar, bize 2016 senesinin 
de çok kolay bir yıl olmayacağının sinyallerini vermeye 
devam ediyor. 

Tüm bu karışıklıklar içerisinde, bu döneme kadar STFA'nın 
en aktif rol aldığı Orta Doğu pazarında petrole dayalı 
ekonomiler büyük darbe aldı, düşük seyreden petrol 
fiyatlarının etkisi ile yatırımlar durma noktasına geldi.

78 yıllık tarihi içerisinde dünyada başgösteren pek çok kriz 
dönemine şahitlik etmiş ve bu dönemlerden güçlenerek 
çıkmayı bilmiş STFA Grubu, içinde bulunduğumuz mevcut 
kriz ortamını da kendisi için yeni coğrafyaları tanıma ve bu 
bölgelerde de ayak izlerini bırakma adına bir fırsata 
çevirmeyi hedefledi ve uzun süredir takip ettiği Sahra-
Altı Afrika pazarına girmeyi stratejileri arasına 
kattı.  

Ülkelerin siyasi, demografik, ekonomik 
yapıları detaylı şekilde incelendi ve seçilen 
ülkelerde  nasıl bir yol izleneceğine dair iş 
planları oluşturuldu. Ülkeler ve projeler 
seçilirken hem bölgeye hem de STFA Grubu'na 
değer katacak projeler ön plana çıktı, özellikle 
EPC-F ve PPP bazlı projeler ile Grubun salt 
müteahhit kimliğinden farklı olarak 
finansmanlı projelerde de varlık göstermesi 

Yazan By: Ertan Solim
STFA İnşaat Grubu  STFA Construction Group

2015 was a year of many changes where the steps taken 
had to be cautious and the environment had to be observed 
very carefully both at home and abroad. We are passing 
through a global crisis period where growth has 
decelerated and investments slowed due to political and 
economic crises following each other in almost all locations 
around the world. 

The Middle East has been plagued with continuously 
unsettled matters, Russia and Commonwealth of 
Independent States with devaluations and Syria with 
unending disturbances continue to signal to us that 2016 
won't be an easy year.  

Among all this turbulence, oil based economies in the 
Middle East market where STFA is most active took the 
greatest hit and investments almost came to a halt with the 
impact of low oil prices. 

STFA Group which has witnessed many economic crises in 
the world in its 78 years of history, and came out of them 
stronger, has aimed to change the current crisis 
environment into an opportunity to meet new geographies 
and leave footprints in these locations and has added 

entering the Sub-Sahara Africa market which it has 
been monitoring for a long time, into its 

strategies. 

Political, demographic and economic 
structures of the countries were thoroughly 
examined and business plans for the 
method of entry into each selected country 
were established. In selection of countries 
and projects, the projects that will add 
value to both the regions and STFA Group 
were selected. Especially with EPC-F and 

PPP based projects it was aimed to 

reveal financed projects to punctuate other aspects of the 
group apart from its contractor role. In this respect bids 
were placed for bridge in Ivory Coast and marine structures 
in Ghana and Mozambique. This strategy means new 
markets and business models, the aim of which is to carry 
the group into the future with PPP projects which are 
frequent and estimated to be more common in the future of 
the world construction industry. 

REPUBLIC OF 
Republic of Mozambique is located in the southeast of Africa 
continent. While the Indian Ocean covers the entire eastern 
borders of the country, Tanzania, Malavi to the north, 
Zambia to northwest, Zimbabwe to the west and South 
Africa Republic and Swaziland to the southwest are the 
neighbors of the country. The capital is Maputo.

Of the estimated 24 million population of the country, great 
majority is of Bantu ethnic group. The country has a young 
population and 66.6% of the population is between 0-24 
ages and only 2.9% above 65 according to 2013 estimated 

data. Official 
language is 
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Mozambique 
ended 50 years 
of Portuguese 
colonization on 
June 25th, 1975 
and 
established 
under the 
name of 
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Republic of 

Mozambique. The president was FRELIMO leader Samora 
Machel. Marxist ideology adopted after independence was 
abolished in 1989 in favor of a democratic structure in 1990.

General structure of the country economy depends on 
agricultural products. Departure of qualified 

European personnel during the civil war in 1980 
along with frequent droughts has severely 
affected economy. Fields and businesses 
controlled by the state at that time have been 

left to individuals with transition to free 
market economy in 1990. 

Despite the fact that 80% of the population 
of Mozambique works in agriculture industry, 

the contribution of this section to production is 
limited to 24% of gross domestic product. Cashew, sugar 

cane, cotton and tea are the prominent agricultural 
products. The country with few mineral beds extracts 
diamond, gold and copper. There are also marble, granite, 
bauxite, corundum, mica and graphite mines. Mozambique 
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Maputo tren istasyonu, şehrin sembolleri arasında yer alıyor.
The Maputo railway station is one the landmarks of the city.

An African girl of macua ethnicity from northern Mozambique.
Kuzey Mozambik Macau etnik grubundan Afrikalı bir kız.
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hedeflendi. Bu kapsamda şimdiye kadar, Fildişi 
Sahilleri'nde köprü, Gana ve Mozambik'te ise deniz 
yapıları için teklifler verildi. 

Grup için yeni pazar ve yeni iş modeli anlamına gelen bu 
strateji ile dünya inşaat pazarında sıklıkla yer bulan ve 
bundan sonraki dönemde daha da yaygınlaşacağı 
öngörülen PPP projelerde yer alarak, Grubu bu alanda da 
geleceğe taşımak temel olarak hedefleniyor.

MOZAMBİK CUMHURİYETİ
Mozambik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu 
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güneybatıda ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Svaziland ile 
komşu konumunda. Ülkenin başkenti Maputo.

Ülke nüfusunun yaklaşık 24 milyon olarak ifade edildiği 
Mozambik'te, nüfusun büyük bir oranı Bantu etnik 
grubundan oluşuyor. Genç bir nüfusa sahip olan ülkede, 
2013 yılı tahmini verilerine göre nüfusun %66,6'sı 0-24 yaş 
aralığında ve sadece %2,9'u 
65 yaş ve üzerinde. Ülkenin 
resmî dili Portekizce.

Mozambik, 25 Haziran 1975 
tarihinde, 50 yıllık Portekiz 
sömürgesini sona erdirerek 
Mozambik Halk Cumhuriyeti 
adı altında yeni devlet 
kurulmuş. Devlet başkanı 
olarak FRELIMO lideri Samora 
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Mozambik, dış ticareti açık veren bir ülke konumunda. 

Mozambik’te gün batımı.
Sunset scene in Mozambique.
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2015 yılı hem ülkemizde hem de dünyada pek çok 
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finansmanlı projelerde de varlık göstermesi 

Yazan By: Ertan Solim
STFA İnşaat Grubu  STFA Construction Group
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method of entry into each selected country 
were established. In selection of countries 
and projects, the projects that will add 
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were selected. Especially with EPC-F and 
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reveal financed projects to punctuate other aspects of the 
group apart from its contractor role. In this respect bids 
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controlled by the state at that time have been 
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market economy in 1990. 

Despite the fact that 80% of the population 
of Mozambique works in agriculture industry, 

the contribution of this section to production is 
limited to 24% of gross domestic product. Cashew, sugar 

cane, cotton and tea are the prominent agricultural 
products. The country with few mineral beds extracts 
diamond, gold and copper. There are also marble, granite, 
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İhraç ürünlerarasında kaju, kabuklular, pamuk ve şeker ön 
planda yer alıyor. Ülkenin en önemli ithalat kalemlerini ise 
makina, elektronik ürünler, petrol, gıda ve tüketim 
ürünleri oluşturuyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ
Afrika kıtasının batı kısmında yer alan Fildişi Sahili 
Cumhuriyeti'nin sınır komşularını Mali, Burkina Faso, 
Gana, Liberya ve Gine oluştururken, ülkenin güneyinde 
Atlas Okyanusu bulunuyor. Ülkenin bulunduğu bölgelerde 
çok sayıda filin yaşaması, 16. yüzyılda fildişi ticareti 
yapabilmek için Portekiz'lilerin fil avı gerçekleştirmelerine 
ve birçok filin öldürülmesine neden olmuş. Bunun 
sonucunda ülkenin ismi 
Fransızca Fildişi Sahili 
anlamına gelen Côte 
d'Ivoire olarak belirlenmiş. 
Uzun yıllar ülkenin en 
önemli ihracat 
kaynaklarından biri fildişi 
olmuş.
Fildişi Sahili, 7 Ağustos 
1960'da Fransa'dan 
bağımsızlığını ilan ettikten 
sonra ülkede çok partili 
başkanlık sistemi başlamış. 
Yönetim biçimi cumhuriyet. 
Ülkeye bağımsızlığını kazandıran Félix Houphouët-Boigny, 
1983 yılında, doğum yeri olan Yamoussoukro'yu başkent 
ilan etmiş. Buna rağmen, Abidjan kenti ülkenin ticari ve 
idari merkezi konumunda. Ülkenin resmi dili Fransızca. En 
son 2015 tahmini sayım sonuçlarına göre ülkede 
23.295.302 nüfus yaşadığı tahmin ediliyor. 

Kakao üretiminde dünya lideri olan ülkenin 
diğer önemli ürünleri de kahve, kauçuk, petrol, 
ton balığı ve ananas olarak sıralanıyor. Fildişi 
Sahili , bulunduğu bölgenin en gelişmiş ülkesi 
olarak kabul ediliyor. Ülkenin en önemli doğal kaynakları; 
petrol, doğal gaz, elmas, mangan, demir cevheri, kobalt, 
boksit, bakır, altın, nikel, tantal, silisli toprak, kil, kakao, 
kahve, palmiye yağı ve hidrolik enerji. Tarım sektöründe 
üretilen ürünlerin en önde gelenleri ise; kahve, kakao 
tanesi, muz, palmiye çekirdeği, mısır, pirinç, manyoka 
(tapyoka), tatlı patates, şeker, pamuk, kauçuk ve kereste. 
Son araştırmalara göre, kentlerde işsizlik oranı %13 
civarındayken, yaklaşık 7 milyonluk işgücünün %68'i 
geçimini tarımla sağlıyor. 

GANA CUMHURİYETİ
Fildişi Sahili'ne komşu bir ülke olan Gana ya da resmi adı 
ile Gana Cumhuriyeti'nin diğer komşularını Burkina Faso 
ve Togo oluştururken,  ülkenin güneyinde Gine Körfezi 
(Atlas Okyanusu) yer alır. Sınırları içinde sahip olduğu 

zengin maden 
yataklarının en önemli 
parçasını oluşturan altın 
nedeniyle, Birleşik 
Krallık, ülkeye koloni 
döneminde Altın Sahili 
ismini vermiş. Ülkenin en 
büyük şehri Accra aynı 
zamanda başkent. Gana 
nüfusu 2014 tahmini 
verilerine göre yaklaşık 
27 milyon.  Çok uluslu bir 
devlet yapısına sahip 
olan Gana'da birçok 
etnik grup yer alıyor. Bu 
etnik grupların 
toplulukları birkaç yüz 
bin ile birkaç milyon 
arasında değişiyor. 
Ülkede çoğunluğu 
oluşturan en önemli 
etnik grup %47 ile 
Akanlar. Ülkenin resmi 
dili İngilizce.
Gana, 6 Mart 1957 
tarihinde, Afrika 
kıtasının ilk ülkesi olarak 
Birleşik Krallık'tan 
bağımsızlığını elde 
etmiş. Bundan kısa süre 
sonra başlayan ve 
20.yy'nin son dönemlerini kapsayan siyasi istikrarsızlık ve 
askeri darbeler ülke ekonomisinin gelişmesine engel teşkil 
etmiş, demokratikleşme adımlarının atılması ile 2001 
yılından siyasi yapı sonra stabil bir konuma gelmiş. 
Ülkede dördüncü cumhuriyet döneminin 
başladığı 7 Ocak 1993 tarihinden bu yana 
sağlam bir siyasi yapı bulunuyor. İngiliz 
Milletler Topluluğu üyesi olan Gana başkanlık 
sistemi ile yönetiliyor. Hem 230 sandalyeli 
parlamento hem de devlet başkanı, dört yıllık bir süre 
için halk tarafından seçiliyor. Devlet başkanı en fazla iki 
defa seçilebilme hakkına sahip.

Ülkede başta altın olmak üzere birçok değerli maden 
yatakları bulunmasına rağmen, Gana dünya üzerindeki en 
fakir ülkelerden biri konumunda. Altın haricinde; petrol, 
elmas, kireç taşı, mangan ve boksit diğer önemli ve ihraç 
edilen maden ve yer altı zenginliklerini oluşturuyor. Sanayi 
atılımlarına rağmen Gana büyük oranda tarımsal 
faaliyetlerin ön planda olduğu bir ülke durumunda. Ülke  
nüfusunun yarıdan fazlası tarım ve balıkçılık ile uğraşırken, 
yapılan birçok tarım faaliyeti şahsi tüketim için 
gerçekleştiriliyor.

runs a foreign trade deficit. Its exports are predominantly 
cashew, nuts, cotton and sugar. Import items consist of 
machinery, electronic products, oil, food and consumption 
goods. 

REPUBLIC OF IVORY COAST
Located on the western part of Africa, Ivory Coast is 
neighbored by Mali, Burkina Faso, Ghana, Liberia and 
Guinea while the Atlantic Ocean lies to its south.
The presence of numerous elephants in the country led the 
Portuguese to hunt countless elephants to make ivory trade 
in the region in the 16th century. This has marked the name 
of the country as Cote d'Ivoire which means Ivory Coast in 

French. Ivory has been a 
major export source for the 
country for a long time. 

Ivory Coast has adopted a 
multi-party presidential 
government after declaring 
independence from France 
on August 7th, 1960. Its 
regime is republic. Félix 
Houphouét-Boigny, who 
won independence of the 
country, has declared his 
birthplace, Yamoussoukro, 
as the capital city. Despite 

this, Abidjan is the commercial and administrative center of 
the country. 
The official language is French. According to an estimated 
census of 2015 the estimated population was 23,295,302. 

As well as being the world leader in cocoa production, 
the country has a number of other major products 

including coffee, rubber, oil, tuna fish and 
pineapple. Ivory Coast is considered the most 
developed country of the region. The most 

important natural resources of the country are oil, 
natural gas, diamond, manganese, iron ore, 
cobalt, bauxite, copper, gold, nickel, tantalum, 

siliceous earth, clay, cocoa, coffee, palm oil and 
hydraulic energy. Its major agricultural products are 

coffee, cocoa beans, banana, palm seed, corn, rice, cassava 
(tapioca), sweet potatoes, sugar, cotton, rubber and 
lumber. Recent studies show that the unemployment rate is 
around 13% in cities while 68% of the 7 million labor force 
make their living from agriculture. 

REPUBLIC OF GHANA
A neighbor of the Ivory Coast is Ghana or officially Ghana 
Republic. With Burkina Faso and Togo as its neighbors, the 
country is surrounded with Guinea Bay (in the Atlantic 
Ocean) in the south. Thanks to the gold mines comprising 
the most important part of the rich mineral deposits of the 

Fildişi Sahili’nin en büyük şehri Abidjan’dan bir görüntü.
The view of Abidjan, the largest city in the Ivory Coast.

country, the United 
Kingdom called the 
country Gold Coast during 
its colonial period.  Accra 
is the largest city of the 
country and also the 
capital. According to 2014 
population estimates, 
Ghana's population is 
approximately 27 million. 
With its multinational 
structure, Ghana houses 
many ethnic groups. The 
populations of these 
ethnic groups vary from a 
few hundred thousand to 
several millions. The 
majority of the 
population is Akans 
forming 47% of the 
population. The official 
Language is English. 
Ghana gained 
independence from 
United Kingdom on March 
6th, 1957, being the first 
independent country of 
the Africa continent. A 
period of political 
instability and military 

coups starting shortly thereafter and lasting well into the 
last periods of the 20th century have prevented 
development of economics and the country have finally 

achieved stability in 2001 with democratization steps. The 
country enjoys a sound political structure since the 

beginning of the fourth republic era started in 
January 7th, 1993. A member of the British 
Commonwealth, Ghana is led by presidential 

system. Both the parliament of 230 seats and 
the president are elected every four years by the 
public. President can serve two terms at most. 

Despite the existence of many valuable 
minerals, with gold taking the lead, Ghana is 

among the poorest countries in the world. Apart from gold, 
oil, diamond, limestone, manganese and bauxite are 
among the other minerals and underground treasures that 
are exported.

Despite leaps in industry Ghana is prominent with its 
agricultural dominance in production. More than half of the 
population work in agriculture and fishing while most of the 
agricultural activities are for individual consumption. 

Gana’da bir balıkçı köyü
Fisherman Village In Ghana 

Gana/Axim’de muhteşem ıssız bir plaj
A magnificient deserted beach in Axim, Ghana
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Gana’da bir balıkçı köyü
Fisherman Village In Ghana 

Gana/Axim’de muhteşem ıssız bir plaj
A magnificient deserted beach in Axim, Ghana
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Başarılı bir geçmişe sahip kariyerinize STFA Grubu'nda 
devam etmeye karar vermenizin öyküsünü öğrenebilir 
miyiz? STFA'yı tercih etmenizde öne çıkan noktalar 
nelerdi?
Üniversiteden sonra başladığım çalışma hayatımın 34. 
yılında, 2 dönem olarak toplam 11 yıl çalıştığım 
Enerjisa'dan, her zaman inandığım “süreç içinde 
insanların ve Kurumların kendilerini yenilemeleri gerekir” 
prensibime uygun olarak ayrılmaya karar verdim.  STFA'da 
çalışma fırsatı önüme çıkmadan önce, değişik şirket ve 
gruplarda Yönetim Kurulu üyeliği yapmak ve son 4 yıldır 
olduğu gibi üniversitede Yüksek Lisans dallarında ders 
vermek konusunda çok kararlı idim. STFA, benim 
dönemimdeki mühendislerin hepsinin çalışma hayalini 
süsleyen bir gruptur. Bir dönem zor yıllar geçiren Grubun, 
bu zor yılları yavaş yavaş geride bıraktığını duyar, izlerdim.  
Karşıma çıkan fırsat, STFA'ya hep birlikte üniversite 
yıllarımdaki dönemlerini tekrar yaşatmak için bana bir 
imkan sunuyor idi.  Görüşmeler sonucunda karar vermem 
hiç zor olmadı.  Birlikte, bahsettiğim dönemleri 
yaşayacağımıza eminim.

STFA 78 yıllık geçmişi olan bir Grup. Göreve başlamadan 
önce dışarıdan gördüğünüz STFA ile içinde 
bulunduğunuz STFA'yı karşılaştırdığınızda ilk 
gözlemleriniz nelerdir?
Dışarıdan gözlemlediğim ve içeride karşılaştığım durum 
genel itibarıyla çok örtüşüyor.  Detaylarda mutlaka 
beklemediğim, düşünmediğim birçok şey var ama üst 
yönetim gözüyle bakılınca, üzerinde yoğunlaşmamız 
gereken tüm konular beklentilerim paralelinde 
diyebilirim. 

Can you tell us the story behind your decision to continue 
your successful career in STFA Group? What stood out in 
your preference for STFA?
After graduation, in the 34th year of my career I left Enerjisa, 
where I had worked for 11 years in two separate periods in 
accordance with my principle that “people and institutions 
shall renew themselves over time”, a principle I always 
believed. Before I had the opportunity to work for STFA I was 
adamant in being Board of Directors member in various 
companies and groups and to lecture for grad students in 
the university like I had done for the previous 4 years. 
Working for STFA was the dream of all engineers in my time. 
I'd watch the Group go through the tough times and follow 
the recovery news. The opportunity beside me gave me a 
chance to relive the periods from the university years with 
STFA. It was not a tough decision after several meetings. I 
am certain that we will live the times I mentioned above.

STFA is a Group with a history of 78 years. What are your 
first observations comparing the STFA you saw from the 
outside and the STFA you found yourself in?
My outside observations generally met what I found on the 
inside. Naturally, there are details that I did not expect or 
consider but looking from senior management all issues we 
need to focus on are in line with my expectations. 

What are the prerequisites for being one step ahead in the 
areas STFA operates in where a tough competition is 
observed and what, in your opinion are the competitive 
advantage STFA possesses?
STFA either owns or has access to any and all resources it 
needs to succeed in its sectors. Creating a brand takes a few 
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STFA'nın faaliyet gösterdiği ve yoğun rekabetin 
yaşandığı sektörlerde diğerlerinden bir adım önde 
olabilmenin şartları nelerdir, bu anlamda STFA'nın 
avantajlı olduğu konuların neler olduğunu 
düşünüyorsunuz?
STFA çalıştığı sektörlerde başarılı olmak için her türlü 
kaynağa ya sahip ya da ulaşabilir konumda.   Bir marka 
yaratmak için birkaç jenerasyonun geçmesi gerekiyor. 
STFA çok güvenilir, yaptığı işi çok doğru yapan ve çok 
değerli bir marka.  Bu büyük bir şans.  Yaptığınız işi 
mükemmel bile yapsanız marka değerini bu seviyeye 
çıkarmak çok güçtür. Dolayısı ile bizim yapmamız 
gereken markamızın değerini daha da ileriye taşımak.   

generations. STFA is a very reliable and valuable brand 
that does business very accurately. This is a great 
occasion. It is quite hard to raise the brand value to this 
level even when you do your job perfectly. Therefore our 
objective is to move the value of our brand even further. 

STFA is a global brand that has become a leader in 
Turkey's construction industry in its journey since being 
started by the founders. Do you plan new breakthroughs 
in the future to continue this leading mission? Do you 
have new markets targeted?
As I mentioned in my previous answer we need to aim to 
be leader in all industries, not only construction. This is 
befitting to us, STFA employees. The world is developing 

STFA Yatırım Holding CEO’su 
CEO of STFA Investment Holding

Yetik Kadri Mert:

“Marka değerimizi daha da 
yükseltmek için her türlü kaynak 
ve yetkinliklere sahibiz”

“We have all resources and 
capabilities to achieve our top goal 
of raising our brand value“

Yetik Kadri Mert, 1982 yılında ODTÜ Makine Mühendisliğini bitirdikten sonra, 
1982-1986 yılları arasında KCC-Baytur Construction firmasının Irak ve Suudi 
Arabistan'daki projelerinde görev yapmıştır. Daha sonra Sümertaş 
Holding'de çalışan Mert, 1990-1995 yılları arasında ABD'de Ortech ine. 
firmasında çalışmış, aynı zamanda Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde 
kurumsal finansman dalında master yapmıştır. 1996 yılında Doğan Grubu'na 
katılan Mert, çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, enerji 
alanında özelleştirme ihaleleri çalışmalarını yürütmüş ve Çelik Halat A.Ş. 
şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2003 
yılında Sabancı Grubu'nda “Stratejik Planlama ve İş Geliştirme” Bölümü 
Başkanı olarak görev yapan Yetik Kadri Mert, özelleştirme ile ilgili 
çalışmalarına da devam etmiş, Mart 2004'de Enerjisa A.Ş. Genel Müdürlüğü 
görevine getirilmiştir. 2006 yılında Sabancı Grubu'ndan ayrılan Mert, 2008 
yılında Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü olarak Sabancı 
Grubu'na geri dönmüştür. 2011 yılında Enerjisa Grubu İcra Başkanı (CEO) 
görevine atanan Mert, 29 Şubat 2016 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. 
Yetik Kadri Mert, 1959 Kırıkkale doğumlu olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yetik Kadri Mert has earned his Bachelor's Degree in Mechanical Engineering 
from the Middle East Technical University (ODTÜ) in 1982. He started his 
professional career in KCC-Baytur Construction company, taking an active role 
in large scale construction projects in lraq and Saudi Arabia between 1982 and 
1986. Later, he joined the Sümertaş Group of Companies, where he finally held 
the Vice President position. Mert has worked in Ortech ine. from 1990 to 1995, in 
the United States. Meanwhile he earned his Master's Degree on Corporate 
Finance from Fairleigh Dickinson University in New Jersey. Yetik Kadri Mert 
joined the Doğan Group in 1996 where he held executive positions in senior 
management, focusing on privatization tenders. He was appointed as a 
member to the Board of Directors of Çelik Halat Company where he also served 
as the General Manager. In 2003, Mert started to work in the Sabancı Group as 
the Head of Strategic Planning and Business Development where he has 
gained an extensive experience on privatization tenders. He was appointed as 
the General Manager of Enerjisa Company in March 2004. After leaving his 
position in 2006, Mert returned to the Sabancı Group as the CEO of Enerjisa 
Başkent Electrical Distribution Company in 2008. in 2011, Mert was appointed 
as the CEO of the Enerjisa Group, where he continued a successful professional 
career until February 29th, 2016. Yetik Kadri Mert was born in Kırıkkale, in 1959. 
He is married and father of one.
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STFA, kurucuları ile başlayan yolculuğunda, inşaat 
sektöründe Türkiye'de öncü olmuş bir dünya markası. 
Önümüzdeki dönemde, bu öncü misyonu sürdürecek 
yeni atılımlar planlıyor musunuz? Hedefte yeni pazarlar 
var mı?
Bir önceki soruya verdiğim cevapta bahsettiğim gibi yalnız 
inşaat değil, bulunduğumuz tüm sektörlerde liderlik 
pozisyonunu hedeflememiz gerekiyor.  Bizlere, STFA 
çalışanlarına yakışan da budur.  Dünya çok hızlı gelişiyor, 
değişiyor.  Bu değişimlere ayak uyduranlar başarıyı 
yakalıyor.  Değişime direnenler ya da değişemeyenler ise 
başarısız olup sonuçta yok oluyorlar.  Bizler, 
belirleyeceğimiz hedeflerin başında gelen marka 
değerimizi daha da yükseltmek için her türlü kaynak ve 
yetkinliklere sahibiz ve bu kaynaklara çok rahat ulaşabilir 
konumdayız.

Bu yılın ikinci yarısında, önümüzdeki 5 yıl ve 10 yılda 
nerede olmak istediğimizi, buralara nasıl 
ulaşabileceğimizi hep birlikte belirleyip, konulan hedefler 
yolunda, çok aşina olduğumuzu düşündüğüm performans 
kültürümüzle tüm başarıları yakalıyacağımıza eminim.

Uzun yıllar enerji sektöründe çalışmalarınız oldu. STFA 
da enerji konusunda ciddi oluşumlar içinde. Enerji 
sektöründeki hedefler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vizyonel hedeflerimizi Hissedarlarımızın da dahil 
olacakları bir süreçte hep birlikte çalışıp belirleyeceğiz.  
Enerji sektörü özelinde, Türkiye ve dünyanın gelişen 

makro ekonomik ve sektörel trendlerine baktığımızda, 
önümüzde çok önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum.  
Bunları hep birlikte çalışıp değer yaratma yönünde 
uygulamaya koyacağız.

Buraya kadar hep “iş'ten konuştuk. Bize “iş” dışındaki 
Yetik Kadri Mert'i de biraz anlatabilir misiniz? Aileniz, 
sizi mutlu eden konular, olmazsa olmazlarınız, 
hobileriniz nelerdir?
Köy Enstitüsü mezunu, İlkokul öğretmeni ailenin 
çocuğuyum.  Benim dönemimdeki birçok nesildaşım 
gibi ben de “Başarı Motivasyonu” ile koşullandırılmış bir 
eğitim ve gençlik yaşadım.  Bu, başarılı olmak 
konusunda insanı hırslı yapıyor tabii ki.  Bu hırsı kontrol 
altında tutmak gerektiğini, tecrübe ederek öğrendim 
hayatta. Üniversite sonrası Irak, Arabistan, kısa bir süre 
Avusturya, sonrasında Bedelli Askerlik, 3 yıl kadar 
Türkiye, takiben Amerika'da 5 yıl MBA ve çalışmanın 
ardından Türkiye'ye dönüş. 1995 yılında Türkiye'ye 
döndükten sonra eşim Arzu ile evlenmemiz ve 2 yıl 
sonra oğlumuz Baran'ın doğması ile hayatımızın 
referansının değişimini yaşadık.  Bu arada sırasıyla 
Çamsan, Çelik Halat/Doğan Grubu, Enerjisa ve Sabiha 
Gökçen Havalimanı Projesi'nde görev aldıktan sonra 
tekrar Enerjisa'ya geri dönüş ve şimdi sizlerle 
birlikteyim.

Arzu ile birlikte, her anne baba gibi, Baran hayatımızın 
referansı halinde. Kendisi 18 yaşında, Özyeğin 
Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyor. Onun 
bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemindeki yaşadıkları 
en büyük eğlence ve hayat tatminimiz.  Çok fazla zaman 
ayıramasam da, ailece seyahat etmek en büyük 
zevkimiz.  Baran ile kayak yapmaktan da büyük zevk 
alıyordum ama son 3-4 yıldır (beklenileceği üzerine) 
benimle kaymaya zaman ayıramıyor, arkadaşları ile 
birlikte gidiyorlar. Zaman buldukça spor yapmaya 
çalışıyor ve kitap okuyorum. En son okuduğum kitap 
doğal olarak, STFA'nın hikayesini anlatan “İLK”.

STFA'da çalışmaya başladığım Nisan ayından bu yana 
geçen sürede, zamanımı daha çok gözlemleme ve 
öğrenme ile geçirdim. Her geçen gün, birlikte 
yapabileceklerimizi gördükçe daha da 
heyecanlanıyorum.  Sizlerle birlikte birçok gelişmeyi, 
başarıyı hem çok çalışıp aynı zamanda da çok eğlenerek 
yapabileceğimiz ortamı yaratacağımıza inanıyorum.  

Sayın Yetik Kadri Mert’e söyleşi için teşekkür ediyoruz.
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and changing very fast. Those adopting these changes 
achieve success. Those who resist or fail to change drop the 
ball and ultimately vanish. We have all resources and 
capabilities to achieve our top goal of raising our brand 
value even higher and we are at a position to access those 
resources easily. 
I am confident that we can come together to determine 
where we want to be in the next half of the year, in the 
following 5 and 10 years and how we can achieve those 
goals with the performance culture we are very familiar 
with.

You have worked in the energy sector for extended 
periods. STFA is undergoing a serious formation in this 
sector. Can you inform us of the goals in the energy 
sector?
We will determine our visional goals in a process that 
encompasses our shareholders as well. Looking at the 
macroeconomic and industry trends in Turkey and in the 
world, specifically for energy, I believe there are 
significant opportunities. We will work on these together 
and put into practice the goal of creating value.

We talked about “business” only so far. Can you tell us 
about Yetik Kadri Mert outside of “business”? Can you 
tell us about your family, things that make you happy, 
your habits and hobbies?
I am a child of a Primary school teacher family graduated 
from Village Institute. Like many of my generation my 
education and youth was conditioned with “Motivation 
for Success”. This makes one ambitious about achieving. 
Experience taught me that I have to control this ambition. 
After graduation I worked in Iraq, Arabia and for a short 
time in Austria then I completed my military service by 
payment, after that I worked for 3 years in Turkey and 
stayed for 5 years in the USA for MBA and returned to 
Turkey. Returning to Turkey in 1995 I married my wife Arzu 
and had our son Baran 2 years later, which changed the 
reference point of our lives. After working in Çamsan, 
Çelik Halat/Doğan Group, Enerjisa and Sabiha Gökçen 
Airport Project and returning Enerjisa ,I am with you now.

Like any parents Baran is the focal point of the lives of 
Arzu and I. He's 18 and studying Industrial Engineering in 
Özyeğin University. Our experience in his infancy, 
childhood and youth is our greatest source of joy and life 
satisfaction. Although I cannot spare much time, 
traveling as a family is our greatest pleasure.   Skiing with 
Baran was a great pleasure but in the last 3-4 years (as 
expected) he doesn't have time to ski with me, he skis 
with his friends. I try to do sports and read as much as I 
can. The last book I read was naturally “İLK (FIRST)” 
telling the story of STFA. 

Since April, when I started working for STFA, I spent my 
time mostly observing and learning. I get excited each 
day, seeing what we can accomplish together. I believe 
we can create an environment where we can develop and 
achieve by working hard and having lots of fun. 

We would like to thank Mr. Yetik Kadri Mert for this 
interview.
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14 KÖPRÜ
İNOVASYON INNOVATION

Fütüristler 21. yüzyılda teknoloji çağıyla birlikte birçok 
yapısal değişimlerin yaşanacağı çok farklı bir dünyaya 
hazır olmamız gerektiğini söylüyorlar. Vizyonlar değişiyor, 
bildiğimiz kavramlar yıkılıyor,  şimdiye kadar görülmeyen 
exponansiyel bir şekilde artan hızda değişim yaşanıyor. 
Kısaca bambaşka  bir dünyaya doğru ilerliyor insanlık... Ve 
bu değişimlerin yansımaları her sektörü etkiliyor. Değişen 
küresel standartlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
gelecek vizyonları, stratejileri ve eylem planları bizlerin de 
vizyonumuzu, stratejilerimizi ve eylem planlarımızı 
yeniden yapılandırmaya zorluyor. 

Oluşturulacak vizyon ve stratejilerin temelinde, sektörün 
geleceğine ilişkin değişim yönünün ne olacağına dair bir 
öngörü geliştirmek var. Bu uzgörü yeteneği için öncelikle 
geçmiş günlerin esaretinden kurtulabilmek ve yaratıcı 
düşünceyi destekleyici bir kurum kültürü gerekiyor. 
Geleceği tasarlarken, varolan yetkinliklerin yanında 
oluşturulması gereken yetkinlikleri saptamak da bir o 
kadar önem arzediyor.

STFA olarak biz de bu değişimler ve gelecek tahminleri 
ışığında, “Gelecek nasıl bir yer olacak? Geleceğin 
getireceği fırsatlar neler? Gelecekte ben nerede olmak 
istiyorum? Geleceğin dinamiklerinde yenilikçi bir iş modeli 
nasıl yaratabiliriz? Hangi konularda yenilikler yapmalıyız? 
Bunun için ilave hangi yetkinliklere ihtiyacım olacak? 
Mevcut hizmetlerimize başka hangi tamamlayıcı hizmetler 
ekleyebiliriz?” vb. sorulara yanıt arıyarak, 2016 yılındaki 
İnovasyon Stratejilerimizi şekillendirmeye çalıştık.  

Grubumuzda yüksek katılımcı kitlesiyle bir çok kez 
çalıştaylar yapıldı. Bu çalıştayların birinde SWOT-PESTEL 
analizleri yapılarak, grubumuzun güncel iç ve dış 
dinamikleri tespit edildi. Bir diğerinde ise müşteri ve pazar 
beklentileri için GAP analizi yapıldı. Yapılan analizler 
yönetim tarafından değerlendirilerek,  İş Stratejilerimiz ile 
uyumlu bir İnovasyon Stratejimiz ortaya çıktı.  

Bunları beş başlık altında topladık: 

Ürün/Hizmet İnovasyon Stratejilerimizn

İş Modeli İnovasyon Stratejilerimizn

Süreç İnovasyon Stratejilerimizn

Pazarlama İnovasyonu Stratejilerimizn

Organizasyonel İnovasyon Stratejilerimiz n

Futurists state that we need to be ready for a very different 
world where many structural alterations will occur in 21st 
century with the technological age. Visions are changing, 
the concepts we know are being demolished and change is 
happening in an unprecedented exponential manner. In 
short, humanity is moving towards a completely different 
world... Reflections of these changes affect every sector. 
Changing global standards as well as future visions, 
strategies and action plans of developed and developing 
countries force us to restructure our vision, strategies and 
action plans. 

Developing foresight as to the direction of the change to 
occur in sector's future underlies the vision and strategy to 
be created. Being able to escape from the captivity of past 
days and an institution culture that supports creative 
thought are necessary for this foresight capability. 
Determining the competencies that should be gained bears 
as much importance as determining the present 
competencies in future planning.

As STFA, we endeavoured to shape our innovation 
strategies in 2016 in light of these changes and predictions 
by seeking answers to such questions as "what kind of a 
place will future be? What opportunities will be brought by 
the future? Where do I want to be in the future? How can we 
create an innovative business model in dynamics of future? 
In which areas should we make innovations? Which 
additional competencies will I need to this end? And which 
other complementary services can we add to our present 
ones? 

Many workshops have been organized with large 
participation in our group. In one of these workshops, 
SWOT-PESTEL analyses were conducted and current 
internal and external dynamics of our group were 
determined. In another one, GAP analysis was conducted 
for customer and market expectations. The analyses 
conducted were evaluated by the administration and our 
innovation strategy that is in harmony with our business 
strategies was created. 

We classified them into five groups: 

Our Product/Service Innovation Strategies n

Our Business Model Innovation Strategies n

Our Process Innovation Strategies n

Hazırlayan By
STFA İnşaat Grubu STFA Construction Group

: İnovasyon Departmanı Innovation Department
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Yapılan her çalıştayda çalışanlarımızın değerli katkıları ile  
toplamda 100'ün üzerinde yeni iş fikiri toplandı. Tüm bu iş 
fikirleri İnovasyon Stretejilerimiz ışığında 
değerlendirilerek, seçilmiş fikirlerin çalışılması için proje 
grupları oluşturuldu. Seçilen inovasyon projeleri, Portföy 
Matrisi içinde takip ediliyor. 

Seçilen inovasyon projelerimiz amacına göre maliyet 
azaltma/verimlilik,  kar/gelir arttırma olarak 
sınıflandırılırken; tipine göre Radikal veya Adımsal olarak 
sınıflandırılabiliyor. Adımsal olarak sınıflandırdığımız 
inovasyonlarımız “Günlük İnovasyonlar” olarak 
düşünülebilir, her çalışanımızın yaptığı işe “nasıl daha 
verimli yaparım ve değer katarım” bakışı ile sürekli yapılan 
kademeli inovasyonlar bu kapsamda yer almaktadır. 
Radikal olarak sınıflandırdığımız inovasyonlarımız ise 
“Dönüşümsel İnovasyon” olarak düşünülebilir ki köklü bir 
dönüşümü içeren inovasyonlar bu kapsamda yer 
almaktadır.

İnovasyon proje portföyündeki tüm projelerin değer 
yaratacak inovasyonlara dönüşmesi için proje yöneticileri, 
grubumuzun çalışanlarımızdan oluşan proje ekipleri ve 
İnovasyon Departmanı hep birlikte çalışıyor. Hedeflerimiz 
için holistik bir yaklaşımla  yapılan bu ekip çalışması 
grubumuza değer katarken, çalışanlarımızın da ekip ruhu 
içinde bir hedefe koşma bilinci kazanmasını sağlıyor.

Dünyada yaşanan değişimler ve teknolojik gelişmeler 
hayatımızı dönüştürürken grubumuz da inovasyon 
stratejilerimiz doğrultusunda dönüşerek değişiyor. 

Süreçlerimizde, organizasyonumuzda, hizmetlerimizde ve 
iş modelimizde yenilikçi, hızlı ve yaratıcı büyüme 
stratejilerimizle ve inovasyonu kaldıraç olarak kullanarak 
geleceğe hazırlanıyoruz. 

İNOVASYON STRATEJİLERİMİZ

Our Marketing Innovation Strategies n

Our Organizational Innovation Strategies n

Over 100 new business ideas were collected through 
valuable contributions of our employees in each workshop 
organized. All of these business ideas were evaluated in 
light of our Innovation Strategies and project groups were 
created to study the chosen ideas. The selected innovation 
projects are followed within portfolio matrix. 

While our selected innovation projects are classified as cost 
reduction/efficiency, profit/income boosting in line with 
their objectives, they can be classified as Radical or Gradual 
depending on type. The innovations classified as gradual 
can be considered as "daily innovations". Continuous and 
gradual innovations made by each of our employees with 
the mindset: "how can I do my job more efficiently and how 
can I add value?" are included in this scope. On the other 
hand, our innovations, which we call radical, can be 
considered as "Transformational Innovation" and 
innovations that include a radical transformation are within 
this scope. 

Project managers, project teams that are made up of our 
group employees and innovation department work hand in 
hand so that all the projects in the innovation project 
portfolio turn into value-creating innovations. While adding 
value to our group, this team work conducted with a holistic 
approach enables our employees to acquire awareness 
about pursuing an objective with team spirit.

While alterations and technological advancements 
occurring in the world transform our lives, our group 
transforms and changes in line with our innovation 
strategies. 

We get prepared for the future by using innovation as a lever 
and by our innovative, fast and creative growth strategies in 
our processes, organization, services and business model. 

OUR INNOVATION STRATEGIES

STFA'da İnovasyon 
Departmanı olarak 
amacımız :

Ticari başarıya katkı sağlaman

Daha verimli, daha rekabetçi, n

daha hızlı ve daha etkin bir şirket 
olma
Şirketi dinamikleştirme ve n

değişime açık hale getirme
Türkiye ve dünyadaki yeni n

teknolojiler ve yeni yöntemlerden 
şirketin haberdar olması
Üniversiteler ile iş hedeflerimize n

yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak
Bütüne katkı (Toplum, dünya...) n

Çalışan memnuniyetine katkı n

sağlama

As Innovation Department 
in STFA, 
we aim to: 

Contribute to commercial successn

Be a more productive, more n

competitive, faster and more 
effective company
Make the company more dynamic n

and open to change 
Ensure that the company is n

informed about the new 
technologies and methods in 
Turkey and the world
Conducting R&D works with n

universities for our business targets 
Contribute to the whole (society, n

world...) 
Contribute to employee n

satisfaction 
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yapısal değişimlerin yaşanacağı çok farklı bir dünyaya 
hazır olmamız gerektiğini söylüyorlar. Vizyonlar değişiyor, 
bildiğimiz kavramlar yıkılıyor,  şimdiye kadar görülmeyen 
exponansiyel bir şekilde artan hızda değişim yaşanıyor. 
Kısaca bambaşka  bir dünyaya doğru ilerliyor insanlık... Ve 
bu değişimlerin yansımaları her sektörü etkiliyor. Değişen 
küresel standartlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
gelecek vizyonları, stratejileri ve eylem planları bizlerin de 
vizyonumuzu, stratejilerimizi ve eylem planlarımızı 
yeniden yapılandırmaya zorluyor. 

Oluşturulacak vizyon ve stratejilerin temelinde, sektörün 
geleceğine ilişkin değişim yönünün ne olacağına dair bir 
öngörü geliştirmek var. Bu uzgörü yeteneği için öncelikle 
geçmiş günlerin esaretinden kurtulabilmek ve yaratıcı 
düşünceyi destekleyici bir kurum kültürü gerekiyor. 
Geleceği tasarlarken, varolan yetkinliklerin yanında 
oluşturulması gereken yetkinlikleri saptamak da bir o 
kadar önem arzediyor.

STFA olarak biz de bu değişimler ve gelecek tahminleri 
ışığında, “Gelecek nasıl bir yer olacak? Geleceğin 
getireceği fırsatlar neler? Gelecekte ben nerede olmak 
istiyorum? Geleceğin dinamiklerinde yenilikçi bir iş modeli 
nasıl yaratabiliriz? Hangi konularda yenilikler yapmalıyız? 
Bunun için ilave hangi yetkinliklere ihtiyacım olacak? 
Mevcut hizmetlerimize başka hangi tamamlayıcı hizmetler 
ekleyebiliriz?” vb. sorulara yanıt arıyarak, 2016 yılındaki 
İnovasyon Stratejilerimizi şekillendirmeye çalıştık.  

Grubumuzda yüksek katılımcı kitlesiyle bir çok kez 
çalıştaylar yapıldı. Bu çalıştayların birinde SWOT-PESTEL 
analizleri yapılarak, grubumuzun güncel iç ve dış 
dinamikleri tespit edildi. Bir diğerinde ise müşteri ve pazar 
beklentileri için GAP analizi yapıldı. Yapılan analizler 
yönetim tarafından değerlendirilerek,  İş Stratejilerimiz ile 
uyumlu bir İnovasyon Stratejimiz ortaya çıktı.  

Bunları beş başlık altında topladık: 

Ürün/Hizmet İnovasyon Stratejilerimizn

İş Modeli İnovasyon Stratejilerimizn

Süreç İnovasyon Stratejilerimizn

Pazarlama İnovasyonu Stratejilerimizn

Organizasyonel İnovasyon Stratejilerimiz n

Futurists state that we need to be ready for a very different 
world where many structural alterations will occur in 21st 
century with the technological age. Visions are changing, 
the concepts we know are being demolished and change is 
happening in an unprecedented exponential manner. In 
short, humanity is moving towards a completely different 
world... Reflections of these changes affect every sector. 
Changing global standards as well as future visions, 
strategies and action plans of developed and developing 
countries force us to restructure our vision, strategies and 
action plans. 

Developing foresight as to the direction of the change to 
occur in sector's future underlies the vision and strategy to 
be created. Being able to escape from the captivity of past 
days and an institution culture that supports creative 
thought are necessary for this foresight capability. 
Determining the competencies that should be gained bears 
as much importance as determining the present 
competencies in future planning.

As STFA, we endeavoured to shape our innovation 
strategies in 2016 in light of these changes and predictions 
by seeking answers to such questions as "what kind of a 
place will future be? What opportunities will be brought by 
the future? Where do I want to be in the future? How can we 
create an innovative business model in dynamics of future? 
In which areas should we make innovations? Which 
additional competencies will I need to this end? And which 
other complementary services can we add to our present 
ones? 

Many workshops have been organized with large 
participation in our group. In one of these workshops, 
SWOT-PESTEL analyses were conducted and current 
internal and external dynamics of our group were 
determined. In another one, GAP analysis was conducted 
for customer and market expectations. The analyses 
conducted were evaluated by the administration and our 
innovation strategy that is in harmony with our business 
strategies was created. 

We classified them into five groups: 

Our Product/Service Innovation Strategies n

Our Business Model Innovation Strategies n

Our Process Innovation Strategies n
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Yapılan her çalıştayda çalışanlarımızın değerli katkıları ile  
toplamda 100'ün üzerinde yeni iş fikiri toplandı. Tüm bu iş 
fikirleri İnovasyon Stretejilerimiz ışığında 
değerlendirilerek, seçilmiş fikirlerin çalışılması için proje 
grupları oluşturuldu. Seçilen inovasyon projeleri, Portföy 
Matrisi içinde takip ediliyor. 

Seçilen inovasyon projelerimiz amacına göre maliyet 
azaltma/verimlilik,  kar/gelir arttırma olarak 
sınıflandırılırken; tipine göre Radikal veya Adımsal olarak 
sınıflandırılabiliyor. Adımsal olarak sınıflandırdığımız 
inovasyonlarımız “Günlük İnovasyonlar” olarak 
düşünülebilir, her çalışanımızın yaptığı işe “nasıl daha 
verimli yaparım ve değer katarım” bakışı ile sürekli yapılan 
kademeli inovasyonlar bu kapsamda yer almaktadır. 
Radikal olarak sınıflandırdığımız inovasyonlarımız ise 
“Dönüşümsel İnovasyon” olarak düşünülebilir ki köklü bir 
dönüşümü içeren inovasyonlar bu kapsamda yer 
almaktadır.

İnovasyon proje portföyündeki tüm projelerin değer 
yaratacak inovasyonlara dönüşmesi için proje yöneticileri, 
grubumuzun çalışanlarımızdan oluşan proje ekipleri ve 
İnovasyon Departmanı hep birlikte çalışıyor. Hedeflerimiz 
için holistik bir yaklaşımla  yapılan bu ekip çalışması 
grubumuza değer katarken, çalışanlarımızın da ekip ruhu 
içinde bir hedefe koşma bilinci kazanmasını sağlıyor.

Dünyada yaşanan değişimler ve teknolojik gelişmeler 
hayatımızı dönüştürürken grubumuz da inovasyon 
stratejilerimiz doğrultusunda dönüşerek değişiyor. 

Süreçlerimizde, organizasyonumuzda, hizmetlerimizde ve 
iş modelimizde yenilikçi, hızlı ve yaratıcı büyüme 
stratejilerimizle ve inovasyonu kaldıraç olarak kullanarak 
geleceğe hazırlanıyoruz. 

İNOVASYON STRATEJİLERİMİZ

Our Marketing Innovation Strategies n

Our Organizational Innovation Strategies n

Over 100 new business ideas were collected through 
valuable contributions of our employees in each workshop 
organized. All of these business ideas were evaluated in 
light of our Innovation Strategies and project groups were 
created to study the chosen ideas. The selected innovation 
projects are followed within portfolio matrix. 

While our selected innovation projects are classified as cost 
reduction/efficiency, profit/income boosting in line with 
their objectives, they can be classified as Radical or Gradual 
depending on type. The innovations classified as gradual 
can be considered as "daily innovations". Continuous and 
gradual innovations made by each of our employees with 
the mindset: "how can I do my job more efficiently and how 
can I add value?" are included in this scope. On the other 
hand, our innovations, which we call radical, can be 
considered as "Transformational Innovation" and 
innovations that include a radical transformation are within 
this scope. 

Project managers, project teams that are made up of our 
group employees and innovation department work hand in 
hand so that all the projects in the innovation project 
portfolio turn into value-creating innovations. While adding 
value to our group, this team work conducted with a holistic 
approach enables our employees to acquire awareness 
about pursuing an objective with team spirit.

While alterations and technological advancements 
occurring in the world transform our lives, our group 
transforms and changes in line with our innovation 
strategies. 

We get prepared for the future by using innovation as a lever 
and by our innovative, fast and creative growth strategies in 
our processes, organization, services and business model. 

OUR INNOVATION STRATEGIES

STFA'da İnovasyon 
Departmanı olarak 
amacımız :

Ticari başarıya katkı sağlaman

Daha verimli, daha rekabetçi, n

daha hızlı ve daha etkin bir şirket 
olma
Şirketi dinamikleştirme ve n

değişime açık hale getirme
Türkiye ve dünyadaki yeni n

teknolojiler ve yeni yöntemlerden 
şirketin haberdar olması
Üniversiteler ile iş hedeflerimize n

yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak
Bütüne katkı (Toplum, dünya...) n

Çalışan memnuniyetine katkı n

sağlama

As Innovation Department 
in STFA, 
we aim to: 

Contribute to commercial successn

Be a more productive, more n

competitive, faster and more 
effective company
Make the company more dynamic n

and open to change 
Ensure that the company is n

informed about the new 
technologies and methods in 
Turkey and the world
Conducting R&D works with n

universities for our business targets 
Contribute to the whole (society, n

world...) 
Contribute to employee n

satisfaction 
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İş yerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sonucunda can kayıpları ve maddi kayıplar 
meydana gelmektedir. Oysa gerek iş kazaları gerekse 
meslek hastalıkları alınacak tedbirlerle önlenebilecek 
vakalardır. Önceden belirlemede uygulanan işlemlerin 
toplamına risk değerlendirmesi diyebiliriz. 

Risk değerlendirmesi, tehlikelerden kaynaklanan riskin 
büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin 
yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul 
edilebilir olup olmadığına karar vermek 
için kullanılan prosestir ve risk yönetimi 
sürecinin başlangıç aşamasıdır. 
Yöneticilerin ve çalışanların, iş sağlığı ve 
güvenliğinin yanısıra verimliliğin 
iyileştirilmesi için almaları gereken 
önlemleri kavramalarını sağlar. Risk 
değerlendirmesi, iş sağlığı ve 
güvenliği yaklaşımının temel 
taşıdır. Riskler düzgün bir şekilde 
değerlendirilmez ya da ele 
alınmazsa, uygun bir risk 
yönetimi süreci başlatılamaz ve 
uygun önleyici tedbirler 
geliştirilemez. Risk 
değerlendirmesi sürecinde 
proaktif yaklaşım esastır. 

İşverenlerin genel olarak 
çalışanlarının sağlık ve 
güvenliğini sağlama ve bir risk 
değerlendirmesi yapma 
yükümlülükleri vardır. Çalışanların tehlike ve risklerden 
korunması amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu'yla işverene yüklenen görevlerin en 
önemlilerinden birisi risk değerlendirmesi yapmak veya 
yaptırmaktır. Risk değerlendirmesi önce çalışanları 
korumak sonra da işyerini ve belkide işyerinin çevreye 
verebileceği muhtemel zararlardan, başka kişi ve 
kuruluşları korumak amacıyla yürütülmesi gereken bir 
faaliyettir. İşverenin çalışanları gözetme borcunu yerine 

Work Related Accident and Occupational Ill healths in the 
workplace cause loss of lives and material losses. However, 
both work related  accidents and occupational ill healths 
can be prevented with precautions. The sum of processes 
used in predetermination can be called risk assessment.  

Risk assessment is a process used to estimate the size of a 
risk arising from hazards and decide if the risk is acceptable 
considering the sufficiency of current precautions and it is 

also the first step of risk management process. It enables 
Managers and employees to grasp the precautions 

they shall take to improve efficiency along with 
occupational health and safety. Risk 

Assessment is the keystone of 
occupational health and safety. When 
risks are not properly evaluated or 
handled, proper risk management 
process cannot be initiated and proper 
preventive measures cannot be taken. 

A risk assessment process is 
essentially a proactive 
approach. 

Employers hold 
responsibility to ensure 
safety and health of their 

workers and make a risk 
assessment. One of the 
most important 
obligations laid on the 

employers by the Law of 
Occupational Health and Safety 

#6331 for the purpose of protecting employees from hazards 
and risks is to perform risk assessment in house or 
externally. Risk assessments are performed initially to 
protect the employees and also to protect the workplace 
and hold third parties, harmless from possible damage to 
environment. Employers can fulfill their obligation to 
protect their employees only through risk assessment in all 
workplaces.

İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
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Risk assessment can be broken into two stages: 

1) Identification of hazards 

2) Determination and analysis of risks 

In cases where all hazard sources are not revealed 
exhaustively during the hazard identification stage a great 
vulnerability arises. All major issues such as vulnerabilities 
in business organization, equipment design, physical 
working environment, administrative practices and social 
processes can result in injuries or health problems. In 
consideration of this complex structure it is apparent that a 
systematic and thorough approach shall be adopted to 
determine the factors that may influence the emergence of 
work related  accidents and occupational ill healths.

In the risk determination and analysis stage, nature of the 
determined hazards and the severity and probability of the 
hazard as a result of dangerous incidents or exposure are 
taken into consideration. Quality of the work done, 
organization of the work, machinery, equipment and 
materials used are all definitive in the assesment of the 
hazard.

When defining risk control measures or planning to amend 
existing controls risk mitigation shall be considered in the 
hierarchy below: 

a) Elimination 

b) Substitution 

c) Engineering Controls 

d) Warnings/Signs and/or other Administrative Controls 

e) Personal Protective Equipment (PPE)

Employer takes measures necessary to ensure the 
protection of health and safety of the employees on the 
basis of the general preventive principles listed below: 

Risk aversion n

Assessment of inevitable risks n

Combating risks at the sourcen

Adapting the work to employees n

Adopting technical progressn

Replacing hazardous with non-hazardous or less n

hazardous 

Developing a thoroughly consistent prevention policy n

Prioritizing collective protectionn

Providing proper instructions to employees n

Among these principles, risk aversion and combating risks 
at the source are prioritized. There are many risks that can 
be completely averted or removed. Remaining risks are 
assessed as very low. In other cases where complete 
removal of risk is impossible, focus should be on combating 
risks at the source, in other words prevention focuses on the 

getirebilmesi ise tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi 
yapılmasıyla mümkün olabilecektir. 

Risk değerlendirme süreci iki aşamaya ayrılabilir: 

1) Tehlikelerin tanımlanması 

2) Risklerin belirlenmesi ve analizi 

Tehlikelerin belirlenmesi aşamasında, bütün olası tehlike 
kaynakları kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmazsa büyük 
bir zafiyet oluşur. İş organizasyonunda, ekipman 
tasarımında, fiziksel çalışma ortamında, idari 
uygulamalarda ve sosyal süreçlerdeki zayıf noktalar gibi 
önemli konuların tamamı, yaralanma ve sağlık 
sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olabilir. Bu karmaşık 
yapı göz önüne alındığında, iş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının ortaya çıkmasında etkili olabilecek 
faktörlerin tespiti için sistematik ve kapsamlı bir yaklaşım 
benimsemenin gerekliliği ortadadır.

Risklerin belirlenmesi ve analizi aşamasında, tespit edilen 
tehlikelerin niteliği ve ortaya çıkabilecek tehlikeli olay 
veya maruziyet sonucunda oluşacak zararın şiddeti ve 
olasılığı dikkate alınır. Yapılan işin özelliği, işin ne şekilde 
organize edildiği, kullanılan makine, ekipman ve 
maddelerin türü gibi konuların hepsi karşılaşılan 
tehlikenin niteliğinde belirleyicidir. 

Risk kontrol tedbirleri belirlenirken veya mevcut 
kontroller üzerinde değişiklik yapılması planlanırken 
aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması 
düşünülmelidir: 

İşveren aşağıda verilen genel önleme ilkeleri temelinde 
çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması için 
gereken önlemleri uygular: 

Bu ilkeler arasında risklerden kaçınmak ve risklerle 
kaynağında mücadele etmek ilkeleri öncelikli olarak 
vurgulanmaktadır. Tamamen kaçınılabilen ya da ortadan 
kaldırılabilen birçok risk bulunmaktadır. Geriye kalan 
riskler de çok düşük olarak değerlendirilir. Risklerin tam 
olarak ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı diğer 

a) Ortadan kaldırma 

b) Yerine koyma 

c) Mühendislik kontrolleri 

d) İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller 

e) Kişisel koruyucu donanım (KKD)

Risklerden kaçınmak n

Kaçınılamayan riskleri değerlendirmek n

Risklerle kaynağında mücadele etmek n

İşi çalışanlara uyarlamak n

Teknik ilerlemeye uyum sağlamakn

Tehlikeli olanı tehlikeli olmayanla ya da daha az tehlikeli n

olanla değiştirmek 

Baştan sona tutarlı bir önleme politikası geliştirmek n

Toplu koruma önlemlerine öncelik vermek n

Çalışanlara uygun talimatlar vermek n
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a) Ortadan kaldırma 

b) Yerine koyma 
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d) İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller 

e) Kişisel koruyucu donanım (KKD)

Risklerden kaçınmak n

Kaçınılamayan riskleri değerlendirmek n

Risklerle kaynağında mücadele etmek n

İşi çalışanlara uyarlamak n

Teknik ilerlemeye uyum sağlamakn

Tehlikeli olanı tehlikeli olmayanla ya da daha az tehlikeli n

olanla değiştirmek 

Baştan sona tutarlı bir önleme politikası geliştirmek n

Toplu koruma önlemlerine öncelik vermek n

Çalışanlara uygun talimatlar vermek n



vakalarda risklerle kaynağında mücadele etmeye 
odaklanılır, başka bir deyişle önleme hareketi riskin 
kaynağına odaklanır. Bu durum riskin çok daha düşük bir 
seviyeye indirilmesini sağlar. 

Yapılan işe ve işyeri özelliklerine göre risk değerlendirmesi 
her işletmede farklılık gösterebilir. Aynı işi yapan iki 
işletmede dahi işin yürütümü farklı olabileceği için risk 
değerlendirmesi de bazı farklılıklar gösterebilir. Fakat 
önemli olan, hangi iş koluna veya hangi işyerine ait olursa 
olsun, tehlikeleri belirlerken gözden kaçırılan unsurun 
olmamasıdır. 

Risk değerlendirmesi yapmak işverene aşağıdaki 
konularda fayda sağlar: 

STFA, faaliyetlerinin tüm risk düzeylerini göz önünde 
tutarak, riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir ve 
uygulanabilir seviyeye düşürmeyi hedeflemektedir. 
Merkez Ofis ve tüm proje faaliyetlerimizde risk 
değerlendirmesi çalışması şu temel adımlar izlenerek 
yürütülür; tehlikeleri tanımlama, kimlerin zarar göreceğini 
belirleme, riskleri analiz etme, riski azaltmak için ilave 
kontrol önlemlerini kararlaştırma, dokümantasyon, 
yapılan çalışmaları güncelleme ve gerektiğinde yenileme. 
Bu değerlendirmelerin yapılması için risk değerlendirme 
ekipleri kurularak, risk değerlendirmesi yaparken, ihtiyaç 
duyulan her aşamada çalışanlarımız sürece katılarak 
görüşleri alınmıştır. 

Meydana gelen olayların potansiyel derecesine göre 
yapılan analizler sonucunda tespit edilen kök nedenler 
giderildiğinde, olaylarda kayda değer bir azalma 
görülmektedir. Bu analizler yalnızca STFA projeleri değil, 
sektör genelinde meydana gelen olaylar da göz önünde 
bulundurularak yapılmaktadır. Risk değerlendirmesi 
sürecinde risklerin belirlenmesi, yönetilmesi, kritik işlere 
kaynak aktarılmasına öncelik verilmesi sağlanmaktadır. 
Projelerde meydana gelen vakalar diğer projelere de HSE 
Bülten vasıtasıyla duyurulmakta ve eğitimler yoluyla 
çalışanlarımızla paylaşılmaktadır. 

Tehlikelerin tanınması ve risklerin önceden belirlenmesin

Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamının tesis n

edilmesi ve verimlilik artışı,

Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması n

Sağlık giderleri ve tazminat giderlerinin azalmasın

İşletmenin güven ve prestij kazanmasın

Çalışanların aktif katılımıyla motivasyonun artması n

Acil durumlara hazırlıklı olunması n

18 KÖPRÜ
ÖNCE GÜVENLİK SAFETY FIRST

source of the risk. This enables risk to be mitigated to a very 
low level. 

Risk Assessment can vary depending on the business and 
the properties of the workplace in each company. Risk 
assessment can vary between two businesses doing the 
same job due to differences in way of doing business. 
However, the most important matter, regardless of work 
area or workplace, is not to miss any elements when 
identifying hazards. 

Risk assessment benefits employer in 

Recognition of hazards and predetermination of risks.n

Enabling a safe working environment for employees and n

increased efficiency

Diminishing losses through prevented accidentsn

Decreased health expenses and reduced indemnity n

expenses

Increased confidence and prestige for the companyn

Increased motivation with active participation of n

employees 

Preparedness to emergencies n

STFA aims to remove or reduce risks to acceptable or 
practicable levels considering all risks levels of its 
operations. Risk assessment works in our central office and 
all project operations are conducted following these steps: 
defining hazards, determining those in harm's way, 
analyzing risks, deciding on additional control measures to 
mitigate risks, documentation, updating risk assessments 
and renewal when necessary. Risk assessment teams have 
been built to conduct these assessments and employees 
have been included in the process to obtain their views 
when necessary. 

When root causes were determined upon analysis made 
according to potential degree of incidents, a significant 
decrease in incidents has been observed. These analyses 
are made not by considering STFA projects only but also 
including sector wide incidents. During the risk assessment 
process, risk definition, risk management and allocating 
resources to critical works are prioritized. Incidents that 
occur in projects are announced with HSE Bulletin and 
shared with our employees through training.
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Bilgi, işimizi yaparken kullandığımız, değeri olan ve 
korunması gereken bir kaynaktır. Kağıt üzerinde ya da 
manyetik bant, dvd, hard disk vb her türlü ortamda 
bulunabilir. Bilgi, oluşturulabilir, değiştirilebilir ve ortadan 
kaldırılabilir. Tüm bu konularda bilgi güvenliği faktörü 
büyük önem taşımaktadır.

Bilgi Güvenliği Nedir?
İş sürekliliğini sağlamak, parasal kayıpları ve zararları en 
aza indirmek için bilginin tehlike ve tehditlere karşı 
korunması Bilgi Güvenliği olarak tanımlanır.

Bilgi Güvenliği, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olarak 
sınıflandırılır.

Bilgi güvenliği kavramlarını;

Belirtmiş olduğumuz tanımlamaların dışında, kurumların 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri, kurumsal hafızanın 
bütünlüğünü koruyabilmeleri için, bilgi güvenliğine ve her 
şeyden önce bilgiye ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Bir şirket düşünün, şirketin iş bitirme belgeleri var, 
zamanında çok büyük projeler yapmış ve projeleri yapan 
mühendisler halen şirkette çalışmakta. Bu durumda şirket 
için bir sıkıntı yok, asıl sıkıntı şirketlerin kişilere bağımlı 
olmasında. Büyük projeleri tamamlayan mühendislerin, 
yöneticilerin farklı bir şirkette çalışmaya başladıkları anda 
sıkıntı başlıyor. Çünkü projenin tüm teknik detayları 
kişilerde, tüm bilgiler kişilerde, bu şekilde olan bir yapıda 
sürdürülebilirlikten bahsetmek biraz zor olacaktır. Kurum 
ve kuruluşların faaliyetlerini kişilerden bağımsız 
yönetebilmeleri ve bilgiyi aktif olarak yönetebilmeleri için, 
bilgi güvenliği gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir.

Bilgi Güvenliği STFA'da süreklilik, kurumsal hafızanın 
devamlılığı için oluşturulan bir kavram olarak 
projelendirilmiştir. Aslında bu, iş yapış alışkanlıklarının 
değiştirileceği, kurum içi yönetim anlayışının değişeceği, 

Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi,n

Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından n

değiştirilmemesi,
Erişilebilirlik: Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce n

ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olması şeklinde 
tanımlayabiliriz.

Information is a resource that we use doing our business, 
that has value and should be protected. It can be stored on 
any media such as paper, magnetic tape, DVD, hard disk, 
etc. Information can be created, changed and removed. The 
issue of information security is therefore highly important.

What is Information Security?
Information Security is defined as protection of information 
against dangers and threats to sustain business continuity, 
minimize monetary losses and damages.  

Information Security can be classified into confidentiality, 
integrity and accessibility,

Information security concepts can be defined as;

Confidentiality: Preventing access of unauthorized n

persons to the Information

Integrity: Preventing unauthorized persons from changing n

the Information,

Accessibility: Availability of information to the access and n

use of relevant and authorized persons.

Apart from the definitions above, corporations need 
information security and information above all to maintain 
their operations and protect the integrity of corporate 
memory. 

Consider a company; it has work completion certificates, it 
has completed great projects in the past and engineers that 
have worked on the project are still working in the compay. 
In this case the company has no problems; the problem is 
that corporations are dependent on people. The problems 
begin as soon as those executives and engineers that 
complete great projects start working for other companies. 
Because people hold all technical details and information of 
the project and that is when it becomes hard to talk about 
sustainability in a company. For a company or corporation 
to be able to manage operations independent of individuals 
and actively manage information, information security is 
inevitable necessity.

In STFA, Information Security is projected as a concept 
established for sustainability and continuity of corporate 
memory. Actually this is a tough process where working 
habits will change, in-house management approaches will 
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standart bir yapıya geçişlerin olacağı zorlu bir süreçtir. Bu 
süreç, başlarda bütün şirketlerde olması muhtemel bir 
durumdur ve çalışanlara farkındalık eğitimleri 
oluşturularak, mevcut bilgi teknolojileri sistemlerinde 
yenilemeler yapılarak, aşılması gereken bir yapıdır.

Değişim olarak tanımlanan bu uygulama ya da bilgi 
güvenliği sistemleri, belgelendirme standartı açısından 
ISO 27001 olarak tanımlanmıştır. ISO 27001, %80 insan, 
%20 sistem odaklı bir yapıdır.

Bilgi Güvenliğinin sağladığı faydalar nelerdir?
Faydalardan önce zararlarından bahsetmek gerekir ise; en 
büyük zararlardan bir tanesi, firmalarda oluşacak itibar 
kayıplarıdır. İtibar, kurumların sürdürülebilirliği açısından 
büyük önem taşımaktadır.

Firmalarda parasal açıdan kayıplar olabilir, fiziki anlamda 
kayıplar olabilir. Bu kayıplar tekrar kazanılabilir fakat 
itibarı yeniden kazanmak uzun ve zahmetli bir süreç 
olacaktır. 

ISO 27001 sertifikasının alınması, kuruluşunuzun bilgi 
güvenliğini dikkate aldığını, gerekli aşamaları uyguladığını 
ve kontrol ettiğini göstermektedir. Fakat sertifikasyonun 
getirileri bununla sınırlı değildir;

Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş, hangi bilgi n

varlıklarına sahip olduğunu bilir ve değerinin farkına 
varır. Sahip olduğu varlıkları, kuracağı kontroller ve 
koruma metotları ile belirlemiş olduğu süreç içerisinde 
korur.  Bu farkındalık; yönetim ve bilgi sistemlerinin 
güvenli olduğu konusunda müşterilerinizi, çalışanlarınızı, 
hissedarlarınızı, iş ve çözüm ortaklarınızı da rahatlatır.
Şirketinizin kredibilitesini ve piyasa güvenini n

arttırmaktadır. Başta tedarikçiler olmak üzere, bilgileri 
korunacağından ilgili tarafların güveni kazanılır. Bilgi, bu 
sistem sayesinde korunur ve hiçbir detay tesadüfe 
bırakılmaz. Ayrıca, bir felaket halinde işe devam etme 
yeterliliğine sahip olunur.
Ufak bir güvenlik ihlali bile çok yüksek maliyetlere yol n

açabileceği için, kontrollerin uygulanması ile maliyetler 
uzun vadede düşürülür.
Çalışanların motivasyonunu arttırmakta ve yasal n

takipleri önler.
Kanun ve yönetmeliklere uyulduğunun bir göstergesidir.n

Yüksek itibar ve rekabet avantajı sağlar.n

Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin n

mevcudiyeti gösterir.
Karlılık.n

Yasalara, düzenlemelere, sözleşme şartlarına uyumluluk.n

Bilgi varlıklarını ihtiyaca en uygun şekilde koruma altına n

alır, iş sürekliliği sağlar.
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Bilgi Güvenliği Yöneticisi  Information Security Manager
STFA İnşaat Grubu  STFA Construction Group change and a standard structure will be obtained. This is a 

possibility for all companies and a structure that should be 
overcome by creating awareness in employees with training 
and renovation of current information technology systems. 

This practice or information security systems also defined as 
change are defined as ISO 27001 in documentation 
standards. ISO 27001 is a structure with 80% focus on 
humans and 20% on system.

What are the benefits of Information Security?
Disadvantages should be listed before advantages; the 
most significant one is loss of reputation for companies. 
Reputation is highly vital to sustainability of corporations.

Companies may also face monetary or physical losses. 
These can be replaced but loss of reputation will be a long 
and tedious process. 

Obtaining ISO 27001 certificate shows that your corporation 
considers information security, practices and controls 
required steps. However benefits of certification do not end 
there;

Realizing Information Assets: Corporation knows and n

acknowledges information assets it possesses. It protects 
the assets it possesses with controls and protection 
methods it will establish within the process it defines. This 
awareness provides comfort to clients, employees, 
shareholders, business and solution partners with regard 
to management and information systems security.

Increasing credibility and market confidence for your n

company. Trust of the relevant parties, especially suppliers 
is won because they know that their information is safe. 
Information is protected with this system and no detail is 
left to chance. Furthermore capability to continue 
business is ensured in case of disasters. 

Because even a minor security breach may cause high n

costs, enforcing controls lowers costs in the long term.

Increases employee motivation and prevents legal n

proceedings.

It is an indication of compliance with laws and n

regulations. Earns high prestige.

Shows that organization has information security on all n

levels. 

Competitive edge.n

Profitability.n

Compliance with laws, regulations and contractual n

obligations. Risk awareness.

It protects information assets most conveniently. Provides n

business continuity by preventing threats to the 
information assets.
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Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi,n

Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından n

değiştirilmemesi,
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ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olması şeklinde 
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Information is a resource that we use doing our business, 
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integrity and accessibility,

Information security concepts can be defined as;

Confidentiality: Preventing access of unauthorized n

persons to the Information

Integrity: Preventing unauthorized persons from changing n

the Information,

Accessibility: Availability of information to the access and n

use of relevant and authorized persons.

Apart from the definitions above, corporations need 
information security and information above all to maintain 
their operations and protect the integrity of corporate 
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Because people hold all technical details and information of 
the project and that is when it becomes hard to talk about 
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standart bir yapıya geçişlerin olacağı zorlu bir süreçtir. Bu 
süreç, başlarda bütün şirketlerde olması muhtemel bir 
durumdur ve çalışanlara farkındalık eğitimleri 
oluşturularak, mevcut bilgi teknolojileri sistemlerinde 
yenilemeler yapılarak, aşılması gereken bir yapıdır.

Değişim olarak tanımlanan bu uygulama ya da bilgi 
güvenliği sistemleri, belgelendirme standartı açısından 
ISO 27001 olarak tanımlanmıştır. ISO 27001, %80 insan, 
%20 sistem odaklı bir yapıdır.

Bilgi Güvenliğinin sağladığı faydalar nelerdir?
Faydalardan önce zararlarından bahsetmek gerekir ise; en 
büyük zararlardan bir tanesi, firmalarda oluşacak itibar 
kayıplarıdır. İtibar, kurumların sürdürülebilirliği açısından 
büyük önem taşımaktadır.

Firmalarda parasal açıdan kayıplar olabilir, fiziki anlamda 
kayıplar olabilir. Bu kayıplar tekrar kazanılabilir fakat 
itibarı yeniden kazanmak uzun ve zahmetli bir süreç 
olacaktır. 

ISO 27001 sertifikasının alınması, kuruluşunuzun bilgi 
güvenliğini dikkate aldığını, gerekli aşamaları uyguladığını 
ve kontrol ettiğini göstermektedir. Fakat sertifikasyonun 
getirileri bununla sınırlı değildir;

Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş, hangi bilgi n

varlıklarına sahip olduğunu bilir ve değerinin farkına 
varır. Sahip olduğu varlıkları, kuracağı kontroller ve 
koruma metotları ile belirlemiş olduğu süreç içerisinde 
korur.  Bu farkındalık; yönetim ve bilgi sistemlerinin 
güvenli olduğu konusunda müşterilerinizi, çalışanlarınızı, 
hissedarlarınızı, iş ve çözüm ortaklarınızı da rahatlatır.
Şirketinizin kredibilitesini ve piyasa güvenini n

arttırmaktadır. Başta tedarikçiler olmak üzere, bilgileri 
korunacağından ilgili tarafların güveni kazanılır. Bilgi, bu 
sistem sayesinde korunur ve hiçbir detay tesadüfe 
bırakılmaz. Ayrıca, bir felaket halinde işe devam etme 
yeterliliğine sahip olunur.
Ufak bir güvenlik ihlali bile çok yüksek maliyetlere yol n

açabileceği için, kontrollerin uygulanması ile maliyetler 
uzun vadede düşürülür.
Çalışanların motivasyonunu arttırmakta ve yasal n

takipleri önler.
Kanun ve yönetmeliklere uyulduğunun bir göstergesidir.n

Yüksek itibar ve rekabet avantajı sağlar.n

Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin n

mevcudiyeti gösterir.
Karlılık.n

Yasalara, düzenlemelere, sözleşme şartlarına uyumluluk.n

Bilgi varlıklarını ihtiyaca en uygun şekilde koruma altına n

alır, iş sürekliliği sağlar.
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Yazan By: Gürol Can
Bilgi Güvenliği Yöneticisi  Information Security Manager
STFA İnşaat Grubu  STFA Construction Group change and a standard structure will be obtained. This is a 

possibility for all companies and a structure that should be 
overcome by creating awareness in employees with training 
and renovation of current information technology systems. 

This practice or information security systems also defined as 
change are defined as ISO 27001 in documentation 
standards. ISO 27001 is a structure with 80% focus on 
humans and 20% on system.

What are the benefits of Information Security?
Disadvantages should be listed before advantages; the 
most significant one is loss of reputation for companies. 
Reputation is highly vital to sustainability of corporations.

Companies may also face monetary or physical losses. 
These can be replaced but loss of reputation will be a long 
and tedious process. 

Obtaining ISO 27001 certificate shows that your corporation 
considers information security, practices and controls 
required steps. However benefits of certification do not end 
there;

Realizing Information Assets: Corporation knows and n

acknowledges information assets it possesses. It protects 
the assets it possesses with controls and protection 
methods it will establish within the process it defines. This 
awareness provides comfort to clients, employees, 
shareholders, business and solution partners with regard 
to management and information systems security.

Increasing credibility and market confidence for your n

company. Trust of the relevant parties, especially suppliers 
is won because they know that their information is safe. 
Information is protected with this system and no detail is 
left to chance. Furthermore capability to continue 
business is ensured in case of disasters. 

Because even a minor security breach may cause high n

costs, enforcing controls lowers costs in the long term.

Increases employee motivation and prevents legal n

proceedings.

It is an indication of compliance with laws and n

regulations. Earns high prestige.

Shows that organization has information security on all n

levels. 

Competitive edge.n

Profitability.n

Compliance with laws, regulations and contractual n

obligations. Risk awareness.

It protects information assets most conveniently. Provides n

business continuity by preventing threats to the 
information assets.
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Yeni döküman yönetim sistemimizden bahsetmeye 
başlamadan önce, Kuveyt Servis Limanları projesini öncü 
proje olarak seçen ve böylece organizasyonumuzdaki tüm 
çalışma arkadaşlarımızı onurlandıran Genel Merkezimize 
içten teşekkürlerimi sunarım. Başarılı bir uygulama ile 
STFA şartları ve vizyonu doğrultusunda gelecekteki 
projeler için model olmak istiyoruz. 

Kısa bir özet;

EASY DYS, şirketimizin/projenin elektronik belgelerini 
oluşturma, düzenleme, gözden geçirme, paylaşma ve 
kontrol etmede yardımcı özellikleriyle ön plana çıkan, 
kolay uygulanır ve dayanıklı bir belge yönetim sistemidir. 

Before going to tell about our new document control 
system, I would like to express my deep thanking to our 
Head Office leaders who has selected Kuwait Small Boat 
Harbours project as a pioneer project which is giving an 
honor to all our colleagues in the organization. We wish to 
be a model by having successful implementation for our 
future projects as per STFA's requirement and vision.

A brief info;

EASY DMS is an easy-to-implement and robust document 
management system that stands out because of its ability 
to help you create, organize, revise, share and control our 
company's/project electronic documents. This system 

ÖNCÜ PROJE OLMAK

BEING A PIONEER PROJECT

Yazan By: Hakan Güzeldemirci
Kuveyt Servis Limanları Projesi  Kuwait Small Boat Harbours Project
STFA İnşaat Grubu  STFA Construction Group Bu sistem, Windows Explorer üzerinde mevcut özellik ve 

işlevlerle ciddi ölçüde genişleyerek öğrenmesi kolay ve 
kullanımı sezgisel bir hale gelmektedir. Dosyalarınızda 
yapılan her değişiklik takip edilmekte ve izlenmekte, 
böylece ofis içinde ve dışında iş yükünün üstesinden 
gelmenize destek olmaktadır. İş akışını yönetmenize 
yardımcı olur, çıktı alma ve kopyalama ihtiyaçlarınızın 
çoğunu ortadan kaldırır ve en sık kullandığımız 
uygulamalarla sorunsuz bütünlük sağlar. 

En çok kullandığımız Microsoft Office programlarına 
sorunsuz 
şekilde 
entegre olur; 
güvenli 
kağıtsız belge 
yönetim ve iş 
akışı 
seçenekleri 
sağlar; gerekli 
izinlere sahip 
bir çalışanın 
internet 
üzerinden 
erişimine 
açıktır. DYS 
ayrıca 
otomatik 
yedekleme ve kurtarma özellikleri ile dosya kaybı ve 
zararlarına karşı da koruma sağlar. 

Özellikle günlük döküman iş akışının yoğun olduğu Kuveyt  
Servis Limanları projesi gibi eşsiz bir projede, EASY 
DYS'nin güçlü belge yönetim sistemi, tüm elektronik 
belgelerin düzenlenmesi ve kontrolüne yardımcı olarak 
projemizi daha verimli hale getirmektedir. 

Aşağıdaki tablo, son 33 ayda projemizdeki belge hacmini 
göstermektedir: 

expands dramatically on features and functionality that are 
native to Windows Explorer, making it easy to learn and 
intuitive to use. Every change made to your files is tracked 
and monitored, allowing you to more easily stay on top of 
the workload, in and outside of your office. For helping you 
manage workflow, eliminating most printing or copying 
needs and integrating smoothly with the applications we 
use most. 

It integrates seamlessly with the Microsoft Office programs 
we use the most; provides robust, paperless document 

management 
and workflow 
options; and 
can be 
accessed from 
the internet by 
any employee 
with the right 
permissions. 
DMS also 
offers 
automatic 
backup-and-
restore 
features to 
protect 

against file loss or damage.

Especially in a project as unique as Kuwait Small Boat 
Harbours where documents workflow are huge on daily 
basis, powerful document management system of EASY 
DMS that makes our project more productive by helping 
organize and control all electronic documents.

Below chart shows the document volume in the last 33 
months:

  Submitted Received

Letters    
Superintendent's Rep

 
3010 3335

Superintendent

 

1089 1213

Subcontractors

 

399 1953

Documents Submittals

   
Superintendent's Rep

 

4046** 5201**
4046x4=16184
and 
5201x4=20804

Material Approval

Superintendent's Rep 1525

** Each Document Submittal Contains 
      Approximately 4 Documents 

  
Verilen

 
Alınan

Yazılar      
İdare Temsilcisi

 
3010

 
3335

İdare

 

1089

 

1213

Alt Yükleniciler

 

399

 

1953

Belge Teslimi

     
İdare Temsilcisi 4046**

 

5201**
4046x4=16184 
ve 
5201x4=20804

Malzeme Onayı

İdare Temsilcisi 1525

 ** Her Belge Teslimi Yaklaşık 4 Belge İçerir
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Yukarıdaki rakamların devasa boyutta olduğu açıktır ve bu 
rakamlar gün geçtikçe artmaktadır. Neyse ki EASY DYS var 
ve işleme, elden geçirme ve depolama, diğer sıradan belge 
kontrol sistemlerine kıyasla çok daha kolay. 

Kurulum sırasında ve sonrasında bizi her tür desteği veren 
çalışma arkadaşlarımıza, çabaları için teşekkür ederiz. 
Sistemin gelecek projelerde daha da iyi hale gelmesi ve 
Şirket Merkezi ile Saha Ofisleri arasındaki bütünlüğü ve 
güvenli veri ortamını sağlaması için deneyimlerimizi 
paylaşmak isteriz.

Obviously, those figures above are huge and they are 
increasing day by day. Fortunately, we had EASY DMS and 
processing, handling, storage will be much easier than any 
other ordinary document control system. 

Thanks for all the efforts and colleagues who contributed 
during and after setup, supported us by all means. We wish 
to share our experience to improve more for the next 
projects while keeping integration and safe data 
environment between Head Office and Site Offices.   
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Müjde! Khan Academy Türkçe Mobil 
Uygulaması Yayında!

Khan Academy 2015'in en iyileri arasında!

Khan Academy Türkçe, Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin Açılış 
Konuşmasında

Khan Academy mobil uygulaması, ilk 
etapta iOS işletim sistemine sahip cihazlar 
için Appstore üzerinden ücretsiz olarak 
yayınlanıyor. Uygulama, işletim dili Türkçe 
olan cihazlarda artık Türkçe olarak çalışıyor 
ve iPad'lerde sitenin, alıştırmalar da dahil 
tüm fonksiyonelliğini kullanıcıya sunuyor. 
Android için Türkçe uygulama ise yolda!

Microsoft'un kurucusu olan ve dünyanın en zengin 
insanlarından biri olarak tanınan Bill Gates'in son 3 
senedir yayınladığı “Yılın En İyi Gelişmeleri” listesinde bu 
sene Khan Academy de yer aldı. Her sene internet 
üzerinden yayınlanan Gates Notes'da yılın en önemli 
olaylarını değerlendiren Bill Gates'e göre tüm dünya için 
2015'in en olumlu 6 gelişmesinden biri olan Khan 
Academy, herkes için 
sağladığı ücretsiz eğitim 
imkânı ve yarattığı fırsat 
eşitliği sebebiyle listede yer 
alıyor. Bill Gates, pahalı 
hazırlık testlerine, özel 
derslere ve özel eğitmenlere 
maddi imkânları el 
vermeyen öğrencilere 
ücretsiz ders çalışma fırsatı sunması sebebiyle Khan 
Academy'nin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. 
Khan Academy'yi geleceğin eğitim modeli olarak 
nitelendiren Bill Gates, daha önce çocuklarının eğitimi için 
Khan Academy platformundan faydalandığını da 
açıklamıştı.

MEB'in ilk Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne keynote 
konuşmacı olarak davet edilen ve açılış konuşmalarından 
birini yapan Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, 
yeni teknolojilerden en fazla fayda sağlayabilecek 

Good news! Khan Academy Türkçe 
Mobile Application is now available! 

Khan Academy is one of the best of 2015!

Khan Academy mobile application is offered 
free of charge initially via Appstore for devices 
with iOS operating system.  The application 
works in Turkish now in devices with Turkish 
operating language and offers all functions of 
the website including exercises on iPads to 
users. Turkish application for Android is on its 
way! 

Khan Academy was included in the "The Top Good-News 
Stories" list published for the past three years by Bill Gates, 
who is the founder of Microsoft and who is known to be one 
of world's richest people. Khan Academy, which is one of the 
6 most positive developments of 2015 for the whole world 
according to Bill Gates, who evaluates the most important 
events of the year in Gates Notes published on the internet 

every year, is included in the list 
because of free education 
opportunity and equality of 
opportunity it offers for 
everyone. Bill Gates states that 
Khan Academy should not be 
overlooked as it offers free 
studying opportunity for 
students who cannot afford 

expensive preparation tests, tuitions and tutors. Describing 
Khan Academy as the education model of the future, Bill 
Gates explained earlier that he benefited from Khan 
Academy platform for education of his children. Founder of 
Microsoft, Bill Gates, called attention to free education 
opportunity provided by Khan Academy for everyone 
among the most important developments of 2015. 

 
Khan Academy Türkçe Director, Alp Köksal, who was invited 
to Education Technologies Summit of the Ministry of 
National Education as keynote speaker and who delivered 
one of the opening speeches, emphasized that one of the 

Khan Academy Türkçe in Opening Speech of 
Education Technologies Summit of the Ministry of 
National Education

Hazırlayan By: Khan Academy Türkçe Takımı
Khan Academy Türkçe Team

NEWS FROM KHAN ACADEMY TÜRKÇE

KHAN ACADEMY TÜRKÇE’DEN 
HABERLER
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alanlardan birinin eğitim olduğunu ve teknolojinin 
eğitimde fırsat eşitliği için çok önemli bir fırsat sunduğunu 
vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Sn. Nabi Avcı'nın katılımı ile 
Ankara'da gerçekleşen Zirve'de Alp Köksal, Bakan 
Müsteşarı Sn. Yusuf Tekin'in takdim ettiği plaketi Khan 
Academy Türkçe ve STFA Grubu adına kabul etti. 

Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, 
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından 
düzenlenen 3.Eğitim Teknolojileri Konferansı'na 
Keyspeaker olarak katıldı.
26 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Alp Köksal'ın 
"Çözüm? Eğitimde Dijital Dönüşüm" başlıklı konuşması 
yoğun ilgi gördü. 

Eğitimde bir MARKA: Khan Academy Türkçe
İş dünyasının önemli isimlerini buluşturan 16. Uluslararası 
MARKA Konferansı'nda, sivil toplumda eğitimde fırsat 
eşitliğine yaptığı katkılarla dikkat çeken Khan Academy 
Türkçe de yer aldı. Khan Academy Türkçe Direktörü Alp 
Köksal, MARKA 2015 sahnesinde Khan Academy'nin nasıl 
eğitimde dijital dönüşüme yön veren bir marka haline 
geldiğini anlattı.
Khan Academy Türkçe ve İhtiyaç Haritası 
eğitimde fırsat eşitliği için el ele verdi
Khan Academy Türkçe ve İhtiyaç Haritası güçlerini ihtiyaç 
sahibi okullar için birleştirdi. İki sosyal sorumluluk 
hareketinin işbirliği, eğitimde fırsat eşitliğinde anlamlı bir 
katkıya imza attı.  Khan Academy Türkçe kendi destekçileri 
aracılığıyla, oyuncu Mert Fırat'ın kurduğu İhtiyaç 
Haritası'ndan bilgisayar talebinde bulunan okullara 
bilgisayar sağlarken, aynı zamanda Khan Academy 
içeriklerinin ücretsiz kullanımıyla ilgili eğitim desteği de 
sunuyor.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen "Khan Academy Türkçe'nin 
Okullardaki Kullanımının Yaygınlaştırılması" 
seminerlerinin ilki Ataşehir'de gerçekleşti
Khan Academy Türkçe'nin İstanbul'da bulunan 
okullardaki kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize 
edilen seminerlerin ilki 16 Mart 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ataşehir ilçesindeki tüm ortaöğretim 
kurumlarının yöneticileri ve matematik öğretmenlerinin 
davet edildiği seminerin açılış konuşmasını 
ortaöğretimden sorumlu İstanbul İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Serkan Gür gerçekleştirdi. Ataşehir Dilek 
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 

areas that can reap the highest benefit from new 
technologies is education and technology offers a very 
important opportunity for equal opportunities in education. 
In the summit, which took place with participation of the 
Minister of National Education, Mr. Nabi Avcı in Ankara, Alp 
Köksal accepted the plaquet he was awarded by 
Undersecretary of Minister, Mr. Yusuf Tekin on behalf of 
Khan Academy Türkçe and STFA Group. 

Director of Khan Academy Türkçe, Alp Köksal, 
joined the 3rd Education Technologies Conference 
organized by Turkish Private Schools Association 
as key speaker. 
Speech delivered by Alp Köksal entitled "Solution? Digital 
Transformation in Education" drew a lot of interest in the 
event hosted by Yeditepe University in Istanbul on Saturday, 
26 March. 

 A BRAND in Education: Khan Academy Türkçe
Khan Academy Türkçe, which attracted attention with the 
contributions it has made in equal opportunities in 
education in civil society, took part in the 16th International 
BRAND conference that brought important names of 
business world together. Director of Khan Academy Türkçe, 
Alp Köksal, told on BRAND 2015 stage how Khan Academy 
has become a brand that directed digital transformation in 
education. 

Khan Academy Türkçe and İhtiyaç Haritası Join 
Hands for Equal Opportunity in Education 
Khan Academy Türkçe and İhtiyaç Haritası combined their 
forces for schools in need. Cooperation of two social 
responsibility movements made great contribution to equal 
opportunity in education. Khan Academy Türkçe provides 
computers for schools demanding computer from İhtiyaç 
Haritası, which is established by actor Mert Fırat, thanks to 
its supporters while providing education support regarding 
free usage of Khan Academy contents.

The first of the seminars on "Generalization of Use 
of Khan Academy Türkçe in Schools" organized by 
İstanbul Provincial Directorate for National 
Education took place in Ataşehir. 
The first of the seminars organized by İstanbul Provincial 
Directorate for National Education for the purpose of 
generalizing usage of Khan Academy Türkçe in schools in 
İstanbul was held on March 16, 2016. Opening speech of the 
seminar, where managers and math teachers of all 
secondary education institutions in Ataşehir district were 
invited, was delivered by Deputy Director of İstanbul 
Provincial Directorate for National Education in charge of 
secondary education, Serkan Gür.  Information on how they 
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Müjde! Khan Academy Türkçe Mobil 
Uygulaması Yayında!

Khan Academy 2015'in en iyileri arasında!

Khan Academy Türkçe, Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin Açılış 
Konuşmasında

Khan Academy mobil uygulaması, ilk 
etapta iOS işletim sistemine sahip cihazlar 
için Appstore üzerinden ücretsiz olarak 
yayınlanıyor. Uygulama, işletim dili Türkçe 
olan cihazlarda artık Türkçe olarak çalışıyor 
ve iPad'lerde sitenin, alıştırmalar da dahil 
tüm fonksiyonelliğini kullanıcıya sunuyor. 
Android için Türkçe uygulama ise yolda!

Microsoft'un kurucusu olan ve dünyanın en zengin 
insanlarından biri olarak tanınan Bill Gates'in son 3 
senedir yayınladığı “Yılın En İyi Gelişmeleri” listesinde bu 
sene Khan Academy de yer aldı. Her sene internet 
üzerinden yayınlanan Gates Notes'da yılın en önemli 
olaylarını değerlendiren Bill Gates'e göre tüm dünya için 
2015'in en olumlu 6 gelişmesinden biri olan Khan 
Academy, herkes için 
sağladığı ücretsiz eğitim 
imkânı ve yarattığı fırsat 
eşitliği sebebiyle listede yer 
alıyor. Bill Gates, pahalı 
hazırlık testlerine, özel 
derslere ve özel eğitmenlere 
maddi imkânları el 
vermeyen öğrencilere 
ücretsiz ders çalışma fırsatı sunması sebebiyle Khan 
Academy'nin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. 
Khan Academy'yi geleceğin eğitim modeli olarak 
nitelendiren Bill Gates, daha önce çocuklarının eğitimi için 
Khan Academy platformundan faydalandığını da 
açıklamıştı.

MEB'in ilk Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne keynote 
konuşmacı olarak davet edilen ve açılış konuşmalarından 
birini yapan Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, 
yeni teknolojilerden en fazla fayda sağlayabilecek 

Good news! Khan Academy Türkçe 
Mobile Application is now available! 

Khan Academy is one of the best of 2015!

Khan Academy mobile application is offered 
free of charge initially via Appstore for devices 
with iOS operating system.  The application 
works in Turkish now in devices with Turkish 
operating language and offers all functions of 
the website including exercises on iPads to 
users. Turkish application for Android is on its 
way! 

Khan Academy was included in the "The Top Good-News 
Stories" list published for the past three years by Bill Gates, 
who is the founder of Microsoft and who is known to be one 
of world's richest people. Khan Academy, which is one of the 
6 most positive developments of 2015 for the whole world 
according to Bill Gates, who evaluates the most important 
events of the year in Gates Notes published on the internet 

every year, is included in the list 
because of free education 
opportunity and equality of 
opportunity it offers for 
everyone. Bill Gates states that 
Khan Academy should not be 
overlooked as it offers free 
studying opportunity for 
students who cannot afford 

expensive preparation tests, tuitions and tutors. Describing 
Khan Academy as the education model of the future, Bill 
Gates explained earlier that he benefited from Khan 
Academy platform for education of his children. Founder of 
Microsoft, Bill Gates, called attention to free education 
opportunity provided by Khan Academy for everyone 
among the most important developments of 2015. 

 
Khan Academy Türkçe Director, Alp Köksal, who was invited 
to Education Technologies Summit of the Ministry of 
National Education as keynote speaker and who delivered 
one of the opening speeches, emphasized that one of the 

Khan Academy Türkçe in Opening Speech of 
Education Technologies Summit of the Ministry of 
National Education

Hazırlayan By: Khan Academy Türkçe Takımı
Khan Academy Türkçe Team

NEWS FROM KHAN ACADEMY TÜRKÇE

KHAN ACADEMY TÜRKÇE’DEN 
HABERLER

27

alanlardan birinin eğitim olduğunu ve teknolojinin 
eğitimde fırsat eşitliği için çok önemli bir fırsat sunduğunu 
vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Sn. Nabi Avcı'nın katılımı ile 
Ankara'da gerçekleşen Zirve'de Alp Köksal, Bakan 
Müsteşarı Sn. Yusuf Tekin'in takdim ettiği plaketi Khan 
Academy Türkçe ve STFA Grubu adına kabul etti. 

Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, 
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından 
düzenlenen 3.Eğitim Teknolojileri Konferansı'na 
Keyspeaker olarak katıldı.
26 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Alp Köksal'ın 
"Çözüm? Eğitimde Dijital Dönüşüm" başlıklı konuşması 
yoğun ilgi gördü. 

Eğitimde bir MARKA: Khan Academy Türkçe
İş dünyasının önemli isimlerini buluşturan 16. Uluslararası 
MARKA Konferansı'nda, sivil toplumda eğitimde fırsat 
eşitliğine yaptığı katkılarla dikkat çeken Khan Academy 
Türkçe de yer aldı. Khan Academy Türkçe Direktörü Alp 
Köksal, MARKA 2015 sahnesinde Khan Academy'nin nasıl 
eğitimde dijital dönüşüme yön veren bir marka haline 
geldiğini anlattı.
Khan Academy Türkçe ve İhtiyaç Haritası 
eğitimde fırsat eşitliği için el ele verdi
Khan Academy Türkçe ve İhtiyaç Haritası güçlerini ihtiyaç 
sahibi okullar için birleştirdi. İki sosyal sorumluluk 
hareketinin işbirliği, eğitimde fırsat eşitliğinde anlamlı bir 
katkıya imza attı.  Khan Academy Türkçe kendi destekçileri 
aracılığıyla, oyuncu Mert Fırat'ın kurduğu İhtiyaç 
Haritası'ndan bilgisayar talebinde bulunan okullara 
bilgisayar sağlarken, aynı zamanda Khan Academy 
içeriklerinin ücretsiz kullanımıyla ilgili eğitim desteği de 
sunuyor.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen "Khan Academy Türkçe'nin 
Okullardaki Kullanımının Yaygınlaştırılması" 
seminerlerinin ilki Ataşehir'de gerçekleşti
Khan Academy Türkçe'nin İstanbul'da bulunan 
okullardaki kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize 
edilen seminerlerin ilki 16 Mart 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ataşehir ilçesindeki tüm ortaöğretim 
kurumlarının yöneticileri ve matematik öğretmenlerinin 
davet edildiği seminerin açılış konuşmasını 
ortaöğretimden sorumlu İstanbul İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Serkan Gür gerçekleştirdi. Ataşehir Dilek 
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 

areas that can reap the highest benefit from new 
technologies is education and technology offers a very 
important opportunity for equal opportunities in education. 
In the summit, which took place with participation of the 
Minister of National Education, Mr. Nabi Avcı in Ankara, Alp 
Köksal accepted the plaquet he was awarded by 
Undersecretary of Minister, Mr. Yusuf Tekin on behalf of 
Khan Academy Türkçe and STFA Group. 

Director of Khan Academy Türkçe, Alp Köksal, 
joined the 3rd Education Technologies Conference 
organized by Turkish Private Schools Association 
as key speaker. 
Speech delivered by Alp Köksal entitled "Solution? Digital 
Transformation in Education" drew a lot of interest in the 
event hosted by Yeditepe University in Istanbul on Saturday, 
26 March. 

 A BRAND in Education: Khan Academy Türkçe
Khan Academy Türkçe, which attracted attention with the 
contributions it has made in equal opportunities in 
education in civil society, took part in the 16th International 
BRAND conference that brought important names of 
business world together. Director of Khan Academy Türkçe, 
Alp Köksal, told on BRAND 2015 stage how Khan Academy 
has become a brand that directed digital transformation in 
education. 

Khan Academy Türkçe and İhtiyaç Haritası Join 
Hands for Equal Opportunity in Education 
Khan Academy Türkçe and İhtiyaç Haritası combined their 
forces for schools in need. Cooperation of two social 
responsibility movements made great contribution to equal 
opportunity in education. Khan Academy Türkçe provides 
computers for schools demanding computer from İhtiyaç 
Haritası, which is established by actor Mert Fırat, thanks to 
its supporters while providing education support regarding 
free usage of Khan Academy contents.

The first of the seminars on "Generalization of Use 
of Khan Academy Türkçe in Schools" organized by 
İstanbul Provincial Directorate for National 
Education took place in Ataşehir. 
The first of the seminars organized by İstanbul Provincial 
Directorate for National Education for the purpose of 
generalizing usage of Khan Academy Türkçe in schools in 
İstanbul was held on March 16, 2016. Opening speech of the 
seminar, where managers and math teachers of all 
secondary education institutions in Ataşehir district were 
invited, was delivered by Deputy Director of İstanbul 
Provincial Directorate for National Education in charge of 
secondary education, Serkan Gür.  Information on how they 
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gerçekleşen ve tüm gün süren etkinlik boyunca 
öğretmenlerle eğitim teknolojileri ve sınıflarında Khan 
Academy'yi nasıl kullanabilecekleri ile ilgili bilgiler 
paylaşıldı.

Khan Academy Türkçe 
Avrasya Maratonu'nda! 
Sabancı Üniversitesi Doğa 
Sporları Kulübü (SUDOSK), 37. 
İstanbul Maratonu'nda eğitimde 
fırsat eşitliğine destek için 
koştu!
Khan Academy 
Türkçe 2. Yaşını Kutladı! 
Bir buçuk yıla yakın bir hazırlık 
aşamasından sonra Khan 
Academy Türkçe, 19 Kasım 2013 
tarihinde gerçekleştirilen basın 
toplantısı ile kamuoyuna 
duyurulmuştu. 19 Kasım 2015 
tarihinde Khan Academy 
Türkçe'nin ikinci yaşı kutlandı.
Khan Academy Türkçe'nin 
okul ziyaretlerinden ve yer 
aldığı etkinliklerden 
bazıları: 

Bu sene "Yeni Nesil Öğrenme" temasıyla düzenlenen n

TEGEP 5. Eğitim ve Gelişim Zirvesi'nde Khan Academy 
Türkçe, öğrenciler ve eğitimciler kadar iş dünyasının ileri 
gelenleri tarafından da alkış topladı.
Bilişim Günleri kapsamında FMV Işık Okulları Erenköy n

Kampüsü'nü ziyaret eden Khan Academy Türkçe ekibi, 
öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ile eğitim 
teknolojileri hakkında paylaşımlarda bulundu ve Khan 
Academy'nin sunduğu yenilikler ve barındırdığı 
teknolojileri anlattı.
 "Geleceğin Okulları, Okulların Geleceği" temasıyla 16 n

Nisan'da FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü'nde 
gerçekleşen Spectrum of Education 5 sempozyumunda 
Khan Academy Türkçe ve eğitim reformu konuşuldu.
Eyüboğlu Koleji'nde düzenlenen Sonbahar Öğretmenler n

Sempozyumu'nda (ATC 2015) 
Khan Academy Türkçe 
sunumuna ve standına 
Eğitimde Fırsat Eşitliği 
Destekçilerinin yoğun ilgisi 
vardı. 
Khan Academy Türkçe, sivil n

toplum kuruluşu İhtiyaç 
Haritası ile birlikte İstanbul 
Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'ni 
ziyaret ederek bilişim 
teknolojileri öğrencilerine 
dijital girişimcilik, sosyal 
sorumluluk ve gönüllülük 
konulu bir seminer 
gerçekleştirdi.

29

TÜBİTAK TÜSSİDE'de gerçekleştirilen Öğretmenler için n

Girişimcilik ve Liderlik konulu hizmetiçi eğitim 
seminerine davet edilen Khan Academy Türkçe ekibi 
yaptığı ilham verici konuşmada eğitim reformu ve bir 
girişimcilik hikâyesi olarak Khan Academy'yi anlattı.
Gaziosmanpaşa Arman Polat İlköğretim Okulu'nun n

öğretmen ve öğrencileriyle buluşan Khan Academy 
Türkçe, ücretsiz platformdan nasıl faydalanılabileceğini 
anlattı.
Khan Academy Türkçe, Hisar Okulları'nda öğretmen ve n

öğrencilerle bir araya geldi. 
Khan Academy Türkçe, Eğitim Reformu Girişimi n

tarafından 2 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen 13. 
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'ndaydı. Sunumda bu 
sefer Khan Academy Türkçe Gönüllüsü, Hisar Okulları 
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı ve Tarih Öğretmeni Aydan 
Demirkuş da ekibe eşlik etti. 
5 Mart Cumartesi günü Radisson Blu Hotel Şişli'de n

gerçekleşen 3. Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (ETZ16) 
Khan Academy Türkçe sunumu büyük ilgi gördü.
IDC tarafından düzenlenen Eğitimde Teknoloji n

Konferansı, akademisyenlerin, eğitim teknolojileri ve 
bilişim sektörünün ileri gelenlerinin ve Khan Academy 
Türkçe'nin de katılımıyla Kadir Has Üniversitesi'nde 
gerçekleşti. 
“Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar” temasıyla bu yıl 18.'si n

düzenlenen İlkbahar Öğretmenler Konferansı 
kapsamında Enka Okulları'nda Khan Academy Türkçe 
oturumu gerçekleştirildi. 
Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, Creative n

Commons Türkiye'nin lansmanına konuşmacı olarak 
davet edildi. Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 
etkinlikte Creative Commons lisansının en önemli 
kullanıcılarından olan Khan Academy'nin “bilginin 
ücretsiz paylaşımı odaklı vizyonu” akademisyen, 
kütüphaneci ve hukukçulardan oluşan geniş katılımcı 
kitlesi tarafından alkış aldı.
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri n

(CIP)'nin gerçekleştirdiği etkinlikte, eğitimde fırsat 
eşitliği için bir sosyal sorumluluk ve gönüllülük hareketi 
olarak Khan Academy Türkçe, Sabancı Üniversitesi 
öğrencileri ile buluştu.
Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, YTÜ Eğitim n

ve Bilişim Teknolojileri Kulübü'nün davetiyle Yıldız 
Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir 
araya geldi.

can use Khan Academy in education technologies and 
classes was shared with teachers during the event that was 
hosted by Ataşehir Dilek Sabancı Vocational and Technical 
Anatolian High School and that took the whole day.

Khan Academy Türkçe is in 
Eurasia Marathon! 
Sabancı University Nature Sports 
Club (SUDOSK) ran to support 
equal opportunity in education in 
37th İstanbul Marathon!

Khan Academy Türkçe 
Celebrates its 2nd Year! 
Khan Academy Türkçe was 
announced to the public with a 
press conference held on 
November 19, 2013 after a 
preparation stage of nearly one 
and a half years. Khan Academy 
Türkçe celebrated its second year 
on November 19, 2015. 

School visits and Events: 
Khan Academy Türkçe received n

acclaim from prominent figures 
of the business world as well as 

students and teachers in TEGEP 5th Education and 
Improvement Summit organized by the theme "New 
Generation Learning" this year. 

Khan Academy Türkçe team, who visited FMV Işık Schools n

Erenköy Campus within the scope of Informatics Days 
shared information about education technologies with 
students, teachers and school administrators and 
explained the innovations and technologies incorporated 
and offered by Khan Academy. 

Khan Academy Türkçe and education reform was n

discussed in Spectrum of Education 5 symposium that 
took place in FMV Işık Schools Ayazağa Campus on 16 April 
by the theme: "Schools of the Future, Future of the 
Schools".

Supporters of Equal n

Opportunities in Education 
showed remarkable interest in 
Khan Academy Türkçe 
presentation and booth in the 
Autumn Teachers' Conference 
(ATC 2015) held in Eyüboğlu 
College. 

Khan Academy Türkçe delivered n

a seminar on digital 
entrepreneurship, social 
responsibility and volunteering 
to information technologies 
students at İstanbul Beşiktaş 
Rüştü Akın Vocational and 
Technical Anatolian High School 

with the non-governmental organization İhtiyaç Haritası. 

Khan Academy Türkçe team, who was invited to in-house n

training seminar on Entrepreneurship and Leadership for 
Teachers held in TÜBİTAK TÜSSİDE, told about Khan 
Academy as an educational reform and entrepreneurship 
story in its inspirational speech. 

Khan Academy Türkçe, who got together with teachers n

and students of Gaziosmanpaşa Arman Polat Primary 
School, explained how to benefit from the free platform. 

Khan Academy Türkçe got together with students and n

teachers in Hisar Schools. 

Khan Academy Türkçe was in 13th Good Examples in n

Education Conference organized  by Education Reform 
Initiative on April 2, 2016. During the presentation, Khan 
Academy Türkçe Volunteer, Hisar Schools Social Sciences 
Department Head and History Teacher Aydan Demirkuş 
accompanied the team. 

Presentation of Khan Academy Türkçe drew a lot of n

interest in 3rd Education Technologies Summit (ETZ16) 
held in Radisson Blu Hotel Şişli on 5 March, Saturday.

The Technology in Education Conference organized by IDC n

took place in Kadir Has University with the participation of 
Khan Academy Türkçe, academicians and prominent 
figures of education technologies and informatics sector. 

Khan Academy Türkçe session was organized in Enka n

Schools within the scope of Spring Teacher's Conference 
organized this year for the 18th time by the theme "New 
Approaches in Learning". 

Director of Khan Academy Türkçe, Alp Köksal was invited n

as a speaker to launch of Creative Commons Turkey. In the 
event held in Özyeğin University, “vision of free sharing of 
information” of Khan Academy, who is one of the most 
important users of Creative Commons license, received 
acclaim from large participant group composed of 
academicians, librarians and legal experts.

In the event where Sabancı University Social Sensitivity n

Projects (CIP) were executed, Khan Academy Türkçe got 
together with students of Sabancı University as a social 
responsibility and volunteering movement for equal 
opportunities in education . 

Director of Khan Academy Türkçe, Alp Köksal, got together n

with students of Yıldız Teknik University upon invitation of 
YTÜ Education and Informatics Technologies Club.

www.herseyiogrenebilirsin.org   |   www.khanacademy.org.tr

Khan Academy Türkçe gönüllü takımında
yer almak ister misiniz?
Khan Academy Türkçe'nin gönüllülük programı hakkında daha 
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gerçekleşen ve tüm gün süren etkinlik boyunca 
öğretmenlerle eğitim teknolojileri ve sınıflarında Khan 
Academy'yi nasıl kullanabilecekleri ile ilgili bilgiler 
paylaşıldı.

Khan Academy Türkçe 
Avrasya Maratonu'nda! 
Sabancı Üniversitesi Doğa 
Sporları Kulübü (SUDOSK), 37. 
İstanbul Maratonu'nda eğitimde 
fırsat eşitliğine destek için 
koştu!
Khan Academy 
Türkçe 2. Yaşını Kutladı! 
Bir buçuk yıla yakın bir hazırlık 
aşamasından sonra Khan 
Academy Türkçe, 19 Kasım 2013 
tarihinde gerçekleştirilen basın 
toplantısı ile kamuoyuna 
duyurulmuştu. 19 Kasım 2015 
tarihinde Khan Academy 
Türkçe'nin ikinci yaşı kutlandı.
Khan Academy Türkçe'nin 
okul ziyaretlerinden ve yer 
aldığı etkinliklerden 
bazıları: 

Bu sene "Yeni Nesil Öğrenme" temasıyla düzenlenen n

TEGEP 5. Eğitim ve Gelişim Zirvesi'nde Khan Academy 
Türkçe, öğrenciler ve eğitimciler kadar iş dünyasının ileri 
gelenleri tarafından da alkış topladı.
Bilişim Günleri kapsamında FMV Işık Okulları Erenköy n

Kampüsü'nü ziyaret eden Khan Academy Türkçe ekibi, 
öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ile eğitim 
teknolojileri hakkında paylaşımlarda bulundu ve Khan 
Academy'nin sunduğu yenilikler ve barındırdığı 
teknolojileri anlattı.
 "Geleceğin Okulları, Okulların Geleceği" temasıyla 16 n

Nisan'da FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü'nde 
gerçekleşen Spectrum of Education 5 sempozyumunda 
Khan Academy Türkçe ve eğitim reformu konuşuldu.
Eyüboğlu Koleji'nde düzenlenen Sonbahar Öğretmenler n

Sempozyumu'nda (ATC 2015) 
Khan Academy Türkçe 
sunumuna ve standına 
Eğitimde Fırsat Eşitliği 
Destekçilerinin yoğun ilgisi 
vardı. 
Khan Academy Türkçe, sivil n

toplum kuruluşu İhtiyaç 
Haritası ile birlikte İstanbul 
Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'ni 
ziyaret ederek bilişim 
teknolojileri öğrencilerine 
dijital girişimcilik, sosyal 
sorumluluk ve gönüllülük 
konulu bir seminer 
gerçekleştirdi.
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TÜBİTAK TÜSSİDE'de gerçekleştirilen Öğretmenler için n

Girişimcilik ve Liderlik konulu hizmetiçi eğitim 
seminerine davet edilen Khan Academy Türkçe ekibi 
yaptığı ilham verici konuşmada eğitim reformu ve bir 
girişimcilik hikâyesi olarak Khan Academy'yi anlattı.
Gaziosmanpaşa Arman Polat İlköğretim Okulu'nun n

öğretmen ve öğrencileriyle buluşan Khan Academy 
Türkçe, ücretsiz platformdan nasıl faydalanılabileceğini 
anlattı.
Khan Academy Türkçe, Hisar Okulları'nda öğretmen ve n

öğrencilerle bir araya geldi. 
Khan Academy Türkçe, Eğitim Reformu Girişimi n

tarafından 2 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen 13. 
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'ndaydı. Sunumda bu 
sefer Khan Academy Türkçe Gönüllüsü, Hisar Okulları 
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı ve Tarih Öğretmeni Aydan 
Demirkuş da ekibe eşlik etti. 
5 Mart Cumartesi günü Radisson Blu Hotel Şişli'de n

gerçekleşen 3. Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (ETZ16) 
Khan Academy Türkçe sunumu büyük ilgi gördü.
IDC tarafından düzenlenen Eğitimde Teknoloji n

Konferansı, akademisyenlerin, eğitim teknolojileri ve 
bilişim sektörünün ileri gelenlerinin ve Khan Academy 
Türkçe'nin de katılımıyla Kadir Has Üniversitesi'nde 
gerçekleşti. 
“Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar” temasıyla bu yıl 18.'si n

düzenlenen İlkbahar Öğretmenler Konferansı 
kapsamında Enka Okulları'nda Khan Academy Türkçe 
oturumu gerçekleştirildi. 
Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, Creative n

Commons Türkiye'nin lansmanına konuşmacı olarak 
davet edildi. Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 
etkinlikte Creative Commons lisansının en önemli 
kullanıcılarından olan Khan Academy'nin “bilginin 
ücretsiz paylaşımı odaklı vizyonu” akademisyen, 
kütüphaneci ve hukukçulardan oluşan geniş katılımcı 
kitlesi tarafından alkış aldı.
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri n

(CIP)'nin gerçekleştirdiği etkinlikte, eğitimde fırsat 
eşitliği için bir sosyal sorumluluk ve gönüllülük hareketi 
olarak Khan Academy Türkçe, Sabancı Üniversitesi 
öğrencileri ile buluştu.
Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, YTÜ Eğitim n

ve Bilişim Teknolojileri Kulübü'nün davetiyle Yıldız 
Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir 
araya geldi.

can use Khan Academy in education technologies and 
classes was shared with teachers during the event that was 
hosted by Ataşehir Dilek Sabancı Vocational and Technical 
Anatolian High School and that took the whole day.

Khan Academy Türkçe is in 
Eurasia Marathon! 
Sabancı University Nature Sports 
Club (SUDOSK) ran to support 
equal opportunity in education in 
37th İstanbul Marathon!

Khan Academy Türkçe 
Celebrates its 2nd Year! 
Khan Academy Türkçe was 
announced to the public with a 
press conference held on 
November 19, 2013 after a 
preparation stage of nearly one 
and a half years. Khan Academy 
Türkçe celebrated its second year 
on November 19, 2015. 

School visits and Events: 
Khan Academy Türkçe received n

acclaim from prominent figures 
of the business world as well as 

students and teachers in TEGEP 5th Education and 
Improvement Summit organized by the theme "New 
Generation Learning" this year. 

Khan Academy Türkçe team, who visited FMV Işık Schools n

Erenköy Campus within the scope of Informatics Days 
shared information about education technologies with 
students, teachers and school administrators and 
explained the innovations and technologies incorporated 
and offered by Khan Academy. 

Khan Academy Türkçe and education reform was n

discussed in Spectrum of Education 5 symposium that 
took place in FMV Işık Schools Ayazağa Campus on 16 April 
by the theme: "Schools of the Future, Future of the 
Schools".

Supporters of Equal n

Opportunities in Education 
showed remarkable interest in 
Khan Academy Türkçe 
presentation and booth in the 
Autumn Teachers' Conference 
(ATC 2015) held in Eyüboğlu 
College. 

Khan Academy Türkçe delivered n

a seminar on digital 
entrepreneurship, social 
responsibility and volunteering 
to information technologies 
students at İstanbul Beşiktaş 
Rüştü Akın Vocational and 
Technical Anatolian High School 

with the non-governmental organization İhtiyaç Haritası. 

Khan Academy Türkçe team, who was invited to in-house n

training seminar on Entrepreneurship and Leadership for 
Teachers held in TÜBİTAK TÜSSİDE, told about Khan 
Academy as an educational reform and entrepreneurship 
story in its inspirational speech. 

Khan Academy Türkçe, who got together with teachers n

and students of Gaziosmanpaşa Arman Polat Primary 
School, explained how to benefit from the free platform. 

Khan Academy Türkçe got together with students and n

teachers in Hisar Schools. 

Khan Academy Türkçe was in 13th Good Examples in n

Education Conference organized  by Education Reform 
Initiative on April 2, 2016. During the presentation, Khan 
Academy Türkçe Volunteer, Hisar Schools Social Sciences 
Department Head and History Teacher Aydan Demirkuş 
accompanied the team. 

Presentation of Khan Academy Türkçe drew a lot of n

interest in 3rd Education Technologies Summit (ETZ16) 
held in Radisson Blu Hotel Şişli on 5 March, Saturday.

The Technology in Education Conference organized by IDC n

took place in Kadir Has University with the participation of 
Khan Academy Türkçe, academicians and prominent 
figures of education technologies and informatics sector. 

Khan Academy Türkçe session was organized in Enka n

Schools within the scope of Spring Teacher's Conference 
organized this year for the 18th time by the theme "New 
Approaches in Learning". 

Director of Khan Academy Türkçe, Alp Köksal was invited n

as a speaker to launch of Creative Commons Turkey. In the 
event held in Özyeğin University, “vision of free sharing of 
information” of Khan Academy, who is one of the most 
important users of Creative Commons license, received 
acclaim from large participant group composed of 
academicians, librarians and legal experts.

In the event where Sabancı University Social Sensitivity n

Projects (CIP) were executed, Khan Academy Türkçe got 
together with students of Sabancı University as a social 
responsibility and volunteering movement for equal 
opportunities in education . 

Director of Khan Academy Türkçe, Alp Köksal, got together n

with students of Yıldız Teknik University upon invitation of 
YTÜ Education and Informatics Technologies Club.
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STFA, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 
(TİSK) geleneksel hale getirdiği “TİSK Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Ödülleri” kapsamında, TEVİTÖL (TEV İnanç 
Türkeş Özel Lisesi)'ne kaynak yaratmak ve üstün 
yetenekli çocukların eğitimine dikkat çekmek için 
hayata geçirdiği Gelecek Kampı Projesi ile “En Yenilikçi 
KSS Ödülü”ne layık görüldü.  

Ödül töreni 23 Mart 2016 tarihinde Çırağan Sarayı'nda 
gerçekleştirildi. STFA Grubu adına ödülü STFA Yatırım 
Holding CFO'su Altan Dinç aldı.

TEVİTÖL Gelecek Kampı; ülkemizde üstün yetenekli 
çocuklara yönelik en temel eğitim kurumu olan 
TEVİTÖL'den daha fazla sayıda üstün yetenekli, maddi 
olanakları sınırlı çocuğun faydalanması amacıyla 
geliştirilen ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin 
işbirliğini sağlaması nedeniyle 58 proje arasında 
yapılan değerlendirmede Yenilikçilik Ödülü'ne layık 
görüldü.

Öğrencilerin üniversite seçimleri öncesinde kendilerini 
daha iyi tanımalarını, yatkınlıklarını, ilgi alanlarını ve 
mesleki eğilimlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla 
tasarlanan TEVİTÖL Gelecek Kampı yaz döneminde 
STFA'nın öncülüğünde başladı ve Türkiye'nin önde 
gelen şirketleri, çalışanlarının çocuklarının bu kamptan 
faydalanmasını sağlayarak projeye destek verdiler.

STFA's Future Camp Project, launched with the goal of 
creating resources for TEVITOL (Turkish Education 
Foundation Inanç Türkeş Private High School) and 
focusing on the education of gifted children, received the 
“Most Innovative Corporate Social Responsibility Award” 
at the “TISK Corporate Social Responsibility Awards” 
traditionally organized by the Turkish Confederation of 
Employer Associations (TISK).   

The award ceremony was held on March 23rd, 2016 at 
the Çırağan Palace. Mr. Altan Dinç (CFO, STFA Investment 
Holding) received the award on behalf of STFA Group.  

As a project that is designed to make sure that TEVITOL, 
our country's foremost educational institution for gifted 
children, can reach out to more number of gifted and 
impoverished children, TEVITOL Future Camp, out of 58 
projects, received the Innovativeness Award since it 
involves collaboration with the leading Turkish 
companies.

TEVITOL Future Camp, a project aiming to help students 
to get to know themselves better and to discover their 
capabilities, interests and professional tendencies 
before choosing a university, was launched in summer 
under the leadership of STFA, and leading Turkish 
companies supported the project by making sure that 
their staff's children benefit from this program.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen TEVİTÖL Gelecek Kampı, 
bu yıl da 10 Temmuz- 13 Ağustos tarihleri arasında 5 
dönem olarak düzenlenecek.

“Geleceğin Seninle Aynı Renk Olsun” temasıyla 
tasarlanan Gelecek Kampı; lise öğrencilerinin 
üniversite seçimleri öncesinde kendilerini daha iyi 
tanımalarını, yatkınlıklarını, ilgi alanlarını ve 
eğilimlerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor. 
Böylelikle gençlerin genel anlamda geleceklerine, özel 
anlamda ise üniversite ve kariyer seçimlerine yön 
verirken daha bilinçli kararlar alabilme yeteneklerinin 
artması destekleniyor. Gelecek Kampı, 1 hafta 
konaklamalı olarak TEVİTÖL kampüsünde 
gerçekleştiriliyor. Programın uygulayıcıları psikologlar 
ve psikoloji alt yapısı olan uzmanlar. Kamp süresince 
öğrenciler bilimsel verilere dayanan bazı 
testlere/envanterlere tabii tutuluyorlar, psikologlar 
tarafından içeriği belirlenmiş farkındalık arttırıcı eğitim 
ve oturumlara katılıyorlar, becerilerini ortaya çıkaracak 
atölye çalışmalarında yer alıyorlar. Kampın sonunda 
tüm bu süreçlerin sonuçları bir rapor halinde öğrenci 
ve veli ile paylaşılıyor.  Geçtiğimiz yıl STFA'nın başlattığı 
bu projeye Türkiye'nin önde gelen şirketleri katıldı. 
Şirketler, kendi çalışanlarının çocukları ya da bu 
eğitimden burslu yararlanan çocukların kamptan 
faydalanmasına destek vererek projeye katıldılar. 

1. Dönem: 10 - 16 Temmuz
2. Dönem: 17 - 23 Temmuz
3. Dönem: 24 - 30 Temmuz
4. Dönem: 31 Temmuz - 6 Ağustos
5. Dönem: 7 - 13 Ağustos

Organized for the first time last year, TEVİTÖL Future 
Camp will be held this year between July 10th and 
August 13th in 5 periods.

Designed with the theme “May your future be the same 
color with you” Future Camp aims to enable high 
schools students to discover themselves, their 
capabilities, areas of interests and tendencies before the 
university selection process. Thus their capabilities to 
make more conscious decisions when directing their 
future in general and their university and career choices 
in particular are supported. Future Camp is held in 
TEVİTÖL Campus for one week with accommodation. 
The program is executed by psychologists and experts 
with background in psychology. During the Camp 
students are subjected to a series of tests/inventories 
based on scientific data, participate in training and 
sessions to raise awareness prepared by psychologists 
and participate in workshops that will reveal their skills. 
The results of all these processes are shared with 
students and their parents in a report at the end of the 
Camp. The project initiated by STFA last year attracted 
the leading companies of Turkey. Companies 
participated in the project by supporting either the 
children of their employees or children using this camp 
with scholarship.

1st Period: July 10th - 16th
2nd Period: July 17th -  23rd
3rd Period: July 24th – 30th
4th Period: July 31st – August 6th
5th Period: August 7th – 13th

STFA, TEVİTÖL GELECEK KAMPI ile
EN YENİLİKÇİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

STFA's TEVITOL FUTURE CAMP 
RECEIVED MOST INNOVATIVE CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY AWARD

TEVİTÖL GELECEK KAMPI
BAŞLIYOR TEVİTÖL FUTURE CAMP 
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hayata geçirdiği Gelecek Kampı Projesi ile “En Yenilikçi 
KSS Ödülü”ne layık görüldü.  

Ödül töreni 23 Mart 2016 tarihinde Çırağan Sarayı'nda 
gerçekleştirildi. STFA Grubu adına ödülü STFA Yatırım 
Holding CFO'su Altan Dinç aldı.

TEVİTÖL Gelecek Kampı; ülkemizde üstün yetenekli 
çocuklara yönelik en temel eğitim kurumu olan 
TEVİTÖL'den daha fazla sayıda üstün yetenekli, maddi 
olanakları sınırlı çocuğun faydalanması amacıyla 
geliştirilen ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin 
işbirliğini sağlaması nedeniyle 58 proje arasında 
yapılan değerlendirmede Yenilikçilik Ödülü'ne layık 
görüldü.

Öğrencilerin üniversite seçimleri öncesinde kendilerini 
daha iyi tanımalarını, yatkınlıklarını, ilgi alanlarını ve 
mesleki eğilimlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla 
tasarlanan TEVİTÖL Gelecek Kampı yaz döneminde 
STFA'nın öncülüğünde başladı ve Türkiye'nin önde 
gelen şirketleri, çalışanlarının çocuklarının bu kamptan 
faydalanmasını sağlayarak projeye destek verdiler.

STFA's Future Camp Project, launched with the goal of 
creating resources for TEVITOL (Turkish Education 
Foundation Inanç Türkeş Private High School) and 
focusing on the education of gifted children, received the 
“Most Innovative Corporate Social Responsibility Award” 
at the “TISK Corporate Social Responsibility Awards” 
traditionally organized by the Turkish Confederation of 
Employer Associations (TISK).   

The award ceremony was held on March 23rd, 2016 at 
the Çırağan Palace. Mr. Altan Dinç (CFO, STFA Investment 
Holding) received the award on behalf of STFA Group.  

As a project that is designed to make sure that TEVITOL, 
our country's foremost educational institution for gifted 
children, can reach out to more number of gifted and 
impoverished children, TEVITOL Future Camp, out of 58 
projects, received the Innovativeness Award since it 
involves collaboration with the leading Turkish 
companies.

TEVITOL Future Camp, a project aiming to help students 
to get to know themselves better and to discover their 
capabilities, interests and professional tendencies 
before choosing a university, was launched in summer 
under the leadership of STFA, and leading Turkish 
companies supported the project by making sure that 
their staff's children benefit from this program.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen TEVİTÖL Gelecek Kampı, 
bu yıl da 10 Temmuz- 13 Ağustos tarihleri arasında 5 
dönem olarak düzenlenecek.

“Geleceğin Seninle Aynı Renk Olsun” temasıyla 
tasarlanan Gelecek Kampı; lise öğrencilerinin 
üniversite seçimleri öncesinde kendilerini daha iyi 
tanımalarını, yatkınlıklarını, ilgi alanlarını ve 
eğilimlerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor. 
Böylelikle gençlerin genel anlamda geleceklerine, özel 
anlamda ise üniversite ve kariyer seçimlerine yön 
verirken daha bilinçli kararlar alabilme yeteneklerinin 
artması destekleniyor. Gelecek Kampı, 1 hafta 
konaklamalı olarak TEVİTÖL kampüsünde 
gerçekleştiriliyor. Programın uygulayıcıları psikologlar 
ve psikoloji alt yapısı olan uzmanlar. Kamp süresince 
öğrenciler bilimsel verilere dayanan bazı 
testlere/envanterlere tabii tutuluyorlar, psikologlar 
tarafından içeriği belirlenmiş farkındalık arttırıcı eğitim 
ve oturumlara katılıyorlar, becerilerini ortaya çıkaracak 
atölye çalışmalarında yer alıyorlar. Kampın sonunda 
tüm bu süreçlerin sonuçları bir rapor halinde öğrenci 
ve veli ile paylaşılıyor.  Geçtiğimiz yıl STFA'nın başlattığı 
bu projeye Türkiye'nin önde gelen şirketleri katıldı. 
Şirketler, kendi çalışanlarının çocukları ya da bu 
eğitimden burslu yararlanan çocukların kamptan 
faydalanmasına destek vererek projeye katıldılar. 
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Organized for the first time last year, TEVİTÖL Future 
Camp will be held this year between July 10th and 
August 13th in 5 periods.

Designed with the theme “May your future be the same 
color with you” Future Camp aims to enable high 
schools students to discover themselves, their 
capabilities, areas of interests and tendencies before the 
university selection process. Thus their capabilities to 
make more conscious decisions when directing their 
future in general and their university and career choices 
in particular are supported. Future Camp is held in 
TEVİTÖL Campus for one week with accommodation. 
The program is executed by psychologists and experts 
with background in psychology. During the Camp 
students are subjected to a series of tests/inventories 
based on scientific data, participate in training and 
sessions to raise awareness prepared by psychologists 
and participate in workshops that will reveal their skills. 
The results of all these processes are shared with 
students and their parents in a report at the end of the 
Camp. The project initiated by STFA last year attracted 
the leading companies of Turkey. Companies 
participated in the project by supporting either the 
children of their employees or children using this camp 
with scholarship.
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Dünya çapında yaygın terör olayları, yaşanan büyük 
ölçekli göçler, Ülkeler arası gerginlikler, enerji 
fiyatlarındaki ve kurlardaki dalgalanmalar,  emtia 
fiyatlarının düşmesi, petrol fiyatlarının dipleri görmesi , 
çöken finansal mekanizmalar, yolsuzluk olayları, bulaşıcı 
hastalıkların hızlı ve kitlesel yayılımı gibi sosyal, ekonomik 
ve politik konularda yaşanan gelişmeler her sektörü kötü 
yönde etkiliyor. Bir yandan bunlar olurken diğer yandan 
da iklim değişimi ile mücadelede başarısızlıklar ve doğal 
afetler yaşadığımız çevreyi etkilemeye devam ediyor. 

Teknolojide yaşanan gelişimler, büyük ölçekli siber ataklar 
ve kritik bilgi ağının çöküşü riskini de yanında getiriyor. 
Endüstri 4.0 çağı denen sanayi devrimi başlamış durumda. 
Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve 
siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütününü 
ifade ediyor.

Çevremizde olup biten tüm bu gelişmeler sonucu sürekli 
değişen dönüşen dünyamızda hiçbir şeyin sabit kalmadığı 
gibi şirketin Riskleri de sabit kalmamakta ve 
değişmektedir. 

Grubumuzun bu değişimlere göre 
belirlediği yeni Stratejiler de yeni 
riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Her yıl grubumuzun 
iç ve dış dinamikleri yeniden 
değerlendirilerek, belirlenen 
koşulların getirdiği riskler yeniden 
tanımlandırılır. Sadece risklerin 
yeniden tanımlanması yetmez, 
değişen koşullarda grubun risk 
iştahınında güncellenmesi gerekir. 

2016 Kurumsal Risklerimizi 
belirlerken ilk adım aşağıdaki 
soruların yanıtını aramaktı;

Bu yılki stratejilerimize ve n

değişen küresel koşulara göre 
STFA'nın öncelikli Riskleri 
nelerdir?

Global terrorism, large scale migrations, tension between 
countries, fluctuations in energy prices and exchange rates, 
decreasing commodity prices, rock bottoming of oil prices, 
financial mechanisms disruption, corruption, rapid and 
massive spread of contagious diseases and such social, 
economic and political issues have a negative impact on all 
industries. Along with these, failure to combat climate 
change and natural disasters continue to influence the 
environment. 

The technological developments bring along the large scale 
cyber attacks and risk of the collapse of the critical 
information network. The Industrial revolution called 
Industry 4.0 age has already begun. This revolution 
represents a set of values consisting of internet of things, 
services of internet and cyber-physical systems. 

Just like anything else in this constantly evolving and 
transforming world company risks also evolve. 

The New Strategies defined by our group according to these 
evolutions also bring 
new risks. Each year we 
reevaluate internal and 
external dynamics of 
our group and redefine 
the risks brought by 
defined conditions. 
Redefinition of risks is 
not enough, Risk 
Appetite of the Group 
shall also be 
reevaluated in changed 
conditions. 

While determining 2016 
Corporate Risks first 
step was to search for 
the answers to the 
questions below;

What are the priority n

KÖPRÜ
RİSK YÖNETİMİ RISK MANAGEMENT

STRATEJİK HEDEFLERİN ÖNÜNDEKİ 
KURUMSAL RİSKLERİN YÖNETİMİ

MANAGEMENT OF CORPORATE 
RISKS ON STRATEGIC GOALS

Bu risklere nasıl yanıtlar verebilirim? (Transfer, Azaltma, n

Tolerans altı Kabul)

Riskleri yönetmek için neler yapılacak? Kimler sorumlu n

olacak?

Öncelikli risklerin efektif yönetildiğini bize ne gösterir? n

(KRI's)

Yılın başında konusunda uzman kişilerle birebir yapılan ön 
çalışmalar, Müşteri Memnuniyet Anket sonuçları, Denetim 
Raporları vb. toplanarak birleştirilen Kurumsal 
Risklerimiz, Risk Komitesi toplantısında olasılık ve etkileri 
ile analiz edilerek, ham risk puanı hesaplanmıştır. 

İkinci aşamada Kurumsal Riskle ilgili departmanlarla 
birebir görüşmeler yapılarak, Riski Yönetmek için yapmış 
oldukları Kontrol çalışmaları ve sonuçları irdelenerek, Risk 
Yönetim Kontrol etkinlik derecesi belirlendi.

Bu kontroller sonucu kalan “Kalıntı Risklerimiz” 
önceliklendirilmiş ve  bu risklere ait yanıt planları 
oluşturulmuş ve yapılacak aksiyonlar için planlar 
belirlenmiştir.  
Toplanan tüm bilgiler 
Risk Komitesi 2. 
Toplantısı’nda 
değerlendirilerek, 
belirlenen Aksiyon 
sorumlularına Riskin 
Yönetilmesi için 
görevlendirme 
yapılmıştır.

Her yıl daha da geliştirmeye çalıştığımız  “Kurumsal Risk 
Yönetimi” sistemimiz ile STFA Grubu olarak risklerimizi 
daha da iyi tespit, takip ve yönetim etkinliği sağlayarak 
sürdürülebilir büyümemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Tüm çalışanlarımız içinde bulundukları bölümlerin 
risklerini bilmek ve yönetimine destek olma bilinciyle 
özveriyle çalışmaya devam etmektedir.
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risks of STFA in accordance with our strategies for this year 
and changing global conditions?

How can I face these risks? (Transfer, Mitigation, n

Acceptance Below Tolerance)

What will be done to manage risks? Who will be n

responsible?

What shows us that Priority Risks are managed n

effectively? (KRI's)

Our corporate risks, obtained by compiling Preliminary 
studies conducted at the beginning of the year with experts, 
Customer Satisfaction Survey Results, Audit Reports, etc. 
have been analyzed in the Risk committee meeting with 
probability and impact to obtain raw risk scores. 

At the second stage, one on one interviews were conducted 
with departments in relation to Corporate Risk and Control 

activities to manage risk have been analyzed along with 
results to determine a Risk Management Control efficiency 
level.

Our “Residual Risks” left upon 
these controls have been 

prioritized and response plans 
have been established for 

these risks and actions to be 
taken have been defined. 

All gathered information 
has been assessed in 

ndRisk Committee 2  
Meeting and 

relevant Action 
responsibles have 

been assigned duties for Risk Management.

With our “Corporate Risk Management” system we try to 
perfect each year, we, as STFA group, try to contribute to 
our sustainable growth with more efficient definition, 
monitoring and managing of our Risks better. 

All our employees work devotedly with an understanding of 
the Risks of their departments and help to manage these 
risks.

Seviye Level
 

Risk Skoru Risk Score

Düşük Low
 1 - 7 arası between

Orta Medium

 

8 - 14 arası between

Yüksek High 15 - 23 arası between

Çok Yüksek Very High 24 - 36 arası between

24-36

15-23

8-14

0-7

Control Practice
1.   * In operation

* Documented
* Applied consistently
* Communicated
* Monitored

2. Fulfills three (3) of the items above
3. Fulfills two (2) of the items above
4. Fulfills one (1) of the items above
5. Fulfills none of the items above

Control Results
1. Control is perfect and no improvement is recommended.
2. Control reduces natural risk sufficiently but there's room for 

improvement.
3. Control reduces natural risk partially but more improvement is 

necessary.
4. Control has huge gaps and reduces natural risk minimally.
5. Control does not reduce natural risk.

Kontrol Uygulaması
1.   * Devreye alınmış

* Belgelenmiş
* Sürekli uygulamaya dahil edilmiş
* İletişim yapılıyor
* Düzenli takibi yapılıyor

2. Yukarıdaki maddelerden üç(3)ünü karşılıyor
3. Yukarıdaki maddelerden iki(2)sini karşılıyor
4. Yukarıdaki maddelerden bir(1)ini karşılıyor
5. Yukarıdaki maddelerden hiçbirini karşılamıyor

Kontrol Sonuçları
1. Kontrol mükemmel ve hiçbir geliştirme önerilmez.
2. Kontrol yeterince doğal riski düşürür fakat gelişime yer var.
3. Kontrol kısmen doğal riski düşürür fakat daha ileri gelişim 

gereklidir.
4. Kontrolde büyük eksiklikler vardır ve doğal riski minimum 

düşürür.
5. Kontrol doğal riski düşürmez.

Kontrol Etkinlik Derecesi
(Kontrol Uygulaması Puanı + Kontrol Sonuçları Puanı)

Control Efficiency Level
(Control Practice Score + Control Results Score)

+ + Seviye  Level

Mükemmel
Perfect
Çok İyi
Very Good
İyi
Good
Yetersiz
Insufficient
Kötü
Poor

Aralık  Range

2 0.2

0.4

0.6

0.8

1

3 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 10

Oran  Rate

Risk değerlendirme
Risk assessment
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Risk identification

Risk analizi
Risk analysis

Risk değerlendirmesi
Risk evaluation

İçerik oluşturmak
Establish context

Riskin giderilmesi
Risk treatment
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Dünya çapında yaygın terör olayları, yaşanan büyük 
ölçekli göçler, Ülkeler arası gerginlikler, enerji 
fiyatlarındaki ve kurlardaki dalgalanmalar,  emtia 
fiyatlarının düşmesi, petrol fiyatlarının dipleri görmesi , 
çöken finansal mekanizmalar, yolsuzluk olayları, bulaşıcı 
hastalıkların hızlı ve kitlesel yayılımı gibi sosyal, ekonomik 
ve politik konularda yaşanan gelişmeler her sektörü kötü 
yönde etkiliyor. Bir yandan bunlar olurken diğer yandan 
da iklim değişimi ile mücadelede başarısızlıklar ve doğal 
afetler yaşadığımız çevreyi etkilemeye devam ediyor. 

Teknolojide yaşanan gelişimler, büyük ölçekli siber ataklar 
ve kritik bilgi ağının çöküşü riskini de yanında getiriyor. 
Endüstri 4.0 çağı denen sanayi devrimi başlamış durumda. 
Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve 
siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütününü 
ifade ediyor.

Çevremizde olup biten tüm bu gelişmeler sonucu sürekli 
değişen dönüşen dünyamızda hiçbir şeyin sabit kalmadığı 
gibi şirketin Riskleri de sabit kalmamakta ve 
değişmektedir. 

Grubumuzun bu değişimlere göre 
belirlediği yeni Stratejiler de yeni 
riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Her yıl grubumuzun 
iç ve dış dinamikleri yeniden 
değerlendirilerek, belirlenen 
koşulların getirdiği riskler yeniden 
tanımlandırılır. Sadece risklerin 
yeniden tanımlanması yetmez, 
değişen koşullarda grubun risk 
iştahınında güncellenmesi gerekir. 

2016 Kurumsal Risklerimizi 
belirlerken ilk adım aşağıdaki 
soruların yanıtını aramaktı;

Bu yılki stratejilerimize ve n

değişen küresel koşulara göre 
STFA'nın öncelikli Riskleri 
nelerdir?

Global terrorism, large scale migrations, tension between 
countries, fluctuations in energy prices and exchange rates, 
decreasing commodity prices, rock bottoming of oil prices, 
financial mechanisms disruption, corruption, rapid and 
massive spread of contagious diseases and such social, 
economic and political issues have a negative impact on all 
industries. Along with these, failure to combat climate 
change and natural disasters continue to influence the 
environment. 

The technological developments bring along the large scale 
cyber attacks and risk of the collapse of the critical 
information network. The Industrial revolution called 
Industry 4.0 age has already begun. This revolution 
represents a set of values consisting of internet of things, 
services of internet and cyber-physical systems. 

Just like anything else in this constantly evolving and 
transforming world company risks also evolve. 

The New Strategies defined by our group according to these 
evolutions also bring 
new risks. Each year we 
reevaluate internal and 
external dynamics of 
our group and redefine 
the risks brought by 
defined conditions. 
Redefinition of risks is 
not enough, Risk 
Appetite of the Group 
shall also be 
reevaluated in changed 
conditions. 

While determining 2016 
Corporate Risks first 
step was to search for 
the answers to the 
questions below;

What are the priority n

KÖPRÜ
RİSK YÖNETİMİ RISK MANAGEMENT

STRATEJİK HEDEFLERİN ÖNÜNDEKİ 
KURUMSAL RİSKLERİN YÖNETİMİ

MANAGEMENT OF CORPORATE 
RISKS ON STRATEGIC GOALS

Bu risklere nasıl yanıtlar verebilirim? (Transfer, Azaltma, n

Tolerans altı Kabul)

Riskleri yönetmek için neler yapılacak? Kimler sorumlu n

olacak?

Öncelikli risklerin efektif yönetildiğini bize ne gösterir? n

(KRI's)

Yılın başında konusunda uzman kişilerle birebir yapılan ön 
çalışmalar, Müşteri Memnuniyet Anket sonuçları, Denetim 
Raporları vb. toplanarak birleştirilen Kurumsal 
Risklerimiz, Risk Komitesi toplantısında olasılık ve etkileri 
ile analiz edilerek, ham risk puanı hesaplanmıştır. 

İkinci aşamada Kurumsal Riskle ilgili departmanlarla 
birebir görüşmeler yapılarak, Riski Yönetmek için yapmış 
oldukları Kontrol çalışmaları ve sonuçları irdelenerek, Risk 
Yönetim Kontrol etkinlik derecesi belirlendi.

Bu kontroller sonucu kalan “Kalıntı Risklerimiz” 
önceliklendirilmiş ve  bu risklere ait yanıt planları 
oluşturulmuş ve yapılacak aksiyonlar için planlar 
belirlenmiştir.  
Toplanan tüm bilgiler 
Risk Komitesi 2. 
Toplantısı’nda 
değerlendirilerek, 
belirlenen Aksiyon 
sorumlularına Riskin 
Yönetilmesi için 
görevlendirme 
yapılmıştır.

Her yıl daha da geliştirmeye çalıştığımız  “Kurumsal Risk 
Yönetimi” sistemimiz ile STFA Grubu olarak risklerimizi 
daha da iyi tespit, takip ve yönetim etkinliği sağlayarak 
sürdürülebilir büyümemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Tüm çalışanlarımız içinde bulundukları bölümlerin 
risklerini bilmek ve yönetimine destek olma bilinciyle 
özveriyle çalışmaya devam etmektedir.
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risks of STFA in accordance with our strategies for this year 
and changing global conditions?

How can I face these risks? (Transfer, Mitigation, n

Acceptance Below Tolerance)

What will be done to manage risks? Who will be n

responsible?

What shows us that Priority Risks are managed n

effectively? (KRI's)

Our corporate risks, obtained by compiling Preliminary 
studies conducted at the beginning of the year with experts, 
Customer Satisfaction Survey Results, Audit Reports, etc. 
have been analyzed in the Risk committee meeting with 
probability and impact to obtain raw risk scores. 

At the second stage, one on one interviews were conducted 
with departments in relation to Corporate Risk and Control 

activities to manage risk have been analyzed along with 
results to determine a Risk Management Control efficiency 
level.

Our “Residual Risks” left upon 
these controls have been 

prioritized and response plans 
have been established for 

these risks and actions to be 
taken have been defined. 

All gathered information 
has been assessed in 

ndRisk Committee 2  
Meeting and 

relevant Action 
responsibles have 

been assigned duties for Risk Management.

With our “Corporate Risk Management” system we try to 
perfect each year, we, as STFA group, try to contribute to 
our sustainable growth with more efficient definition, 
monitoring and managing of our Risks better. 

All our employees work devotedly with an understanding of 
the Risks of their departments and help to manage these 
risks.

Seviye Level
 

Risk Skoru Risk Score

Düşük Low
 1 - 7 arası between

Orta Medium

 

8 - 14 arası between

Yüksek High 15 - 23 arası between

Çok Yüksek Very High 24 - 36 arası between

24-36

15-23

8-14

0-7

Control Practice
1.   * In operation

* Documented
* Applied consistently
* Communicated
* Monitored

2. Fulfills three (3) of the items above
3. Fulfills two (2) of the items above
4. Fulfills one (1) of the items above
5. Fulfills none of the items above

Control Results
1. Control is perfect and no improvement is recommended.
2. Control reduces natural risk sufficiently but there's room for 

improvement.
3. Control reduces natural risk partially but more improvement is 

necessary.
4. Control has huge gaps and reduces natural risk minimally.
5. Control does not reduce natural risk.

Kontrol Uygulaması
1.   * Devreye alınmış

* Belgelenmiş
* Sürekli uygulamaya dahil edilmiş
* İletişim yapılıyor
* Düzenli takibi yapılıyor

2. Yukarıdaki maddelerden üç(3)ünü karşılıyor
3. Yukarıdaki maddelerden iki(2)sini karşılıyor
4. Yukarıdaki maddelerden bir(1)ini karşılıyor
5. Yukarıdaki maddelerden hiçbirini karşılamıyor

Kontrol Sonuçları
1. Kontrol mükemmel ve hiçbir geliştirme önerilmez.
2. Kontrol yeterince doğal riski düşürür fakat gelişime yer var.
3. Kontrol kısmen doğal riski düşürür fakat daha ileri gelişim 

gereklidir.
4. Kontrolde büyük eksiklikler vardır ve doğal riski minimum 

düşürür.
5. Kontrol doğal riski düşürmez.

Kontrol Etkinlik Derecesi
(Kontrol Uygulaması Puanı + Kontrol Sonuçları Puanı)

Control Efficiency Level
(Control Practice Score + Control Results Score)

+ + Seviye  Level

Mükemmel
Perfect
Çok İyi
Very Good
İyi
Good
Yetersiz
Insufficient
Kötü
Poor

Aralık  Range

2 0.2

0.4

0.6

0.8

1

3 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 10

Oran  Rate

Risk değerlendirme
Risk assessment
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Risk identification

Risk analizi
Risk analysis

Risk değerlendirmesi
Risk evaluation

İçerik oluşturmak
Establish context

Riskin giderilmesi
Risk treatment



34 KÖPRÜ
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY

Son zamanlarda giderek daha sık duymaya ve görmeye 
başladığımız üç boyutlu yazıcılar, dijital ortamda 
tasarlanmış üç boyutlu bir nesneyi katı formda basan 
cihazlar. İlk kez 1984 yılında üretilen bu yazıcılar 2010 
yılından sonra hızla yayılmaya başlarken, ortaya hayranlık 
duyulan “baskı”lar çıkarıyorlar. 

Üç boyutlu baskı teknolojisinin kullanım alanlarının her 
geçen gün artmasına neden olarak, medyada daha fazla 
yer almaya başlaması, birçok sayıdaki girişimci firmanın 
bu teknolojiye yatırım yapması, akademik çevrelerin ilgi 
göstermesi, teknolojinin birçok alanda getirdiği kolaylıklar 
ve avantajların yanı sıra üretim maliyetlerinin düşmesi 
gösterilebilir.

Değişik türlerde ve tekniklerde baskı yapabilen üç boyutlu 
yazıcılar var. En yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu 
yazıcıların çalışma prensibi, bilgisayar ortamında 
hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu nesnenin sanal olarak 
katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen 
hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde 
basılmasına dayanır.Üç boyutlu yazıcılarda baskılar birçok 
türde hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. Normal 
kullanıcı bazında en yaygın kullanımı olan hammadde PLA 
ve ABS adı verilen sert plastiklerdir. 

Günümüzde, üç boyutlu yazıcılarda birçok farklı malzeme 
kullanmak mümkün. Ancak, bu malzemelerin maliyeti ve 
onu işleyecek makinenin karmaşıklığı sebebiyle tüm 
seçenekleri her sektörde yaygın olarak kullanmak çok zor 
oluyor. Çoğunlukla basit tek renkli plastik filamentler 

Being heard about and seen more frequently in recent 
times, 3d printers are devices that print a three-dimensional 
object designed in a digital medium in solid form. These 
printers, which are produced in 1984 for the first time, 
started spreading after 2010 and they produce admirable 
"printouts". 

The reasons for the increase in usage areas of three-
dimensional printing technology can be listed as wider 
coverage in the media, investment by great number of 
entrepreneur companies in this technology, interest shown 
by academic circles, facilities and advantages brought by 
technology in many areas as well as reduction in 
production costs. 

There are three-dimensional printers that can print in 
different types and by different techniques. Operation 
principle of 3D printers that are used most commonly is 
based on virtual layering of any three-dimensional object 
which is prepared in computer medium and printing each 
layer by pouring the melted raw material in an overlapping 
manner. In three dimensional printers, print-outs can be 
obtained through use of many kinds of raw materials. The 
most commonly used raw materials on normal user basis 
are hard plastics called PLA and ABS. 

Today, it is possible to use many different materials in 3D 
printers. However, the cost of these materials and 
complexity of the machinery to process them make it very 
difficult to use all the options in every sector commonly. 
Machinery, which generally use simple single-colour plastic 

STFA MERKEZ'DE
3B YAZICI “BÜYÜK AĞABEY”

3D PRINTER
“BIG BROTHER”
IN STFA CENTRE

Hazırlayan By
Graphic-Design-Animation Specialist

STFA İnşaat Grubu, STFA Construction Group

: Mustafa Şahin
Grafik-Tasarım-Animasyon Uzmanı, 
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kullanan makineler, düşük maliyetli ev 
yazıcılarına dönüşmeye başladı.

Kullanılan malzemelerin çeşitli olması 
hangi alanda ne tarz üretim 
yapacağınızı belirlemiş olsa da birden 
fazla orta ölçekli cihaz ile küçük bir 
fabrika bile kurabilirsiniz.

STFA merkezde kullanmaya 
başladığımız Wasp 40x70 üç boyutlu 
yazıcı, son kullacılar için üretilen en 
büyük ebatlı cihaz olmasının yanında, 
hız ve malzeme çeşitliliği konusunda da 
cömert davranıyor. PLA, ABS, kil ve 
seramik bunlardan bazıları ve yazıcı 
sadece başlık değişimi ile farklı 
alanlarda çeşitli ürünlerin prototiplerini 
yapmanıza imkan tanıyor.

Bünyemizdeki cihazda sadece malzeme olarak PLA 
kullanmayı tercih ettik. PLA, mısır nişastası özünden imal 
edilen yarı plastik bir malzeme olması nedeniyle hem 
üretimde hem de üretim sonrasında koku yapmıyor. 
Üzerine zımpara, boya, ek kaynatma gibi tekrar işlemler 
yapılabiliyor. Üç boyutlu yazıcılarda kullanılan bazı diğer 
malzemeler gibi, insan sağlığı açısından herhangi bir zarar 
ya da tehdit oluşturmuyor.

Üç boyutlu yazıcı ile ilk olarak, Fas'ta yeni üstlendiğimiz 
Nador projemizin kesonlarından 1/100 - 1/200 ebatlarında 
keson modeli, zemin oturumu ve kesit detayından oluşan 
bir maket hazırladık ve bunu Fas'taki işverenimiz ve 
yüksek kademe iş verenlerine hediye ettik.

Halen, Nador projemizin 1/1000 ölçeğinde komple 

maketini hazırlıyoruz. Maketimiz tamamlandığında 350cm 
x 280cm ebatlarında olacak.

Üç boyutlu yazıcıyı kullanarak, yeni alınacak işlerde 
STFA'nın farkını ortaya çıkartacak olan alternatif üretim 
yöntemlerini kademeli ve finalize olacak şekilde 
üretebiliyor işverenleree sunabiliyor olacağız.

filaments started to become low cost 
home printers. 

Although diversity of materials used 
determines what kind of production you 
will carry out in which area, you can 
even establish a small factory with 
multiple medium-scaled devices.

Wasp 40x70 three-dimensional printer, 
which we started to use in STFA centre, 
acts generously in terms of speed and 
material diversity as well as being the 
biggest device produced for end users. 
PLA, ABS, clay and ceramic are some of 
these and the printer enables you to 
create prototypes of various products in 
different areas through only printer 

head change. 

We preferred to use PLA as material in our device. Since PLA 
is a semi-plastic material manufactured out of corn starch 
extract, it does not cause stinking both during and after 
production. Repetitive actions such as sandpapering, 
painting and additional boiling can be performed on it. Like 
some of the other materials used in 3D printers, it does not 
pose a threat to or damage human health. 

First of all, we prepared a model composed of 1/100-1/200 
sized caisson model, ground subsidence and cross-section 
details out of caissons of our Nador project which we have 
recently undertaken in Morocco with this three-dimensional 
printer. We gave this to our employer in Morocco and his/her 
senior employers as a gift. 

We are still preparing the whole 1/1000 scale model of our 

Nador project. It will reach the dimensions of 350 cmx 280 
cm when completed. 

By using 3D printers, we will be able to produce alternative 
production methods that will bring out difference of STFA 
gradually and in a finalized way in recently-undertaken 
projects and present them to the employers.

1/200 ölçeğinde keson modeli
1/200 scale model of the caisson
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Son zamanlarda giderek daha sık duymaya ve görmeye 
başladığımız üç boyutlu yazıcılar, dijital ortamda 
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kullanan makineler, düşük maliyetli ev 
yazıcılarına dönüşmeye başladı.

Kullanılan malzemelerin çeşitli olması 
hangi alanda ne tarz üretim 
yapacağınızı belirlemiş olsa da birden 
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WITH THE SPONSORSHIP OF STFA AND YAPI MERKEZİ
PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA 
PERFORMED IN QATAR

STFA VE YAPI MERKEZİ SPONSORLUĞUNDA
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 
KATAR'DA KONSER VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası, 18 Nisan 2016 
tarihinde Katar'ın başkenti 
Doha'da, Şef Rengin Gökmen 
yönetiminde bir konser verdi. 
Katara Cultural Village 
Foundation ve Katar'daki Türk 
Büyükelçiliği işbirliği ile STFA ve 
Yapı Merkezi'nin ana 
sponsorluğunda Katara Opera 
House'da  gerçekleşen konsere 
ilgi büyüktü. Yıllar önce Rıza Şah 
döneminde İran'da verilen 
konserden sonra bir Müslüman 
ülkede verilen bu ilk konseri, 
Bakanlar, Müsteşarlar, 
Büyükelçiler, Katar iş dünyasının 
ileri gelen isimleri, STFA ve Yapı 
Merkezi'nin üst yönetimi ile Katar 
Metro Gold Line Proje 
ortaklarından Aktor'un üst 
yönetimi ve kalabalık bir izleyici 
topluluğu izledi.

Presidential Symphony Orchestra 
performed in Qatar's capital city 
Doha  on April 18th, 2016 under 
the baton of Rengin Gökmen. The 
concert performed in Qatar Opera 
House with cooperation of Qatar 
Cultural Village Foundation and 
Turkish Embassy in Qatar and  the 
main sponsorship of STFA and 
Yapı Merkezi attracted 
considerable attention. This was 
the first concert in a Muslim 
country since a concert in Iran 
during the reign of Shah Rıza and 
was attended by an audience 
accompanied by Ministers, 
Undersecretaries, Ambassadors, 
leading names of Qatar Business 
world, STFA and Yapı Merkezi 
senior management and top 
management of Qatar Metro Gold 
Line Project partner Aktor.
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STFA SPONSORLUĞUNDA
ANADOLU ATEŞİ GRUBU TROY GÖSTERİSİ
UMMAN’DA SAHNELENDİ

UNDER THE SPONSORSHIP OF STFA
FIRE OF ANATOLIA GROUP'S TROY SHOW 
WAS PUT ON STAGE IN OMAN 

Genel Sanat Yönetmenliğini 
Mustafa Erdoğan'ın yaptığı 
Anadolu Ateşi'nin Troy Dans 
gösterisi, yurtdışı turneleri 
kapsamında 31 Mart 2016 
Perşembe günü Umman 
Maskat'ta sahnelendi. Maskat 
Büyükelçiliği evsahipliğinde ve 
STFA sponsorluğunda organize 
edilen gösteri büyük ilgi gördü. 
Gösteriye Kraliyet Ailesi, 
Bakanlar, Müsteşarlar, 
Büyükelçiler ve Oman iş 
dünyasının ileri gelen isimleri 
katıldı. Etkinliğe STFA Grubu'nu 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Sezai Taşkent, İnşaat Grup 
Başkanı Mustafa Karakuş, 
Umman Ülke Müdürü Erdinç 
Ulusoy,  Katar Ülke Müdürü 
Hasan Taşan, Umman Projeler 
Koordinatörü Ahmet Bilgin ve 
STFA Umman Bölge ekibi katıldı.

The General Art Director Mustafa Erdoğan's Fire of Anatolia – Troy Dance Show was put 
on the stage in Muscat, Oman on Thursday March 31st, 2016 as a part of the group's 
international tour. The show, hosted by the embassy of Muscat and organized under 
the sponsorship of STFA received a great deal of interest. The Royal Family, Ministers, 
Undersecretaries, Ambassadors and distinguished members of Omani business world 
attended the show. Representatives of STFA Group; Board of Directors Chairman Sezai 
Taşkent, Construction Group President Mustafa Karakuş, Oman Regional Director 
Erdinç Ulusoy,  Qatar Regional Director Hasan Taşan and Oman Projects Coordinator 
Ahmet Bilgin attended the event together with the Oman Region's team of STFA.
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Katar Doha Metrosu “Gold Line Underground” projesinde 
çalışmalar planlandığı şekilde ve hızla devam ediyor. 

Altı adet TBM durmaksızın tüm performansları ile 
çalışarak, toplam 25 km olan tünel kazılarını tamamladı. 
Tasarımları en yüksek standartlarda ve son teknolojiler 
kullanılarak yapılmış olan 10 istasyondaki inşaatlar ise 
tüm heyecanıyla devam ediyor. 

2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yapılması 
planlanan en büyük proje olan “Goldline Metro Hattı”, 
Hamad Uluslararası Havalimanı ile Katar'ın en önemli 
spor kompleksi olan Aspire Zone'u, sırasıyla Ras Bu 
Abboud - Qatar National Museum - Souq Waqif – Msheireb 
- Bin Mahmoud - Al Sadd - Joaan - Al Sudan - Al Waab - 
Sport City - Al Aziziyah istasyonlarını geçerek birbirine 
bağlayacak. Bu büyük proje tamamlandığında Doha'nın 
en önemli yaşam alanlarına ulaşım çok daha kolay ve hızlı 
olacak. Toplam süresi 54 ay olan bu prestijli projenin, 
planlandığı şekilde 2018 yılında tamamlanması 
hedefleniyor. Böylesine büyük ve önemli bir projenin 
programa uygun olarak ilerlemesini sağlamak üzere 
yoğun çalışmalar yürütülüyor. 

Qatar Doha Subway “Gold Line Underground” project 
works pick up speed and proceed as planned.

Six TBMs have completed a total of 25 km tunnel 
excavation by working around the clock at full capacity. 
Construction on 10 stations, designed with the highest 
standards using state-of-the-art technologies, continues 
enthusiastically. 

As the largest project under the scope of 2022 World Cup 
preparations, “Goldline Subway Line” will connect Hamad 
International Airport to Qatar's most significant sports 
complex “Aspire zone” through Ras Bu Abboud - Qatar 
National Museum - Souq Waqif – Msheireb - Bin Mahmoud - 
Al Sadd - Joaan - Al Sudan - Al Waab - Sport City - Al 
Aziziyah stations. 

When this great project is finished, transportation to major 
living spaces of Doha will be easier and faster. This 54-
month prestigious project is expected to be completed in 
2018, as planned. Intensive work continues to meet the 
deadline of such a grand and important project.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA
DEVAM EDİYOR

OPERATIONS UNDERWAY AT FULL THROTTLE

DOHA METROSU GOLD LINE UNDERGROUND PROJESİ

DOHA METRO GOLD LINE UNDERGROUND PROJECT

KATAR
QATAR

39



38 KÖPRÜ
HABERLER NEWS

Katar Doha Metrosu “Gold Line Underground” projesinde 
çalışmalar planlandığı şekilde ve hızla devam ediyor. 

Altı adet TBM durmaksızın tüm performansları ile 
çalışarak, toplam 25 km olan tünel kazılarını tamamladı. 
Tasarımları en yüksek standartlarda ve son teknolojiler 
kullanılarak yapılmış olan 10 istasyondaki inşaatlar ise 
tüm heyecanıyla devam ediyor. 

2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yapılması 
planlanan en büyük proje olan “Goldline Metro Hattı”, 
Hamad Uluslararası Havalimanı ile Katar'ın en önemli 
spor kompleksi olan Aspire Zone'u, sırasıyla Ras Bu 
Abboud - Qatar National Museum - Souq Waqif – Msheireb 
- Bin Mahmoud - Al Sadd - Joaan - Al Sudan - Al Waab - 
Sport City - Al Aziziyah istasyonlarını geçerek birbirine 
bağlayacak. Bu büyük proje tamamlandığında Doha'nın 
en önemli yaşam alanlarına ulaşım çok daha kolay ve hızlı 
olacak. Toplam süresi 54 ay olan bu prestijli projenin, 
planlandığı şekilde 2018 yılında tamamlanması 
hedefleniyor. Böylesine büyük ve önemli bir projenin 
programa uygun olarak ilerlemesini sağlamak üzere 
yoğun çalışmalar yürütülüyor. 

Qatar Doha Subway “Gold Line Underground” project 
works pick up speed and proceed as planned.

Six TBMs have completed a total of 25 km tunnel 
excavation by working around the clock at full capacity. 
Construction on 10 stations, designed with the highest 
standards using state-of-the-art technologies, continues 
enthusiastically. 

As the largest project under the scope of 2022 World Cup 
preparations, “Goldline Subway Line” will connect Hamad 
International Airport to Qatar's most significant sports 
complex “Aspire zone” through Ras Bu Abboud - Qatar 
National Museum - Souq Waqif – Msheireb - Bin Mahmoud - 
Al Sadd - Joaan - Al Sudan - Al Waab - Sport City - Al 
Aziziyah stations. 

When this great project is finished, transportation to major 
living spaces of Doha will be easier and faster. This 54-
month prestigious project is expected to be completed in 
2018, as planned. Intensive work continues to meet the 
deadline of such a grand and important project.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA
DEVAM EDİYOR

OPERATIONS UNDERWAY AT FULL THROTTLE

DOHA METROSU GOLD LINE UNDERGROUND PROJESİ

DOHA METRO GOLD LINE UNDERGROUND PROJECT

KATAR
QATAR

39



40 KÖPRÜ
HABERLER NEWS

YARIMCA KONTEYNER TERMİNALİ 
PROJESİ TAMAMLANDI

DP WORLD YARIMCA KONTEYNER TERMİNALİ PROJESİ

DP WORLD YARIMCA CONTAINER TERMINAL PROJECT

TÜRKİYE
TURKEY

41

YARIMCA CONTAINER TERMINAL 
PROJECT COMPLETED

Dünyanın önde gelen konteyner liman işletmecilerinden 
Dubai Port World (DPW) firmasının bölge ticareti açısından 
stratejik öneme sahip Yarımca Konteyner Terminali projesi 
tamamlandı.

STFA'nın ana yüklenici olarak yapımını üstlendiği DP 
World Yarımca Konteyner Terminali projesi; altı kıtada 
65'ten fazla terminali işleten ve dünyanın 3ncü büyük 
konteyner terminali operatörü olan DP World'ün 
Türkiye'deki ilk terminal yatırımı. DP World Yarımca 
Konteyner Terminali, 1.3M TEU (Yirmi feet'e denk gelen 
birim / Twenty-feet equivalent unit) kapasitesiyle 
Türkiye'nin en büyük konteyner terminallerinden biri 
oldu. Proje kapsamında; yaklaşık 450'şer metrelik 2 adet 
kazıklı iskele inşaatı, rıhtımlar arasında kalan alanın 
doldurulması ve zemin iyileştirilmesi, rıhtım önlerinin 
taranması, terminal altyapısı ve üstyapısının inşaası 
gerçekleştirildi. 

The Yarımca Container Terminal project which has a 
strategic importance for regional trade of Dubai Port World 
(DPW) which is among the leading container port operators 
of the world has been completed. 

The DP World Yarımca Container Terminal project 
undertaken by STFA as the main contractor is the first 
terminal investment of DP World in Turkey which operates in 
over 65 terminals on six continents and is the 3rd largest 
container terminal operator in the world. DP World Yarımca 
Container Terminal became one of the largest container 
terminals of Turkey with its 1.3M TEU (Twenty-feet 
equivalent unit) capacity. Within the scope of the project, 
construction of two piled jetties approximately 450 meters 
long, filling of the area between berths and ground 
improvement, dredging the front of the berths, terminal 
infrastructure and superstructure construction were 
completed. 

KHASAB-TİBAT YOLU PROJESİ

KHASAB-TIBAT ROAD PROJECT

WORKS UNDERWAY
The Improvement of Existing Khasab to Tibat Coastal Road 
Project is based on Rock Filling & Coastal Protection and 
Slope Stabilization Works which aim to prevent the rock fall 
and to provide a secure transportation. 90% of the Rock 
Filling & Coastal Protection Works have been completed and 
placement of road layers has started. Also, Quarry operation 
is in progress effectively to supply 4-8 T Armour Rock.

The Construction of Precast culverts and safety barriers has 
been completed.  Placement of precast culverts and cast-in-
situ operation of them have been finalized. 50 % of safety 
barrier placement on site has been completed. In addition to 
this, the construction of gabion wall, riprap, street lighting 
and traffic sign board`s foundation are in progress.

20% of the slope stabilization works have been completed. 
The first buttress wall of the project has been finalized 
within the scope of slope stabilization works. Mountaineers 
are currently carrying out surface cleaning and bolting 
works. Interdisciplinary Design studies are going on with 
Turkish and Foreign university lecturers, consultants, civil 
and geology engineers, draughtsman and technicians.

Kaya düşmesini engelleme ve daha güvenli bir ulaştırma 
sağlama amacı güden proje, Dolgu ve Kıyı Koruma ile Şev 
Stabilizasyon işleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dolgu ve 
Kıyı Koruma İşlerinin  % 90'ı tamamlandı ve yol tabakaları 
serimine başlandı. 4-8 T kaya malzemesi temini için taş 
ocağı operasyonu da etkin bir şekilde devam ediyor.

Ön üretimli menfez ve güvenlik bariyerlerinin imalatı 
tamamlandı ve üretimleri tamamlanan menfezlerin 
yerleştirilmesi ile yerinde döküm işleri sona erdi. Güvenlik 
bariyerlerinin de % 50'si tamamlandı. Gabyon duvar 
inşaatı, pere inşaatı, trafik levhaları ve aydınlatma 
direkleri temel imalatları ise devam ediyor.

Şev stabilizasyon işlerinin %20 si ve şev stabilizasyon işleri 
kapsamında projedeki ilk payandalı duvar imalatı 
tamamlandı. Halen yüzey temizleme ve bulonlama 
işlerine dağcılarla birlikte devam ediliyor. Türk ve yabancı 
üniversite hocaları, danışmanlar, inşaat ve jeoloji 
mühendisleri, teknik ressamlar ve teknisyenlerle beraber, 
disiplinler arası tasarım çalışmaları da  sürüyor.

UMMAN
OMAN

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
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YARIMCA KONTEYNER TERMİNALİ 
PROJESİ TAMAMLANDI

DP WORLD YARIMCA KONTEYNER TERMİNALİ PROJESİ

DP WORLD YARIMCA CONTAINER TERMINAL PROJECT

TÜRKİYE
TURKEY
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YARIMCA CONTAINER TERMINAL 
PROJECT COMPLETED
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STFA İnşaat - Al Habtoor Leighton Group Ortak Girişimi 
tarafından üstlenilen Umman'daki Bidbid-Sur Otoyol 
projesi devam ediyor. Proje kapsamında Mayıs 2016 sonu 
itibarıyla tamamlanan işler şöyle;

9 adet Üstgeçit Köprüsü tamamlandı (devam eden n

toplam ince işlerin %98'i).
4 adet Altgeçit Köprüsü tamamlandı (devam eden n

toplam ince işlerin %98'i).
192 Adet Kutu Menfez tamamlandı (toplamın %97'si).n

65km Ana Yol aşınmaz yüzeyi tamamlandı (toplamın n

%88'i).
40km Servis Yolu aşınmaz yüzeyi tamamlandı (toplamın n

%72'si).
861 metre Toprak İstinadı işleri tamamlandı (toplamın n

%40'ı).

Construction activities at the Bidbid-Sur Motorway project 
in Oman undertaken by STFA construction –Al Habtoor 
Leighton Group JV are ongoing. In scope of the project as of 
end of May 2016, completed works are given below; 

9 Nos. Overpass Bridges have been completed (98% of n

total finishing works ongoing). 
4 Nos. Underpass Bridges have been completed (98% of n

total finishing works ongoing). 
192 Nos. Box Culverts have been completed (97% of total).n

 65km length of Main Road wearing course has been n

completed (88% of total).
40km length of Service Roads wearing course has been n

completed (72% of total).
861 meters of Earth Retaining have been completed n

(40% of total).
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SGTM-STFA JV tarafından 2013 yılında yapımı üstlenilen 
Fas Safi Yeni Limanı Projesi'nde, 2263 metrelik ana 
mendirek, 777 metrelik yardımcı mendirek, 290 metrelik 
kömür rıhtımı ve 100 metrelik servis rıhtımı inşası için; 4.3 
milyon mᶟ taş malzeme, 712.000 mᶟ beton, 1045 adet 100 
tonluk rıhtım bloğu, 10.671 adet Accropode ve 26.797 adet 
BCR kullanılacak. Ayrıca 163.000 m2  alanda “taş kolon” 
zemin iyileştirme methoduyla 23.800 adet kolon 
yapılacak. 2016 kış sezonu öncesinde ana mendirekte 913. 
metreye, yardımcı mendirekte 250. metreye ulaşılıp, 
50.000 m2'lik 1. zemin iyileştirme bölgesi tamamlanmıştı. 
Atlantik Okyanusu şartlarında, ortalama dalga boyunun 
4,8 metre olduğu ve 9 metreye yakın dalga boyunun 
görüldüğü Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları öncesinde 
ana ve yardımcı mendireğin ucunda 866 Accropode ve 
1013 BCR ile koruma yapılmıştı. 2016 sezon sonu hedefi 
olan 1800. metreye ulaşabilmek için, kış sezonunun 
ardından kısa süre içerisinde 680 adet 57 tonluk BCR 
blokları kaldırıldı. Mayıs sonu itibarıyla çekirdek malzeme 
(1-500 kg) 913. metreden 1.165. metreye getirildi. Ayrıca 
ana mendirekte vinçlerle 0.5-1.5 t ve 4-6 t kategori 
taşlarının yerleştirilmesi için planlanan 8 lineermetre/gün 
hızının üstüne çıkılarak 10 lineermetre/gün hızları 
başarıldı. BCR yerleştirilmesine ise 1 Haziran'da 
başlanılacak. Yardımcı mendireğin sezon sonunda 
tamamlanması hedefleniyor. Diğer faaliyetler de 
programa uygun olarak ilerliyor.

In Morocco Safi New Port Project undertaken by SGTM-STFA 
3 3JV in 2013, 4.3 million m  stone material, 712,000 m  

concrete, 1045 100 tons of quay blocks, 10,671 Accropodes 
and 26,797 BCRs will be used for the construction of 2263 
meters main breakwater, 777 meters auxiliary breakwater, 
290 meters coal berth and 100 meters service berth.  
Furthermore, 23,800 columns will be constructed over an 

2area of 163,000 m  area using the “stone column” ground 
improvement method. Before winter season of 2016 main 
breakwater had reached 913th meter and auxiliary 

2breakwater had reached 250th meter and 50,000 m  1st 
ground improvement region was completed. Before 
December, January, February and March where average 
wave-height is 4.8 meters and wave height up to 9 meters 
was observed in Atlantic Ocean conditions, protection was 
made at the edge of both the main and auxiliary 
breakwaters with 866 Accropodes and 1013 BCRs. In order 
to reach 2016 year end goal of 1800th meter, 680 57 tons 
BCR blocks were removed shortly after the winter season. 
As of end of May, core material (1-500 kg) was brought from 
913th meter to 1,165th meter. Furthermore, planned 8 linear 
meter/day speed for placing 0.5-1.5 tons and 4-6 tons 
category stones on main breakwater with cranes was 
exceeded and 10 linear meter / day speed was achieved. 
Placing BCR will start on June 1st. Auxiliary breakwater is 
planned to be completed before the end of the season. 
Other activities progress in accordance with the schedule. 

SAFİ LİMANI PROJESİ SAFİ PORT PROJECT

SAFİ'DE SEZONA HIZLI BAŞLANDI
FAS

MOROCCO

SEASON STARTED FAST IN SAFI

UMMAN
OMAN

AKTİVİTELER PROGRAMA UYGUN 
OLARAK İLERLİYOR

BIDBID-SUR DUBLE YOL PROJESİ

BIDBID-SUR DOUBLE HIGHWAY PROJECT
ACTIVITIES PROGRESS IN ACCORDANCE 
WITH THE SCHEDULE
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SERVİS LİMANLARI PROJESİ

SMALL BOAT HARBOURS PROJECT

KUVEYT
KUWAIT

Servis Limanları projesinde, denizde ve karada çalışmalar 
büyük yoğunlukla devam ederken projenin %40'ı 
tamamlandı. Deniz işlerinde % 60'ları geçen iş bitirme 
oranlarıyla ciddi inşaat ilerlemesi sağlandı. Kuzey ve 
Güney limanlarında mendirek imalatı ve rıhtım bloklarının 
yerleştirilmesi  devam ederken, 12000 adet olan rıhtım 
prekast bloklarının tamamının sahadaki üretimi 
tamamlandı. Mendirek üzerine yerleştirilecek olan 26000 
adet Accropode II blok üretimi ise % 90 oranında 
tamamlandı ve yarıdan fazlasının yerleştirilmesi bitirildi. 
Kuzey liman inşaatının liman bloklarının yerleştirilmesi ve 
blok arkası taş dolgu işleri ile dalgakıran işleri de sonlandı. 
Birleşik Arap Emirlikleri'nden taş sevkiyatı devam 
ederken, şimdiye kadar 200 civarında sefer yapıldı. 
Halihazırda 2,1 Milyon ton taş yerleştirmesini başarı ile 
gerçekleştiren ekip, 2016 yılsonu itibariyle taş yerleştirme 
aktivitesini tamamlamayı hedefliyor. Proje kapsamında 
yapılması planlanan yaklaşık 1 milyon metreküplük 
tarama işi başarıyla bitirildi.  Ayrıca kuzey limanı karaya 
bağlayan kalıcı köprünün inşaatına başlandı. Diğer 
çalışmalar da programa uygun olarak devam ediyor.

STFA’ya, çevre koruma konusunda Kuveyt 
Sahil Güvenlik ekibine verdiği destek 
nedeniyle başarı plaketi verildi.  Bu ana 
kadar 1.6 milyon adam/saat çalışmayı 
zaman kaybına neden olan herhangi bir 
kaza yaşamadan yöneten ekip, bu konuda 
İşveren tarafından teşekküre layık görüldü. 

While works continue intensively on land and at sea in the 
Small Boat Harbours project, 40% of the total works have 
been completed. With 60% completion rate in marin works, 
a serious progress has been achieved. While pier 
construction and quay block placement continue in North 
and South ports, all of the 12,000 precast quay blocks have 
been constructed on site. Production of 26,000 Accropode II 
blocks to be placed on the pier currently stands at 90% 
completion and more than half has been placed. Placement 
of harbor blocks and rock filling behind the block as well as 
pier works of north harbor construction have been 
completed. While stone transportation from United Arab 
Emirates continues, over 200 tours have been completed so 
far. Having placed over 2.1 million tons stone successfully so 
far, the crew aims to complete stone placement operations 
by the end of 2016. Approximately 1 million m3 dredging 
within the project scope has been completed. Furthermore, 
construction of the permanent bridge that connects north 
the harbor to the land started. Other works progress as 
projected.  

STFA has been awarded with success plaque 
for the support it lent to Kuwait Coast Guard 
team with respect to environmental 
protection. Managing 1.6 million man/hours 
of work without any incidents causing lost 
time so far, the team has also been awarded 
by the Employer.

YOĞUN TEMPO DEVAM EDİYOR
BUSY SCHEDULE CONTINUES

NEARING COMPLETION
WILAYAT MUSANNAH WASTE WATER TREATMENT PLANT

SONA YAKLAŞILIYOR
VİLAYAT MUSANNAH ATIK SU ARITMA TESİSİ

Yapımını STFA ve SMC'nin ortaklaşa 
üstlendiği “Vilayat Musannah Atık 
Su Arıtma Tesisi” projesinde sona 

3yaklaşılıyor. Proje; 4000 m /gün 
kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi 
dizayn ve inşaatı, Atıksu Toplama ve 
Pompa İstasyonu inşaatı ve Atıksu 
Şebeke Hatları olmak üzere üç ana 
kısımdan oluşuyor. STFA'nın 
Umman'da üstlendiği ilk altyapı işi 
olan projede, Arıtma Tesis ve Pompa 
İstasyonu inşaatı yanında, basınçlı 
ve serbest HDPE boru hattı, UPVC 
şebeke boru hattı, yeraltı sürme 
boru geçişi, prekast menhol imalat 
ve montajları da devam ediyor. 

STFA, as a joint venture with SMC, is 
about to complete the “Wilayat Al 
Musanaah Severage Treatment Plant” 
project. The project comprises of three 
major parts: Design and Construction 
of Severage Treatment Plant with the 

3capacity of 4000 m /day, Construction 
of Wastewater Collection and 
Pumping Station and Sewerage 
Network Lines. In the Project, as STFA's 
first infrastructure project in Oman, 
apart from Construction of Sewerage 
Treatment Plant and Pumping 
Station, HDPE pressure pipe force 
main, UPVC network pipe line, thrust 
boring, precast manhole production 
and installation are in progress.   

Umman Ziraat ve Balıkçılık Bakanlığı'nca yaptırılan 
“Musannah Balıkçı Limanı” projesinde, dalgakıranların 
dolgu işleri tamamlandı, koruma işleri ise halen devam 
ediyor. Yapımı STFA tarafından üstlenilen projede Core-Loc 
imalatları devam ederken, Rıhtım Duvarı Blokları ve Zemin 
Döşeme Bloklarının prekast imalatları tamamlanmak 
üzere. Önümüzdeki günlerde başlayacak tarama işlerine 
parallel olarak, rıhtım duvarı montajı ve ponton 
imalatlarına da başlanacak. Sözleşme bitiş tarihi 30 Nisan 
2017 olan projenin süresinden önce tamamlanması 
hedefleniyor. Projeye 13 Mart 2016'da ikinci saha ziyaretini 
gerçekleştiren Ziraat ve Balıkçılık Bakanı, proje ekibi 
tarafından gelinen son durumla ilgili olarak bilgilendirildi.

In the “Musannah Fishery Harbour” project contracted by 
the Ministry of Agriculture and Fisheries in Oman, filling 
works were completed at breakwaters and protection works 
are still in progress. Core-Loc production undertaken by 
STFA continues but Quay Wall Blocks and Interlocking Base 
Slab Blocks precast production is about to be completed. In 
parallel with the Dredging works which will start in the 
upcoming days, Quay wall block placement and pontoon 
construction will also begin. The project is expected to be 
completed before the contract completion date of 30th April 
2017. The Minister of Agriculture and Fisheries visited the 
project site for a second time on the 13th March 2016 and 
during his visit he was informed by the project team about 
the latest status of the project.

MUSANNAH FISHERY HARBOUR PROJECT
BAKANDAN İKİNCİ ZİYARET

SECOND VISIT OF THE MINISTER

MUSANNAH BALIKÇI BARINAĞI PROJESİ UMMAN
OMAN

UMMAN
OMAN
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SERVİS LİMANLARI PROJESİ

SMALL BOAT HARBOURS PROJECT

KUVEYT
KUWAIT

Servis Limanları projesinde, denizde ve karada çalışmalar 
büyük yoğunlukla devam ederken projenin %40'ı 
tamamlandı. Deniz işlerinde % 60'ları geçen iş bitirme 
oranlarıyla ciddi inşaat ilerlemesi sağlandı. Kuzey ve 
Güney limanlarında mendirek imalatı ve rıhtım bloklarının 
yerleştirilmesi  devam ederken, 12000 adet olan rıhtım 
prekast bloklarının tamamının sahadaki üretimi 
tamamlandı. Mendirek üzerine yerleştirilecek olan 26000 
adet Accropode II blok üretimi ise % 90 oranında 
tamamlandı ve yarıdan fazlasının yerleştirilmesi bitirildi. 
Kuzey liman inşaatının liman bloklarının yerleştirilmesi ve 
blok arkası taş dolgu işleri ile dalgakıran işleri de sonlandı. 
Birleşik Arap Emirlikleri'nden taş sevkiyatı devam 
ederken, şimdiye kadar 200 civarında sefer yapıldı. 
Halihazırda 2,1 Milyon ton taş yerleştirmesini başarı ile 
gerçekleştiren ekip, 2016 yılsonu itibariyle taş yerleştirme 
aktivitesini tamamlamayı hedefliyor. Proje kapsamında 
yapılması planlanan yaklaşık 1 milyon metreküplük 
tarama işi başarıyla bitirildi.  Ayrıca kuzey limanı karaya 
bağlayan kalıcı köprünün inşaatına başlandı. Diğer 
çalışmalar da programa uygun olarak devam ediyor.

STFA’ya, çevre koruma konusunda Kuveyt 
Sahil Güvenlik ekibine verdiği destek 
nedeniyle başarı plaketi verildi.  Bu ana 
kadar 1.6 milyon adam/saat çalışmayı 
zaman kaybına neden olan herhangi bir 
kaza yaşamadan yöneten ekip, bu konuda 
İşveren tarafından teşekküre layık görüldü. 

While works continue intensively on land and at sea in the 
Small Boat Harbours project, 40% of the total works have 
been completed. With 60% completion rate in marin works, 
a serious progress has been achieved. While pier 
construction and quay block placement continue in North 
and South ports, all of the 12,000 precast quay blocks have 
been constructed on site. Production of 26,000 Accropode II 
blocks to be placed on the pier currently stands at 90% 
completion and more than half has been placed. Placement 
of harbor blocks and rock filling behind the block as well as 
pier works of north harbor construction have been 
completed. While stone transportation from United Arab 
Emirates continues, over 200 tours have been completed so 
far. Having placed over 2.1 million tons stone successfully so 
far, the crew aims to complete stone placement operations 
by the end of 2016. Approximately 1 million m3 dredging 
within the project scope has been completed. Furthermore, 
construction of the permanent bridge that connects north 
the harbor to the land started. Other works progress as 
projected.  

STFA has been awarded with success plaque 
for the support it lent to Kuwait Coast Guard 
team with respect to environmental 
protection. Managing 1.6 million man/hours 
of work without any incidents causing lost 
time so far, the team has also been awarded 
by the Employer.

YOĞUN TEMPO DEVAM EDİYOR
BUSY SCHEDULE CONTINUES

NEARING COMPLETION
WILAYAT MUSANNAH WASTE WATER TREATMENT PLANT

SONA YAKLAŞILIYOR
VİLAYAT MUSANNAH ATIK SU ARITMA TESİSİ

Yapımını STFA ve SMC'nin ortaklaşa 
üstlendiği “Vilayat Musannah Atık 
Su Arıtma Tesisi” projesinde sona 

3yaklaşılıyor. Proje; 4000 m /gün 
kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi 
dizayn ve inşaatı, Atıksu Toplama ve 
Pompa İstasyonu inşaatı ve Atıksu 
Şebeke Hatları olmak üzere üç ana 
kısımdan oluşuyor. STFA'nın 
Umman'da üstlendiği ilk altyapı işi 
olan projede, Arıtma Tesis ve Pompa 
İstasyonu inşaatı yanında, basınçlı 
ve serbest HDPE boru hattı, UPVC 
şebeke boru hattı, yeraltı sürme 
boru geçişi, prekast menhol imalat 
ve montajları da devam ediyor. 

STFA, as a joint venture with SMC, is 
about to complete the “Wilayat Al 
Musanaah Severage Treatment Plant” 
project. The project comprises of three 
major parts: Design and Construction 
of Severage Treatment Plant with the 

3capacity of 4000 m /day, Construction 
of Wastewater Collection and 
Pumping Station and Sewerage 
Network Lines. In the Project, as STFA's 
first infrastructure project in Oman, 
apart from Construction of Sewerage 
Treatment Plant and Pumping 
Station, HDPE pressure pipe force 
main, UPVC network pipe line, thrust 
boring, precast manhole production 
and installation are in progress.   

Umman Ziraat ve Balıkçılık Bakanlığı'nca yaptırılan 
“Musannah Balıkçı Limanı” projesinde, dalgakıranların 
dolgu işleri tamamlandı, koruma işleri ise halen devam 
ediyor. Yapımı STFA tarafından üstlenilen projede Core-Loc 
imalatları devam ederken, Rıhtım Duvarı Blokları ve Zemin 
Döşeme Bloklarının prekast imalatları tamamlanmak 
üzere. Önümüzdeki günlerde başlayacak tarama işlerine 
parallel olarak, rıhtım duvarı montajı ve ponton 
imalatlarına da başlanacak. Sözleşme bitiş tarihi 30 Nisan 
2017 olan projenin süresinden önce tamamlanması 
hedefleniyor. Projeye 13 Mart 2016'da ikinci saha ziyaretini 
gerçekleştiren Ziraat ve Balıkçılık Bakanı, proje ekibi 
tarafından gelinen son durumla ilgili olarak bilgilendirildi.

In the “Musannah Fishery Harbour” project contracted by 
the Ministry of Agriculture and Fisheries in Oman, filling 
works were completed at breakwaters and protection works 
are still in progress. Core-Loc production undertaken by 
STFA continues but Quay Wall Blocks and Interlocking Base 
Slab Blocks precast production is about to be completed. In 
parallel with the Dredging works which will start in the 
upcoming days, Quay wall block placement and pontoon 
construction will also begin. The project is expected to be 
completed before the contract completion date of 30th April 
2017. The Minister of Agriculture and Fisheries visited the 
project site for a second time on the 13th March 2016 and 
during his visit he was informed by the project team about 
the latest status of the project.

MUSANNAH FISHERY HARBOUR PROJECT
BAKANDAN İKİNCİ ZİYARET

SECOND VISIT OF THE MINISTER

MUSANNAH BALIKÇI BARINAĞI PROJESİ UMMAN
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UMMAN
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FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

OPERATIONS ARE IN PROGRESS

SALALAH ARITMA TESİSİ DEŞARJ HATTI İNŞAATI

CONSTRUCTION OF AN EMERGENCY OUTFALL FOR SALALAH WASTEWATER SYSTEM

STFA İnşaat tarafından Umman'ın Salalah şehrinde yapımı 
üstlenilen “Salalah Deniz Deşarjı” projesinde inşaat 
faaliyetleri devam ediyor. Proje kapsamında Mayıs 2016 
sonu itibarıyla; 4,800 metre 1200mm çaplı deniz hattı 
HDPE boruları imalatı, 1,500 metre çeşitli capta kara hattı 
HDPE boru imalatları (%95), 14,500 m2 boru üstü 
koruyucu taş şilte imalatı (%77), 36 metre Salalah anayol 
altı geçişi (thrust boring metodu ile), 973 metre 1200mm 
çaplı HDPE borunun deşarj hattının kara kısmında 
yerleştirmesi ve geri dolgusu, 143 metre kara-deniz geçişi 
boru yerleştirmesi ve geri dolgusu, 480 metre denizde 
boru yerleştirmesi ve geri dolgusu, 3 adet saptırma ve 
akışölçer odası imalatı tamamlandı. 3100 mm çaplı GRP 
boru hattının kurutma işleri ise devam ediyor.

Tüpraş ile 04.07.2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile 
STFA-Körfez Deniz Ortak Girişimi olarak üstlenilen “İzmit 
Rafinerisi B Bölgesi Rıhtım Güçlendirme ve İskele İnşaatı” 
projesinin Kesin Kabul Belgesi 16.02.2016 tarihinde alındı. 
Yapımı başarı ile tamamlanan projenin kapsamında; 
mevcut iskelenin sökümü, rıhtım güçlendirme, iskele 
inşaatı, binalar, mekanik işler ve 
elektrik/enstrümantasyon işleri bulunuyordu.

The Final Acceptance Letter for the “İzmit Refinery Zone B 
Quay Reinforcement and Jetty Construction Project” 
undertaken by STFA-Körfez Deniz Joint Venture with the 
contract signed with Tüpraş on 04.07.2013 was received on 
16.02.2016. The successfully completed project consisted of 
disassembly of the existing jetty, quay reinforcement, jetty 
construction, buildings, mechanical works and 
electric/instrumentation works. 

Construction activities at “Salalah Outfall Project” 
undertaken by STFA Insaat are in progress. In scope of the 
Project, as of the end of May 2016, the following works have 
been completed; fabrication of 4,800 meters of OD1200mm 
HDPE pipes for offshore outfall line, fabrication of 1,500 
meters of HDPE pipes in various diameters for onshore 
outfall line (95%), fabrication of 14,500 m2 of gabion 
mattress (77 %), 36 meters under crossing of Salalah 
expressway by means of thrust boring method, installation 
of 973 meters OD1200mm HDPE pipe spool and back filling, 
143 meters of Pipe installation at land-sea transition and 
back filling, 480 meters of pipe installation for offshore 
outfall line and backfilling, fabrication of 3 diversion and 
flow meter chambers. De-watering works for DO3100 GRP 
Pipe line are still in progress.

FINAL ACCEPTANCE LETTER 
HAS BEEN RECEIVED 

REHABILITATION OF QUAY AND CONSTRUCTION OF 
NEW JETTY AT ZONE B OF TUPRAS REFINERY

KESİN KABUL BELGESİ ALINDI
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ B BÖLGESİ RIHTIM 
GÜÇLENDİRME VE İSKELE İNŞAATI PROJESİ

TÜRKİYE
TURKEY

Doğu Akdeniz'in en büyük ve en yüksek kapasiteli 
limanlarından biri olan Mersin Uluslararası Limanı 
içerisinde 2014 yılında başlatılan “Mersin Limanı 
Geliştirme Projesi”nde sona yaklaşılıyor. Liman'ın 
konteyner elleçleme ve stoklama kapasitesinin 
arttırılması amacıyla inşaa edilmekte olan yeni rıhtımlar 
ve stok sahasında kullanılacak “ship-to-shore” rıhtım 
vinçleri ve lastik tekerlekli geri saha vinçleri geçtiğimiz 
günlerde limana ulaştı. Projenin, rıhtım işleri, tarama işleri 
ve elektromekanik işler sözleşme paketlerine yönelik; 
ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale dönemi teknik 
danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, yapım yönetimi ve 
teknik kontrollük hizmetleri ECAP tarafından 
gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında; “Triple E” sınıfındaki 
konteyner gemilerinin yanaşabileceği nitelikte toplam 
495m yeni rıhtım, bu rıhtım arkasındaki dolgu sahası ve 
ilgili elektromekanik altyapı işleri yer alıyor. Belirtilen 
büyüklükteki gemilerin limana girişi ve rıhtımlara erişimini 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tarama çalışmaları 
geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Port of Singapore 
Authority (PSA) ile Akfen Grubu ortaklığından oluşan 
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adına ECAP 
tarafından yürütülmekte olan ve tamamlanmış diğer 
projeler arasında, liman içerisindeki muhtelif rıhtımların 
yapısal durumlarının tespiti ve iyileştirilmesine yönelik 
mühendislik faaliyetleri, liman ağzının yeniden 
düzenlenmesi amaçlı planlama ve ihale tasarımı 
faaliyetleri, yeni konteyner rıhtımlarına yönelik ihale 
tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi çok sayıda 
mühendislik ve müşavirlik işleri yer alıyor.

“Mersin Port Development Project” launched in 2014 within 
the Mersin International Port, one of the largest and high 
capacity ports in the East-Med Region, is nearing to end. 
Ship-to-shore cranes and rubber tyred gantry cranes which 
will be utilized in the new berth and the associated new 
storage yard currently under construction have recently 
arrived to the Port. The Project aims establishment of 495m 
long new berth capable to accommodate “Triple E” class 
container vessels, storage yard behind the quay and 
associated electro-mechanical infrastructure works. 
Preparation of tender documents, tender period technical 
consultancy services, construction management and 
technical supervision services within the scope of the 
Project are being undertaken by ECAP towards the New 
Container Berth, Dredging and Electro-Mechanical work 
packages . Dredging works within the Port to facilitate 

entrance of mega container vessels have also recently been 
completed. Among other ongoing/completed projects of 
ECAP on behalf of Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği 
A.Ş., which is being operated by a joint venture of Port of 
Singapore Authority (PSA) and Akfen Group, engineering 
services towards condition assessment and structural 
improvements for several berths, planning and tender 
design for rearrangement of the port entrance and 
development of tender design for the new container piers 
within the Port might be counted along with several other 
engineering and consultancy services.

MERSİN LİMANI GELİŞTİRME PROJESİ
TÜM HIZIYLA İLERLİYOR 

MERSİN PORT DEVELOPMENT PROJECT 
PROGRESSING WELL
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FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

OPERATIONS ARE IN PROGRESS

SALALAH ARITMA TESİSİ DEŞARJ HATTI İNŞAATI

CONSTRUCTION OF AN EMERGENCY OUTFALL FOR SALALAH WASTEWATER SYSTEM

STFA İnşaat tarafından Umman'ın Salalah şehrinde yapımı 
üstlenilen “Salalah Deniz Deşarjı” projesinde inşaat 
faaliyetleri devam ediyor. Proje kapsamında Mayıs 2016 
sonu itibarıyla; 4,800 metre 1200mm çaplı deniz hattı 
HDPE boruları imalatı, 1,500 metre çeşitli capta kara hattı 
HDPE boru imalatları (%95), 14,500 m2 boru üstü 
koruyucu taş şilte imalatı (%77), 36 metre Salalah anayol 
altı geçişi (thrust boring metodu ile), 973 metre 1200mm 
çaplı HDPE borunun deşarj hattının kara kısmında 
yerleştirmesi ve geri dolgusu, 143 metre kara-deniz geçişi 
boru yerleştirmesi ve geri dolgusu, 480 metre denizde 
boru yerleştirmesi ve geri dolgusu, 3 adet saptırma ve 
akışölçer odası imalatı tamamlandı. 3100 mm çaplı GRP 
boru hattının kurutma işleri ise devam ediyor.

Tüpraş ile 04.07.2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile 
STFA-Körfez Deniz Ortak Girişimi olarak üstlenilen “İzmit 
Rafinerisi B Bölgesi Rıhtım Güçlendirme ve İskele İnşaatı” 
projesinin Kesin Kabul Belgesi 16.02.2016 tarihinde alındı. 
Yapımı başarı ile tamamlanan projenin kapsamında; 
mevcut iskelenin sökümü, rıhtım güçlendirme, iskele 
inşaatı, binalar, mekanik işler ve 
elektrik/enstrümantasyon işleri bulunuyordu.

The Final Acceptance Letter for the “İzmit Refinery Zone B 
Quay Reinforcement and Jetty Construction Project” 
undertaken by STFA-Körfez Deniz Joint Venture with the 
contract signed with Tüpraş on 04.07.2013 was received on 
16.02.2016. The successfully completed project consisted of 
disassembly of the existing jetty, quay reinforcement, jetty 
construction, buildings, mechanical works and 
electric/instrumentation works. 

Construction activities at “Salalah Outfall Project” 
undertaken by STFA Insaat are in progress. In scope of the 
Project, as of the end of May 2016, the following works have 
been completed; fabrication of 4,800 meters of OD1200mm 
HDPE pipes for offshore outfall line, fabrication of 1,500 
meters of HDPE pipes in various diameters for onshore 
outfall line (95%), fabrication of 14,500 m2 of gabion 
mattress (77 %), 36 meters under crossing of Salalah 
expressway by means of thrust boring method, installation 
of 973 meters OD1200mm HDPE pipe spool and back filling, 
143 meters of Pipe installation at land-sea transition and 
back filling, 480 meters of pipe installation for offshore 
outfall line and backfilling, fabrication of 3 diversion and 
flow meter chambers. De-watering works for DO3100 GRP 
Pipe line are still in progress.

FINAL ACCEPTANCE LETTER 
HAS BEEN RECEIVED 

REHABILITATION OF QUAY AND CONSTRUCTION OF 
NEW JETTY AT ZONE B OF TUPRAS REFINERY

KESİN KABUL BELGESİ ALINDI
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ B BÖLGESİ RIHTIM 
GÜÇLENDİRME VE İSKELE İNŞAATI PROJESİ

TÜRKİYE
TURKEY

Doğu Akdeniz'in en büyük ve en yüksek kapasiteli 
limanlarından biri olan Mersin Uluslararası Limanı 
içerisinde 2014 yılında başlatılan “Mersin Limanı 
Geliştirme Projesi”nde sona yaklaşılıyor. Liman'ın 
konteyner elleçleme ve stoklama kapasitesinin 
arttırılması amacıyla inşaa edilmekte olan yeni rıhtımlar 
ve stok sahasında kullanılacak “ship-to-shore” rıhtım 
vinçleri ve lastik tekerlekli geri saha vinçleri geçtiğimiz 
günlerde limana ulaştı. Projenin, rıhtım işleri, tarama işleri 
ve elektromekanik işler sözleşme paketlerine yönelik; 
ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale dönemi teknik 
danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, yapım yönetimi ve 
teknik kontrollük hizmetleri ECAP tarafından 
gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında; “Triple E” sınıfındaki 
konteyner gemilerinin yanaşabileceği nitelikte toplam 
495m yeni rıhtım, bu rıhtım arkasındaki dolgu sahası ve 
ilgili elektromekanik altyapı işleri yer alıyor. Belirtilen 
büyüklükteki gemilerin limana girişi ve rıhtımlara erişimini 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tarama çalışmaları 
geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Port of Singapore 
Authority (PSA) ile Akfen Grubu ortaklığından oluşan 
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adına ECAP 
tarafından yürütülmekte olan ve tamamlanmış diğer 
projeler arasında, liman içerisindeki muhtelif rıhtımların 
yapısal durumlarının tespiti ve iyileştirilmesine yönelik 
mühendislik faaliyetleri, liman ağzının yeniden 
düzenlenmesi amaçlı planlama ve ihale tasarımı 
faaliyetleri, yeni konteyner rıhtımlarına yönelik ihale 
tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi çok sayıda 
mühendislik ve müşavirlik işleri yer alıyor.

“Mersin Port Development Project” launched in 2014 within 
the Mersin International Port, one of the largest and high 
capacity ports in the East-Med Region, is nearing to end. 
Ship-to-shore cranes and rubber tyred gantry cranes which 
will be utilized in the new berth and the associated new 
storage yard currently under construction have recently 
arrived to the Port. The Project aims establishment of 495m 
long new berth capable to accommodate “Triple E” class 
container vessels, storage yard behind the quay and 
associated electro-mechanical infrastructure works. 
Preparation of tender documents, tender period technical 
consultancy services, construction management and 
technical supervision services within the scope of the 
Project are being undertaken by ECAP towards the New 
Container Berth, Dredging and Electro-Mechanical work 
packages . Dredging works within the Port to facilitate 

entrance of mega container vessels have also recently been 
completed. Among other ongoing/completed projects of 
ECAP on behalf of Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği 
A.Ş., which is being operated by a joint venture of Port of 
Singapore Authority (PSA) and Akfen Group, engineering 
services towards condition assessment and structural 
improvements for several berths, planning and tender 
design for rearrangement of the port entrance and 
development of tender design for the new container piers 
within the Port might be counted along with several other 
engineering and consultancy services.

MERSİN LİMANI GELİŞTİRME PROJESİ
TÜM HIZIYLA İLERLİYOR 

MERSİN PORT DEVELOPMENT PROJECT 
PROGRESSING WELL
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OPERASYONLAR 4 FARKLI ÜLKEDE
9 PROJE İLE DEVAM EDİYOR 

OPERATIONS 
WITH 9 PROJECTS IN 4 COUNTRIES 

CONTINUE 

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş., 4 farklı ülkede 
faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

TÜRKİYE
HAKAN KIRAN MİMARLIK Kabataş Aktarma Merkezi 
Zemin İyileştirme Projesi kapsamında  sistem seçim ile 
ilgili seçenekler alternatif metotlar ile birlikte gerekli 
iyileştirme dizayn hesaplamaları devam ediyor. 

SİYAH KALEM Mühendislik 
Zekeriyaköy Köy Projesi 
Zemin Etüdleri:  71 adet 
sondajın 67 adeti 
tamamlandı, sahada 
yapılan inkinometre 
ölçümleri ile saha 
stabilizasyonu ve 
laboratuar testleri ile de 
zemin ve kaya 
parametreleri 
belirlenmeye devam 
ediyor. 

ENERYA Doğal Gaz 
Dağıtım Projeleri Harita Hizmetleri: Türkiye'de 11 şehirde 
haritalama işleri devam ediyor. 

TSGI, SOCAR Ege Rafineri Projesi Ek Zemin Etüdleri: 
Proje kapsamında ek zemin etüdleri devam ediyor. 

UMMAN
STFA OMAN JV Khasab to Tibat Coastal Road Slope 
Netting Project: Projede her bir seksiyona ait dizayn 
raporlamaları ve kaya yüzeylerinin temizlikleri devam 
etmekte olup, yüksek kotlardaki kaya ankrajlarının delgisi 
için  dizayn edilen 60 tonluk  ekskavatör monteli Tower 
Rock Umman’a ulaştı. Kurulumu tamamlandıktan sonra 
ilgili seksiyonlardan delgilere başlayacak. 

KATAR
ALSJV Doha Metro Gold Line Project Grouting Works: 
Sharq Emergency Exit Gold Line Shaft'ında meydana 
gelen yeraltı suyu baskınını durdurmak için shaft etrafında 
perde enjeksiyon çalışmalarına başlandı. Proje 
dahilindeki enjeksiyon sondajlarının 10 Haziran 2016 

itibariyle bitirilmesi planlanıyor. Yapılan perde enjeksiyon 
ile shaft içerisine gelen yeraltı suyunun %75'i kesildi.

TÜRKMENİSTAN
GAP İnşaat A.Ş.  Turkmenbashi International Seaport SI 
Project: Proje kapsamında 90 adet kara sondajı, 37 adet 
deniz sondajı ve 165 adet 
CPT tamamlandı. Kara ve 
deniz sondajlarında çok 
sayıda presiyometre, 
permeabilite ve vane 
testleri yapıldı. Karada 
sismik kırılma ve elektrik 
özdirenç testlerini içeren 
jeofizik çalışmaları 
tamamlandı. Zemin ve 
kayadan alınan 
numunelerden yapılan 
laboratuvar deneyleriyle 
beraber tüm çalışmaların 
sonuçları 12 adet factual 
raporda sunulup onayları 
alındı. Bina altı sondajları 
olarak adlandırılan ek 
zemin etüdü işleri kapsamında ise çok sayıda vane testleri 
de içeren toplam 101 adet sondajdan 34 tanesi 
tamamlanmış olup çalışmalar devam ediyor. 

POLİMEKS Ashgabat Olympic Athleticism Arena SI 
Project: Projede 28 adet kara sondajı tamamlanarak,  
alınan numunelerden 
yapılan laboratuvar 
deney sonuçlarını da 
içeren iki adet geoteknik 
rapor hazırlandı. 

TEPE Turkmen Ashgabat 
Glass Factory SI Project: 
Toplamda 11 adet sondaj 
ve çok sayıda 
presiyometre ve 
permeabilite testleri 
tamamlandı. Aynı 
zamanda sismik kırılma 
ve elektrik özdirenç 
testlerini içeren jeofizik 
çalışmaları yapıldı. 
Zeminden alınan 
numunelerden çeşitli 
laboratuvar deneyleri yapılıp tüm bu çalışmaları içeren 
factual rapor hazırlandı. 

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş., 2016  yılı içinde 48 m 
ayaklı bir Jack-up siparişi verdi.  Jack-up, ABS (USA) 
sertifikalı olacak.

Kabataş Aktarma Merkezi
Kabataş Transit Center

Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı

Khasab Tibat Sahil Yolu Şev Örgüleme Projesi

Turkmenbashi International Sea Port 

Khasab to Tibat Coastal Road Slope Netting Project
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STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş. continues its 
operations in 4 different countries.

TURKEY
HAKAN KIRAN MİMARLIK required improvement design 
calculations along with system selection and relevant 
alternative methods continue in Kabataş Transfer Center 
Ground Improvement Project. 

SİYAH KALEM Mühendislik 
Zekeriyaköy Village 
Project Ground Studies:  67 
of the 71 drills were 
completed, field 
stabilization with field 
inclinometer 
measurements and ground 
and rock parameter 
determination through 
laboratory tests continue. 

ENERYA Natural Gas 
Distribution Projects 
Mapping Services: 

Mapping continues in 11 provinces of Turkey. 

TSGI, SOCAR Aegean Refinery Project Additional Ground 
Studies: Additional Ground studies within the scope of the 
project continue. 

OMAN
STFA OMAN JV Khasab to Tibat Coastal Road Slope 
Netting Project: design reporting of each section in 'Khasab 
to Tibat Coastal Road Slope Netting Project' as well as 
cleaning of rock surfaces continue while 60 tons excavator 
mounted Tower Rock designed for drilling into rock 
anchorages in higher elevations reached Oman. Drilling in 
relevant sections will begin after it is installed. 

QATAR
ALSJV Doha Metro Gold Line Project Grouting Works: Grout 
curtain works started around the shaft to prevent 
underground water flooding in Sharq Emergency Exit Gold 
Line Shaft. Grouting drills under the project are projected to 
be completed as of June 10th, 2016. With grout curtain 75% 

of the underground water pouring into the shaft has been 
stopped.

TURKMENISTAN
GAP İnşaat A.Ş. Turkmenbashi International Seaport SI 
Project: Within the scope of the project 90 land drills, 37 

offshore drills and 165 
CPTs were completed. 
Numerous pressiometer, 
permeability and vane 
tests were completed in 
land and offshore drills. 
Geophysics works 
including seismic 
refraction and electrical 
resistivity tests on land 
were completed. Along 
with the laboratory 
experiments on ground 
and rock samples all 
works were presented in 
12 factual reports and all 
were approved. In 
additional ground study 

works named under structure drills, 34 of the total of 101 
drills including numerous vane tests were completed and 
remaining works are in progress. 

POLİMEKS Ashgabat Olympic Athleticism Arena SI Project: 
Within the project 28 land drills were completed and two 

geotechnical reports 
including laboratory test 
results of the samples 
were prepared. 

TEPE Turkmen Ashgabat 
Glass Factory SI Project: 
A total of 11 drills and 
many pressiometer and 
permeability tests were 
completed. Additionally, 
geophysics works 
including seismic 
refraction and electrical 
resistivity tests were 
completed. Various 
laboratory tests were 
done on the samples from 

the ground and a factual report containing the findings was 
prepared. 

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş. ordered 48 m free 
standing Jack-up in 2016. Jack-up will obtain  ABS (USA) 
certificate.
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OPERASYONLAR 4 FARKLI ÜLKEDE
9 PROJE İLE DEVAM EDİYOR 

OPERATIONS 
WITH 9 PROJECTS IN 4 COUNTRIES 

CONTINUE 

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş., 4 farklı ülkede 
faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

TÜRKİYE
HAKAN KIRAN MİMARLIK Kabataş Aktarma Merkezi 
Zemin İyileştirme Projesi kapsamında  sistem seçim ile 
ilgili seçenekler alternatif metotlar ile birlikte gerekli 
iyileştirme dizayn hesaplamaları devam ediyor. 

SİYAH KALEM Mühendislik 
Zekeriyaköy Köy Projesi 
Zemin Etüdleri:  71 adet 
sondajın 67 adeti 
tamamlandı, sahada 
yapılan inkinometre 
ölçümleri ile saha 
stabilizasyonu ve 
laboratuar testleri ile de 
zemin ve kaya 
parametreleri 
belirlenmeye devam 
ediyor. 

ENERYA Doğal Gaz 
Dağıtım Projeleri Harita Hizmetleri: Türkiye'de 11 şehirde 
haritalama işleri devam ediyor. 

TSGI, SOCAR Ege Rafineri Projesi Ek Zemin Etüdleri: 
Proje kapsamında ek zemin etüdleri devam ediyor. 
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STFA OMAN JV Khasab to Tibat Coastal Road Slope 
Netting Project: Projede her bir seksiyona ait dizayn 
raporlamaları ve kaya yüzeylerinin temizlikleri devam 
etmekte olup, yüksek kotlardaki kaya ankrajlarının delgisi 
için  dizayn edilen 60 tonluk  ekskavatör monteli Tower 
Rock Umman’a ulaştı. Kurulumu tamamlandıktan sonra 
ilgili seksiyonlardan delgilere başlayacak. 

KATAR
ALSJV Doha Metro Gold Line Project Grouting Works: 
Sharq Emergency Exit Gold Line Shaft'ında meydana 
gelen yeraltı suyu baskınını durdurmak için shaft etrafında 
perde enjeksiyon çalışmalarına başlandı. Proje 
dahilindeki enjeksiyon sondajlarının 10 Haziran 2016 
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sismik kırılma ve elektrik 
özdirenç testlerini içeren 
jeofizik çalışmaları 
tamamlandı. Zemin ve 
kayadan alınan 
numunelerden yapılan 
laboratuvar deneyleriyle 
beraber tüm çalışmaların 
sonuçları 12 adet factual 
raporda sunulup onayları 
alındı. Bina altı sondajları 
olarak adlandırılan ek 
zemin etüdü işleri kapsamında ise çok sayıda vane testleri 
de içeren toplam 101 adet sondajdan 34 tanesi 
tamamlanmış olup çalışmalar devam ediyor. 

POLİMEKS Ashgabat Olympic Athleticism Arena SI 
Project: Projede 28 adet kara sondajı tamamlanarak,  
alınan numunelerden 
yapılan laboratuvar 
deney sonuçlarını da 
içeren iki adet geoteknik 
rapor hazırlandı. 

TEPE Turkmen Ashgabat 
Glass Factory SI Project: 
Toplamda 11 adet sondaj 
ve çok sayıda 
presiyometre ve 
permeabilite testleri 
tamamlandı. Aynı 
zamanda sismik kırılma 
ve elektrik özdirenç 
testlerini içeren jeofizik 
çalışmaları yapıldı. 
Zeminden alınan 
numunelerden çeşitli 
laboratuvar deneyleri yapılıp tüm bu çalışmaları içeren 
factual rapor hazırlandı. 

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş., 2016  yılı içinde 48 m 
ayaklı bir Jack-up siparişi verdi.  Jack-up, ABS (USA) 
sertifikalı olacak.
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STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş. continues its 
operations in 4 different countries.

TURKEY
HAKAN KIRAN MİMARLIK required improvement design 
calculations along with system selection and relevant 
alternative methods continue in Kabataş Transfer Center 
Ground Improvement Project. 

SİYAH KALEM Mühendislik 
Zekeriyaköy Village 
Project Ground Studies:  67 
of the 71 drills were 
completed, field 
stabilization with field 
inclinometer 
measurements and ground 
and rock parameter 
determination through 
laboratory tests continue. 

ENERYA Natural Gas 
Distribution Projects 
Mapping Services: 

Mapping continues in 11 provinces of Turkey. 

TSGI, SOCAR Aegean Refinery Project Additional Ground 
Studies: Additional Ground studies within the scope of the 
project continue. 

OMAN
STFA OMAN JV Khasab to Tibat Coastal Road Slope 
Netting Project: design reporting of each section in 'Khasab 
to Tibat Coastal Road Slope Netting Project' as well as 
cleaning of rock surfaces continue while 60 tons excavator 
mounted Tower Rock designed for drilling into rock 
anchorages in higher elevations reached Oman. Drilling in 
relevant sections will begin after it is installed. 

QATAR
ALSJV Doha Metro Gold Line Project Grouting Works: Grout 
curtain works started around the shaft to prevent 
underground water flooding in Sharq Emergency Exit Gold 
Line Shaft. Grouting drills under the project are projected to 
be completed as of June 10th, 2016. With grout curtain 75% 

of the underground water pouring into the shaft has been 
stopped.

TURKMENISTAN
GAP İnşaat A.Ş. Turkmenbashi International Seaport SI 
Project: Within the scope of the project 90 land drills, 37 

offshore drills and 165 
CPTs were completed. 
Numerous pressiometer, 
permeability and vane 
tests were completed in 
land and offshore drills. 
Geophysics works 
including seismic 
refraction and electrical 
resistivity tests on land 
were completed. Along 
with the laboratory 
experiments on ground 
and rock samples all 
works were presented in 
12 factual reports and all 
were approved. In 
additional ground study 

works named under structure drills, 34 of the total of 101 
drills including numerous vane tests were completed and 
remaining works are in progress. 

POLİMEKS Ashgabat Olympic Athleticism Arena SI Project: 
Within the project 28 land drills were completed and two 

geotechnical reports 
including laboratory test 
results of the samples 
were prepared. 

TEPE Turkmen Ashgabat 
Glass Factory SI Project: 
A total of 11 drills and 
many pressiometer and 
permeability tests were 
completed. Additionally, 
geophysics works 
including seismic 
refraction and electrical 
resistivity tests were 
completed. Various 
laboratory tests were 
done on the samples from 

the ground and a factual report containing the findings was 
prepared. 

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş. ordered 48 m free 
standing Jack-up in 2016. Jack-up will obtain  ABS (USA) 
certificate.
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Türkiye enerji sektörünün öncü aktörlerinden Enerya, 
abonelerin doğal gaz ve elektrik tüketim bilgilerine anında 
ulaşabilmeleri için mobil uygulama hizmetini hayata 
geçirdi. Enerya, bu uygulama ile enerji sektöründe bir ilki 
gerçekleştirmiş oldu. App Store ve Android Market'te 
yerini alan mobil uygulama sayesinde, Enerya aboneleri 
hem anlık tüketim hesaplamalarına ulaşabilecek hem de 
online işlemlerini akıllı telefonları üzerinden yapabilecek. 
Akıllı telefonlar için geliştirilen uygulama ile ev ve iş 
yerlerindeki enerjiyi yönetmek, tüketilen enerji miktarını 
anlık olarak görmek mümkün hale geldi. “Her An Her 
Yerde Enerji” mottosu ile her geçen gün müşterilerine 
yenilikçi hizmetler sunan Enerya, enerji sektöründe yaptığı 
yeniliklere bir yenisini eklemiş oldu. Herhangi bir ücret 
ödemeden akıllı 
telefonlara 
yüklenebilen Enerya 
mobil uygulaması; 
abonelerin hesap 
bilgilerine kolayca 
erişebilmelerini, 
işlemleri hızlı, güvenli 
ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirebilmelerin
i sağlıyor. Uygulama ile 
fatura tutarında 
yaşanacak kötü 
sürprizlerin de önüne 
geçilmiş oluyor. Mobil uygulama aynı zamanda Enerya'nın 
doğal gaz ve elektrik ile ilgili kampanyalarına kolay erişimi 
sağlama konusunda kullanıcısına destek veriyor. Kullanıcı 
dostu uygulama ile Enerya internet sayfasındaki online 
işlemlerden yapılan doğal gaz ve elektrik işlemlerinin 
tümü, cepten kolayca yapabilecek.

“Enerji sektöründe bir ilki gerçekleştirdik”
Bir ilke imza attıklarını ifade eden Enerya CRM Yöneticisi 
Ebru Ercan, konuya ilişkin şunları söyledi: "Temiz - Akıllı - 
Kolay Enerji ilkesi ile hareket ediyoruz ve müşterilerimize 
'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti' anlayışı ile hizmet 
sunuyoruz. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ile Her An Her 
Yerde Enerji söylemimiz bir kez daha haklılığını ortaya 
koyuyor.”

“Enerji sektöründe bir ilki gerçekleştirdik. IOS veya 
Android işletim sistemlerini kullanan abonelerimiz anlık 
doğal gaz tüketimlerini hesaplayabilecek. Abonelerimiz 
uygulamayı, App Store ve Google Play'den kolaylıkla 

ENERYA İLE ENERJİ CEPTE!
ENERYA BRINGS ENERGY TO MOBILE DEVICES!

indirebilir” diyen Ercan, uygulamanın tasarruflu ve verimli 
enerji kullanımını desteklediğine vurgu yaptı. 
Uygulamanın Enerya abonelerinin hayatını 
kolaylaştıracağını söyleyen Ercan: “Abonelerimiz mobil 
uygulamadaki Optik Karakter Tanımlama teknolojisi 
sayesinde cep telefonu kamerası ile doğal gaz sayaç 
endeks bilgisini okutarak şubelerimize gitmeden anlık 
tüketim bilgilerini ve fatura detaylarını akıllı telefonları 
üzerinden görüntüleyebilecek.  Uygulama sayesinde 
abonelerimiz için doğal gaz faturaları sürpriz olmaktan 
çıkıyor” dedi. Ebru Ercan mobil uygulama ile abonelerin 
sahip olacağı avantajları şöyle sıraladı: “Online işlemlere, 
sözleşmelere, fatura adet ve borçlarını hatırlatan otomatik 
uygulamalara, sertifikalı firma bilgilerine uygulamadan 
rahatlıkla ulaşılabilecek. Uygulama ayrıca Enerya iletişim 
kanallarına tek tuşla ulaşım imkanı veriyor. Abonelerimiz 
Enerya ile ilgili bilgilere uygulama üzerinden kolaylıkla 
ulaşıp kullanıcı bilgilerini kolaylıkla güncelleyebilecek. 
Uygulamanın abonelerimize sağladığı bir diğer kolaylık ise 
harita üzerinde en yakın Enerya müşteri hizmet noktasına 
ulaşım rotalarını çizmeye ve tüm adres/iletişim bilgilerine 
ulaşabilmeye olanak sağlıyor.”

Enerya, one of the leading actors in the Turkish energy 
sector, launched a mobile application so that its subscribers 
can have instant access to natural gas and electricity 
consumption details. Enerya has broken new ground in 
energy sector with this application. Thanks to the mobile 
application available on App Store and Android Market, 
Enerya subscribers can instantly access consumption 
calculations and use their smart phones to do online 
transactions. This application designed for smart phones 
allows for the management of energy at homes and offices 
and instant monitoring of energy consumption. Offering 
innovative services to its customers each and every day as 
shown by the “Energy at Any Time and Anywhere” motto, 
Energy has added a new link to its chain of innovations in 

the energy sector. This 
free Enerya mobile 
application can be 
downloaded to smart 
phones and it allows 
subscribers to have easy 
access to their account 
details and make their 
transactions fast, secure 
and easy. This 
application prevents 
unpleasant surprises on 
the bill sums. The mobile 
application also supports 

the user by allowing easy access to Enerya's natural gas and 
electricity campaigns. Thanks to the user friendly 
application, all natural gas and electricity transactions 
executed on the online transactions menu of Enerya website 
can be easily done on mobile devices. 

“We have broken new ground in the energy sector”
Enerya CRM Executive Ebru Ercan explained that they have 
broken new ground and added: “We follow Clean – Smart – 
Easy Energy Principles and provide services to our 
customers based on “Excellent Customer Satisfaction” 
approach. The mobile application we have developed once 
again verifies the accuracy of Energy at Any Time and 
Anywhere motto”.

“We have broken new ground in the energy sector. Our 
subscribers who use either IOS or Android operating systems 
can instantly calculate their natural gas consumption. Our 
subscribers can easily download the application from App 
Store and Google Play” said Ms. Ercan by highlighting that 

the application supports use of efficient and smart energy. 
Ms. Ercan explained that the application will make the lives 
of Enerya subscribers easier and added: “Thanks to the 
Optical Character Recognition technology available on the 
mobile application, our subscribers can use the mobile 
phone camera to scan natural gas meter index data and 
they can use their smart phones to review instant 
consumption data and invoice details without actually 
going to our branches. Thanks to this application, natural 
gas bills shall no longer be a surprise for our subscribers.” 
Ebru Ercan listed the advantages offered to the subscribers 
by the mobile application as follows: “This application 
offers easy access to online transactions, contracts, 
automated reminder applications for number of bills and 
outstanding sums and certified firm details. Besides, the 
application allows one click access to Enerya contact 
channels. Our Subscribers can easily access Enerya 
information through the application as well as easily 
update user data. A route displayed on a map for reaching 
the closest Enerya customer service point and access to all 
address and contact details are other options available to 
our subscribers through the application”. 

11 ilde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten ve 
yaptıklarıyla enerji sektörüne yön veren Enerya, yürüttüğü 
proje ile  ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikası'nı 
almaya hak kazandı. İlgili süreçte personele ve 
tedarikçilere Farkındalık Eğitimi verildi ve bu personelin 
doğru hedeflere odaklanması sağlanmış oldu. Enerya'nın 
hizmet verdiği tüm noktalarda, proje kapsamında 
oluşturulan prosedür ve politikalar uygulamaya geçirildi.

11 il  ve RMS istasyonlarındaki Bilgi Teknolojileri ve SCADA 
sistemleri ile başlatılan proje, diğer iş süreçlerini de 
kapsayacak şekilde geliştirildi. Enerya, bu proje ile 
müşterilerine daha kaliteli ve güvenilir bir hizmet vermeyi 
amaçladı. 

ISO/IEC 27001 nedir? 
Kuruluşların devamı ve faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürümesi 
noktasında bilgi büyük önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi, 
kuruluşların bilgi varlıklarını yönetmesine ve korumasına yardımcı 
olur. Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi(ISMS) şartlarını ve 
gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart 
olma özelliğini taşıyan belge, yeterli ve orantılı güvenlik 
denetimlerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak yönetimin aktif 
desteği ve personelin katılımı ile başarılabilen süreç; kuruluşların 
bilgi varlıklarını korumaya ve özellikle de müşterilere güven 
vermeye yardımcı olur. 

Enerya, a company that distributes natural gas in 11 cities 
and guides the energy sector with its operations, was 
awarded ISO / IEC 27001: 2013 Information Security 
Certificates with its project in progress. The personnel and 
suppliers received Awareness Training throughout the 
related process and this allowed the personnel to focus onto 
the right goals. The service offered by Enerya is available on 
all locations through the procedure and policies created 
under scope of the project. The project, initially launched in 
11 cities and with Information Technologies & SCADA 
Systems at RMS Stations, is expanded to incorporate other 
business processes. Enerya aims to offer a reliable service of 
better quality to its customers throughout this project. 

What is ISO/IEC 27001? 
Information is the key to existence of organizations and 
sustaining proper operations. The ISO / IEC 27001 
Certificates help organizations to manage and protect their 
information assets. The certificate is the sole international 
auditable standard that defines conditions and 
requirements of Information Safety Management  System 
(ISMS) and is designed to assure sufficient and due safety 
audits. However, the process achieved through active 
support of management and personnel involvement will 
help to protect any information assets of organizations and 
especially to assure customers.

ENERYA YENİLİKLERİN ADRESİ OLMAYA
DEVAM EDİYOR ENERYA GOES ON TO BE 

THE WAY TO INNOVATION



51KÖPRÜ
HABERLER NEWS

50

Türkiye enerji sektörünün öncü aktörlerinden Enerya, 
abonelerin doğal gaz ve elektrik tüketim bilgilerine anında 
ulaşabilmeleri için mobil uygulama hizmetini hayata 
geçirdi. Enerya, bu uygulama ile enerji sektöründe bir ilki 
gerçekleştirmiş oldu. App Store ve Android Market'te 
yerini alan mobil uygulama sayesinde, Enerya aboneleri 
hem anlık tüketim hesaplamalarına ulaşabilecek hem de 
online işlemlerini akıllı telefonları üzerinden yapabilecek. 
Akıllı telefonlar için geliştirilen uygulama ile ev ve iş 
yerlerindeki enerjiyi yönetmek, tüketilen enerji miktarını 
anlık olarak görmek mümkün hale geldi. “Her An Her 
Yerde Enerji” mottosu ile her geçen gün müşterilerine 
yenilikçi hizmetler sunan Enerya, enerji sektöründe yaptığı 
yeniliklere bir yenisini eklemiş oldu. Herhangi bir ücret 
ödemeden akıllı 
telefonlara 
yüklenebilen Enerya 
mobil uygulaması; 
abonelerin hesap 
bilgilerine kolayca 
erişebilmelerini, 
işlemleri hızlı, güvenli 
ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirebilmelerin
i sağlıyor. Uygulama ile 
fatura tutarında 
yaşanacak kötü 
sürprizlerin de önüne 
geçilmiş oluyor. Mobil uygulama aynı zamanda Enerya'nın 
doğal gaz ve elektrik ile ilgili kampanyalarına kolay erişimi 
sağlama konusunda kullanıcısına destek veriyor. Kullanıcı 
dostu uygulama ile Enerya internet sayfasındaki online 
işlemlerden yapılan doğal gaz ve elektrik işlemlerinin 
tümü, cepten kolayca yapabilecek.

“Enerji sektöründe bir ilki gerçekleştirdik”
Bir ilke imza attıklarını ifade eden Enerya CRM Yöneticisi 
Ebru Ercan, konuya ilişkin şunları söyledi: "Temiz - Akıllı - 
Kolay Enerji ilkesi ile hareket ediyoruz ve müşterilerimize 
'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti' anlayışı ile hizmet 
sunuyoruz. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ile Her An Her 
Yerde Enerji söylemimiz bir kez daha haklılığını ortaya 
koyuyor.”

“Enerji sektöründe bir ilki gerçekleştirdik. IOS veya 
Android işletim sistemlerini kullanan abonelerimiz anlık 
doğal gaz tüketimlerini hesaplayabilecek. Abonelerimiz 
uygulamayı, App Store ve Google Play'den kolaylıkla 

ENERYA İLE ENERJİ CEPTE!
ENERYA BRINGS ENERGY TO MOBILE DEVICES!

indirebilir” diyen Ercan, uygulamanın tasarruflu ve verimli 
enerji kullanımını desteklediğine vurgu yaptı. 
Uygulamanın Enerya abonelerinin hayatını 
kolaylaştıracağını söyleyen Ercan: “Abonelerimiz mobil 
uygulamadaki Optik Karakter Tanımlama teknolojisi 
sayesinde cep telefonu kamerası ile doğal gaz sayaç 
endeks bilgisini okutarak şubelerimize gitmeden anlık 
tüketim bilgilerini ve fatura detaylarını akıllı telefonları 
üzerinden görüntüleyebilecek.  Uygulama sayesinde 
abonelerimiz için doğal gaz faturaları sürpriz olmaktan 
çıkıyor” dedi. Ebru Ercan mobil uygulama ile abonelerin 
sahip olacağı avantajları şöyle sıraladı: “Online işlemlere, 
sözleşmelere, fatura adet ve borçlarını hatırlatan otomatik 
uygulamalara, sertifikalı firma bilgilerine uygulamadan 
rahatlıkla ulaşılabilecek. Uygulama ayrıca Enerya iletişim 
kanallarına tek tuşla ulaşım imkanı veriyor. Abonelerimiz 
Enerya ile ilgili bilgilere uygulama üzerinden kolaylıkla 
ulaşıp kullanıcı bilgilerini kolaylıkla güncelleyebilecek. 
Uygulamanın abonelerimize sağladığı bir diğer kolaylık ise 
harita üzerinde en yakın Enerya müşteri hizmet noktasına 
ulaşım rotalarını çizmeye ve tüm adres/iletişim bilgilerine 
ulaşabilmeye olanak sağlıyor.”

Enerya, one of the leading actors in the Turkish energy 
sector, launched a mobile application so that its subscribers 
can have instant access to natural gas and electricity 
consumption details. Enerya has broken new ground in 
energy sector with this application. Thanks to the mobile 
application available on App Store and Android Market, 
Enerya subscribers can instantly access consumption 
calculations and use their smart phones to do online 
transactions. This application designed for smart phones 
allows for the management of energy at homes and offices 
and instant monitoring of energy consumption. Offering 
innovative services to its customers each and every day as 
shown by the “Energy at Any Time and Anywhere” motto, 
Energy has added a new link to its chain of innovations in 

the energy sector. This 
free Enerya mobile 
application can be 
downloaded to smart 
phones and it allows 
subscribers to have easy 
access to their account 
details and make their 
transactions fast, secure 
and easy. This 
application prevents 
unpleasant surprises on 
the bill sums. The mobile 
application also supports 

the user by allowing easy access to Enerya's natural gas and 
electricity campaigns. Thanks to the user friendly 
application, all natural gas and electricity transactions 
executed on the online transactions menu of Enerya website 
can be easily done on mobile devices. 

“We have broken new ground in the energy sector”
Enerya CRM Executive Ebru Ercan explained that they have 
broken new ground and added: “We follow Clean – Smart – 
Easy Energy Principles and provide services to our 
customers based on “Excellent Customer Satisfaction” 
approach. The mobile application we have developed once 
again verifies the accuracy of Energy at Any Time and 
Anywhere motto”.

“We have broken new ground in the energy sector. Our 
subscribers who use either IOS or Android operating systems 
can instantly calculate their natural gas consumption. Our 
subscribers can easily download the application from App 
Store and Google Play” said Ms. Ercan by highlighting that 

the application supports use of efficient and smart energy. 
Ms. Ercan explained that the application will make the lives 
of Enerya subscribers easier and added: “Thanks to the 
Optical Character Recognition technology available on the 
mobile application, our subscribers can use the mobile 
phone camera to scan natural gas meter index data and 
they can use their smart phones to review instant 
consumption data and invoice details without actually 
going to our branches. Thanks to this application, natural 
gas bills shall no longer be a surprise for our subscribers.” 
Ebru Ercan listed the advantages offered to the subscribers 
by the mobile application as follows: “This application 
offers easy access to online transactions, contracts, 
automated reminder applications for number of bills and 
outstanding sums and certified firm details. Besides, the 
application allows one click access to Enerya contact 
channels. Our Subscribers can easily access Enerya 
information through the application as well as easily 
update user data. A route displayed on a map for reaching 
the closest Enerya customer service point and access to all 
address and contact details are other options available to 
our subscribers through the application”. 

11 ilde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten ve 
yaptıklarıyla enerji sektörüne yön veren Enerya, yürüttüğü 
proje ile  ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikası'nı 
almaya hak kazandı. İlgili süreçte personele ve 
tedarikçilere Farkındalık Eğitimi verildi ve bu personelin 
doğru hedeflere odaklanması sağlanmış oldu. Enerya'nın 
hizmet verdiği tüm noktalarda, proje kapsamında 
oluşturulan prosedür ve politikalar uygulamaya geçirildi.

11 il  ve RMS istasyonlarındaki Bilgi Teknolojileri ve SCADA 
sistemleri ile başlatılan proje, diğer iş süreçlerini de 
kapsayacak şekilde geliştirildi. Enerya, bu proje ile 
müşterilerine daha kaliteli ve güvenilir bir hizmet vermeyi 
amaçladı. 

ISO/IEC 27001 nedir? 
Kuruluşların devamı ve faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürümesi 
noktasında bilgi büyük önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi, 
kuruluşların bilgi varlıklarını yönetmesine ve korumasına yardımcı 
olur. Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi(ISMS) şartlarını ve 
gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart 
olma özelliğini taşıyan belge, yeterli ve orantılı güvenlik 
denetimlerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak yönetimin aktif 
desteği ve personelin katılımı ile başarılabilen süreç; kuruluşların 
bilgi varlıklarını korumaya ve özellikle de müşterilere güven 
vermeye yardımcı olur. 

Enerya, a company that distributes natural gas in 11 cities 
and guides the energy sector with its operations, was 
awarded ISO / IEC 27001: 2013 Information Security 
Certificates with its project in progress. The personnel and 
suppliers received Awareness Training throughout the 
related process and this allowed the personnel to focus onto 
the right goals. The service offered by Enerya is available on 
all locations through the procedure and policies created 
under scope of the project. The project, initially launched in 
11 cities and with Information Technologies & SCADA 
Systems at RMS Stations, is expanded to incorporate other 
business processes. Enerya aims to offer a reliable service of 
better quality to its customers throughout this project. 

What is ISO/IEC 27001? 
Information is the key to existence of organizations and 
sustaining proper operations. The ISO / IEC 27001 
Certificates help organizations to manage and protect their 
information assets. The certificate is the sole international 
auditable standard that defines conditions and 
requirements of Information Safety Management  System 
(ISMS) and is designed to assure sufficient and due safety 
audits. However, the process achieved through active 
support of management and personnel involvement will 
help to protect any information assets of organizations and 
especially to assure customers.

ENERYA YENİLİKLERİN ADRESİ OLMAYA
DEVAM EDİYOR ENERYA GOES ON TO BE 

THE WAY TO INNOVATION
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Enerya kentlerinde yaşayan herkesi, doğal gaz konforuna 
kavuşturmayı hedefleyen Enerya, yatırımlarına devam 
ediyor. Yeni yatırım bölgelerinde çalışmalarını titizlikle 
sürdüren Enerya, Antalya'da pek çok yeni noktada 
çalışmalara başladı ve abone olmakta kolaylık sağlamak 
için Antalyalılara 9 taksit kampanyası başlattı. Enerya, 
kampanya doğrultusunda Kepez Belediyesi ve Muratpaşa 
Belediyesi ile belediye başkanlarının ve muhtarların 
katıldığı toplantılar düzenledi. 

“Yatırımın Yüzde 30'dan Fazlası Kepez'e”
Kepez Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi Enerya, Kepez'de 
doğal gaz götürülen ve götürülecek olan mahallelerin 
muhtarları için bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Fen İşleri Müdürü Ali 
Aslan, Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun ve şirket 
çalışanları katıldı. Toplantıda Kepez Muhtarlar Derneği 
Başkanı ve Fabrikalar Mahalle Muhtarı Feyzullah 
Büyükkeleş, Atatürk, Ulus, Yeşiltepe, Özgürlük, Yükseliş, 
Emek, Karşıyaka, Yeni Doğan, Ahatlı, Kültür, Gülveren ve 
Yeşilyurt mahalle muhtarları da hazır bulundu. Enerya'nın 
Kepez'deki yeni yatırım bölgeleri Emek, Karşıyaka, 
Gülveren ve Yeşilyurt mahalleleri olarak açıklandı. Enerya 

Genel Müdürü Aslan Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada 
doğal gazın konforuna, ekonomik ve çevre dostu yapısına 
vurgu yaptı. Bugüne dek Antalya'da 300 kilometreye yakın 
doğal gaz boru hattı döşediklerini ve bunun yüzde 30'dan 
fazlasının Kepez'de gerçekleştiğinin bilgisini veren Uzun, 
sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Hakan Başkan'ın 
bize verdiği pozitif enerji ile Kepez'de doğal gaz 
çalışmalarına önem veriyoruz. Antalya'da 200 bin 
konutun, Kepez'de 60 bin konutun önüne doğal gaz 
götürdük. Bu yıl 30 bin kişiyi abone yapmak istiyoruz. 
Bunun için muhtarlarımızdan destek istiyoruz.” Yaptığı 
konuşmada Kepez'deki her mahalleyi doğal gazla 
buluşturmak istediklerini ifade eden Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü: “Gaz dağıtım şirketi, ne kadar çok 
aboneye ulaşırsa diğer mahallerimizin doğal gaz 

Targeting to enable everyone living in Enerya cities to 
obtain comfort of natural gas, Enerya continues its 
investments. Enerya, which continues its works 
meticulously in new investment regions, started works in 
many new points in Antalya and started its special 9-
instalment offer to make subscription easier for residents of 
Antalya. Enerya organized meetings joined by mayors and 
quarter headmen with Kepez Municipality and Muratpaşa 
Municipality in line with the special offer. 

“Over 30% of Investments are for Kepez”
Kepez Municipality and gas distribution company, Enerya 
organized an informatory meeting for headmen of quarters 
in Kepez to which natural gas has been brought or will be 
brought. Kepez Mayor Hakan Tütüncü, Deputy Mayor 
Sebahat Adanır, Head of Scientific Affairs Ali Aslan, General 
Director of Enerya Aslan Uzun and company employees 
participated in the meeting. President of Kepez Headmen 
Association and Fabrikalar Quarter Headman Feyzullah 
Büyükkeleş as well as headmen of Atatürk, Ulus, Yeşiltepe, 
Özgürlük, Yükseliş, Emek, Karşıyaka, Yeni Doğan, Ahatlı, 
Kültür, Gülveren and Yeşilyurt quarters were present in the 
meeting. New investment regions of Enerya in Kepez were 
explained as Emek, Karşıyaka, Gülveren and Yeşilyurt 

quarters. General Director of Enerya, Aslan Uzun underlined 
comfortable, economical and environment-friendly aspect 
of natural gas in the speech he delivered in the meeting. 
Mr.Uzun, who stated that they had laid almost 300 
kilometres of natural gas pipeline in Antalya until then and 
that over 30% of this occurred in Kepez. Mr.Uzun added: "We 
attach importance to natural gas works in Kepez with the 
positive energy given to us by Mr. Hakan. We provided 
natural gas for 200 thousand dwellings in Antalya and 60 
thousand dwellings in Kepez. We aim to subscribe 30 
thousand people this year. We request support from our  
headmen to this end."  Kepez Mayor, Hakan Tütüncü, who 
indicated his will to provide every quarter with natural gas 
in the speech he gave, said: “The higher number of 
subscribers reached by the gas distribution company, the 

ANTALYA'DA YATIRIMLARA DEVAM
ENERYA CONTINUES ITS INVESTMENTS
IN ANTALYA

buluşması hızlanacak. Doğal gaz kullanımın 
yaygınlaşması için dağıtıcı şirkete güç vermeliyiz Doğal 
gazı insanlarımıza tanıtmalı ve talebi mahallelerimizde 
artırmalıyız.” dedi. Toplantıda söz alan Muhtarlar Derneği 
Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, 15 mahallenin doğal gazla 
buluşmasında Başkan Hakan Tütüncü'nün büyük emeği 
olduğunun altını çizdi ve “Başkan, yol gösteriyor, şirket 
doğal gaz hattını döşüyor ve mahalleleri gazla 
buluşturuyor.” diye konuştu. 

“Doğal gazın konforunun tüm Antalyalılara 
ulaşmasını istiyoruz”
Muratpaşa Belediyesi ve Enerya, Muratpaşa'daki yeni 
yatırım bölgeleri olan Memurevleri, Güvenlik, Altındağ, 
Deniz, Gençlik mahalleleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı 

düzenledi. Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, Başkan Yardımcısı Erol İşbilen, Enerya Genel 
Müdürü Aslan Uzun, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet 
Akcan, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı 
Mustafa Yılmaz ve Enerya çalışanları katıldı. Toplantıda 
söz alan Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, Antalyalılara 
konforlu enerji tüketimi sağlamak için çalıştıklarını 
vurguladı. Uzun: “Halkımıza nasıl daha iyi bir hizmet 
götürürüz diye düşünüyoruz, bunun için çalışıyoruz. Doğal 
gazın konforunun tüm Antalyalılara ulaşmasını istiyoruz. 
Doğal gaz demek temiz hava, ısınmada konfor ve evin 
bütçesine katkı demektir. Muratpaşa'da yeni yatırım 
bölgelerimizle birlikte 91 bin hanenin önünde olacağız, şu 
an abone sayımız 15 bin. Abone sayımızı artırmamız, 
Antalya'nın turizmine sahip çıkmamız gerekiyor. 
Belediyemizden ve muhtarlarımızdan destek bekliyoruz.” 
dedi. Toplantıda konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, 2017 yılına dek hatları tamamlamayı 
hedeflediklerini söyledi ve konuşmasında şunlara yer 
verdi: “Muhtarlarımızdan vatandaşlarımızı doğal gaz 
aboneliklerini yaptırmaları konusunda teşvik etmelerini 
istiyoruz. Asfalt çalışmalarına başlayacağız; asfalt bitiyor, 
doğal gaz hattı bağlatılmak isteniyor, yolu yıkıyoruz, yeni 
maliyetler çıkıyor. Bu dönemde bağlantılarını 
tamamlamak bu gereksiz maliyeti engelleyecektir.” 
Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Muratpaşa 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Türkiye 
Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz 
da toplantıda söz alarak yatırımlar için belediye ve 
Enerya'ya teşekkür etti. 

faster our other quarters will reach natural gas. We should 
provide power for the distribution company in order to 
generalize use of natural gas. We should promote natural gas 
and increase demand for it in our quarters.”  President of 
Headmen Association, Feyzullah Büyükkeleş, who spoke 
during the meeting, underlined that Mayor Hakan Tütüncü 
exerted great efforts to ensure that 15 quarters receive 
natural gas and indicated: "The Mayor leads the way; the 
company lays the natural gas pipeline and provides gas for 
quarters." 

“We would like comfort of natural gas to reach 
all residents of Antalya”
Muratpaşa Municipality and Enerya organized an 
informatory meeting on Memurevleri, Güvenlik, Altındağ, 

Deniz, and Gençlik quarters, which are the new investment 
regions in Muratpaşa. Muratpaşa Mayor Ümit Uysal, Deputy 
Mayor Erol İşbilen, General Director of Enerya Aslan Uzun, 
President of Antalya Headmen Association Nazif Alp, 
President of Muratpaşa Headmen Association Ahmet Akcan, 
Head of Turkish Headmen Association Antalya Branch 
Mustafa Yılmaz and Enerya employees joined the meeting. 
Enerya General Director Aslan Uzun, who spoke during the 
meeting underlined that they worked in order to ensure 
comfortable energy consumption for Antalya residents. Mr. 
Uzun said: “We are thinking about the ways by which we can 
provide a better service for our people. We are working in that 
direction. We want comfort of natural gas to reach all Antalya 
residents. Natural gas means clean air, comfort in heating 
and contribution to household budget. We will exceed 91 
thousand dwellings together with our new investment 
regions in Muratpaşa. At the moment we have 15 thousand 
subscribers. We need to increase this number and protect the 
tourism of Antalya. We expect support from our municipality 
and headmen.”  Muratpaşa Mayor Ümit Uysal, who spoke 
during the meeting, indicated that they aimed to complete 
the lines until 2017 and said: "We would like our headmen to 
encourage our citizens to make natural gas subscriptions. We 
are going to start asphalt works. After the asphalt works 
natural gas pipeline is demanded to be laid; so we demolish 
the road and incur new expenses. Completing their 
connections in this period will prevent these unnecessary 
costs." President of Antalya Headmen Association, Nazif Alp, 
President of Muratpaşa Headmen Association Ahmet Akcan, 
and President of Turkish Headmen Association Antalya 
Branch Mustafa Yılmaz spoke in the meeting and thanked the 
municipality and Enerya for the investments. 
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Enerya kentlerinde yaşayan herkesi, doğal gaz konforuna 
kavuşturmayı hedefleyen Enerya, yatırımlarına devam 
ediyor. Yeni yatırım bölgelerinde çalışmalarını titizlikle 
sürdüren Enerya, Antalya'da pek çok yeni noktada 
çalışmalara başladı ve abone olmakta kolaylık sağlamak 
için Antalyalılara 9 taksit kampanyası başlattı. Enerya, 
kampanya doğrultusunda Kepez Belediyesi ve Muratpaşa 
Belediyesi ile belediye başkanlarının ve muhtarların 
katıldığı toplantılar düzenledi. 

“Yatırımın Yüzde 30'dan Fazlası Kepez'e”
Kepez Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi Enerya, Kepez'de 
doğal gaz götürülen ve götürülecek olan mahallelerin 
muhtarları için bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Fen İşleri Müdürü Ali 
Aslan, Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun ve şirket 
çalışanları katıldı. Toplantıda Kepez Muhtarlar Derneği 
Başkanı ve Fabrikalar Mahalle Muhtarı Feyzullah 
Büyükkeleş, Atatürk, Ulus, Yeşiltepe, Özgürlük, Yükseliş, 
Emek, Karşıyaka, Yeni Doğan, Ahatlı, Kültür, Gülveren ve 
Yeşilyurt mahalle muhtarları da hazır bulundu. Enerya'nın 
Kepez'deki yeni yatırım bölgeleri Emek, Karşıyaka, 
Gülveren ve Yeşilyurt mahalleleri olarak açıklandı. Enerya 

Genel Müdürü Aslan Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada 
doğal gazın konforuna, ekonomik ve çevre dostu yapısına 
vurgu yaptı. Bugüne dek Antalya'da 300 kilometreye yakın 
doğal gaz boru hattı döşediklerini ve bunun yüzde 30'dan 
fazlasının Kepez'de gerçekleştiğinin bilgisini veren Uzun, 
sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Hakan Başkan'ın 
bize verdiği pozitif enerji ile Kepez'de doğal gaz 
çalışmalarına önem veriyoruz. Antalya'da 200 bin 
konutun, Kepez'de 60 bin konutun önüne doğal gaz 
götürdük. Bu yıl 30 bin kişiyi abone yapmak istiyoruz. 
Bunun için muhtarlarımızdan destek istiyoruz.” Yaptığı 
konuşmada Kepez'deki her mahalleyi doğal gazla 
buluşturmak istediklerini ifade eden Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü: “Gaz dağıtım şirketi, ne kadar çok 
aboneye ulaşırsa diğer mahallerimizin doğal gaz 

Targeting to enable everyone living in Enerya cities to 
obtain comfort of natural gas, Enerya continues its 
investments. Enerya, which continues its works 
meticulously in new investment regions, started works in 
many new points in Antalya and started its special 9-
instalment offer to make subscription easier for residents of 
Antalya. Enerya organized meetings joined by mayors and 
quarter headmen with Kepez Municipality and Muratpaşa 
Municipality in line with the special offer. 

“Over 30% of Investments are for Kepez”
Kepez Municipality and gas distribution company, Enerya 
organized an informatory meeting for headmen of quarters 
in Kepez to which natural gas has been brought or will be 
brought. Kepez Mayor Hakan Tütüncü, Deputy Mayor 
Sebahat Adanır, Head of Scientific Affairs Ali Aslan, General 
Director of Enerya Aslan Uzun and company employees 
participated in the meeting. President of Kepez Headmen 
Association and Fabrikalar Quarter Headman Feyzullah 
Büyükkeleş as well as headmen of Atatürk, Ulus, Yeşiltepe, 
Özgürlük, Yükseliş, Emek, Karşıyaka, Yeni Doğan, Ahatlı, 
Kültür, Gülveren and Yeşilyurt quarters were present in the 
meeting. New investment regions of Enerya in Kepez were 
explained as Emek, Karşıyaka, Gülveren and Yeşilyurt 

quarters. General Director of Enerya, Aslan Uzun underlined 
comfortable, economical and environment-friendly aspect 
of natural gas in the speech he delivered in the meeting. 
Mr.Uzun, who stated that they had laid almost 300 
kilometres of natural gas pipeline in Antalya until then and 
that over 30% of this occurred in Kepez. Mr.Uzun added: "We 
attach importance to natural gas works in Kepez with the 
positive energy given to us by Mr. Hakan. We provided 
natural gas for 200 thousand dwellings in Antalya and 60 
thousand dwellings in Kepez. We aim to subscribe 30 
thousand people this year. We request support from our  
headmen to this end."  Kepez Mayor, Hakan Tütüncü, who 
indicated his will to provide every quarter with natural gas 
in the speech he gave, said: “The higher number of 
subscribers reached by the gas distribution company, the 

ANTALYA'DA YATIRIMLARA DEVAM
ENERYA CONTINUES ITS INVESTMENTS
IN ANTALYA

buluşması hızlanacak. Doğal gaz kullanımın 
yaygınlaşması için dağıtıcı şirkete güç vermeliyiz Doğal 
gazı insanlarımıza tanıtmalı ve talebi mahallelerimizde 
artırmalıyız.” dedi. Toplantıda söz alan Muhtarlar Derneği 
Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, 15 mahallenin doğal gazla 
buluşmasında Başkan Hakan Tütüncü'nün büyük emeği 
olduğunun altını çizdi ve “Başkan, yol gösteriyor, şirket 
doğal gaz hattını döşüyor ve mahalleleri gazla 
buluşturuyor.” diye konuştu. 

“Doğal gazın konforunun tüm Antalyalılara 
ulaşmasını istiyoruz”
Muratpaşa Belediyesi ve Enerya, Muratpaşa'daki yeni 
yatırım bölgeleri olan Memurevleri, Güvenlik, Altındağ, 
Deniz, Gençlik mahalleleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı 

düzenledi. Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, Başkan Yardımcısı Erol İşbilen, Enerya Genel 
Müdürü Aslan Uzun, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet 
Akcan, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı 
Mustafa Yılmaz ve Enerya çalışanları katıldı. Toplantıda 
söz alan Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, Antalyalılara 
konforlu enerji tüketimi sağlamak için çalıştıklarını 
vurguladı. Uzun: “Halkımıza nasıl daha iyi bir hizmet 
götürürüz diye düşünüyoruz, bunun için çalışıyoruz. Doğal 
gazın konforunun tüm Antalyalılara ulaşmasını istiyoruz. 
Doğal gaz demek temiz hava, ısınmada konfor ve evin 
bütçesine katkı demektir. Muratpaşa'da yeni yatırım 
bölgelerimizle birlikte 91 bin hanenin önünde olacağız, şu 
an abone sayımız 15 bin. Abone sayımızı artırmamız, 
Antalya'nın turizmine sahip çıkmamız gerekiyor. 
Belediyemizden ve muhtarlarımızdan destek bekliyoruz.” 
dedi. Toplantıda konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, 2017 yılına dek hatları tamamlamayı 
hedeflediklerini söyledi ve konuşmasında şunlara yer 
verdi: “Muhtarlarımızdan vatandaşlarımızı doğal gaz 
aboneliklerini yaptırmaları konusunda teşvik etmelerini 
istiyoruz. Asfalt çalışmalarına başlayacağız; asfalt bitiyor, 
doğal gaz hattı bağlatılmak isteniyor, yolu yıkıyoruz, yeni 
maliyetler çıkıyor. Bu dönemde bağlantılarını 
tamamlamak bu gereksiz maliyeti engelleyecektir.” 
Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Muratpaşa 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Türkiye 
Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz 
da toplantıda söz alarak yatırımlar için belediye ve 
Enerya'ya teşekkür etti. 

faster our other quarters will reach natural gas. We should 
provide power for the distribution company in order to 
generalize use of natural gas. We should promote natural gas 
and increase demand for it in our quarters.”  President of 
Headmen Association, Feyzullah Büyükkeleş, who spoke 
during the meeting, underlined that Mayor Hakan Tütüncü 
exerted great efforts to ensure that 15 quarters receive 
natural gas and indicated: "The Mayor leads the way; the 
company lays the natural gas pipeline and provides gas for 
quarters." 

“We would like comfort of natural gas to reach 
all residents of Antalya”
Muratpaşa Municipality and Enerya organized an 
informatory meeting on Memurevleri, Güvenlik, Altındağ, 

Deniz, and Gençlik quarters, which are the new investment 
regions in Muratpaşa. Muratpaşa Mayor Ümit Uysal, Deputy 
Mayor Erol İşbilen, General Director of Enerya Aslan Uzun, 
President of Antalya Headmen Association Nazif Alp, 
President of Muratpaşa Headmen Association Ahmet Akcan, 
Head of Turkish Headmen Association Antalya Branch 
Mustafa Yılmaz and Enerya employees joined the meeting. 
Enerya General Director Aslan Uzun, who spoke during the 
meeting underlined that they worked in order to ensure 
comfortable energy consumption for Antalya residents. Mr. 
Uzun said: “We are thinking about the ways by which we can 
provide a better service for our people. We are working in that 
direction. We want comfort of natural gas to reach all Antalya 
residents. Natural gas means clean air, comfort in heating 
and contribution to household budget. We will exceed 91 
thousand dwellings together with our new investment 
regions in Muratpaşa. At the moment we have 15 thousand 
subscribers. We need to increase this number and protect the 
tourism of Antalya. We expect support from our municipality 
and headmen.”  Muratpaşa Mayor Ümit Uysal, who spoke 
during the meeting, indicated that they aimed to complete 
the lines until 2017 and said: "We would like our headmen to 
encourage our citizens to make natural gas subscriptions. We 
are going to start asphalt works. After the asphalt works 
natural gas pipeline is demanded to be laid; so we demolish 
the road and incur new expenses. Completing their 
connections in this period will prevent these unnecessary 
costs." President of Antalya Headmen Association, Nazif Alp, 
President of Muratpaşa Headmen Association Ahmet Akcan, 
and President of Turkish Headmen Association Antalya 
Branch Mustafa Yılmaz spoke in the meeting and thanked the 
municipality and Enerya for the investments. 
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JCB'nin LOADALL adını verdiği teleskobik yükleyici 
serisinin 540-170 ve 540-200 modellerinin tanıtımı, 
geçtiğimiz günlerde SİF İş Makinaları İzmir 
Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. 
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 
etkinlikte katılımcılar, makineler hakkında 
detaylı bilgi aldı.

Özellikle şehir içinde dar alanda hareket 
kabiliyetine sahip ve dayanıklı yapıları ile 
dikkat çeken teleskobik yükleyicilerin yeni 
modelleri ile ilgili SİF İş Makinaları, 
geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir etkinlik 
düzenledi. Etkinlik ile ilgili açıklamalarda 
bulunan SİF İş Makinaları JCB Teleskobik 
Yükleyiciler ve Endüstriyel Ürünler Ürün 
Müdürü Mustafa Çağa, "Bu tarz etkinlikler 
sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarını daha 
iyi bir şekilde belirlediklerini ve makinelerde ne gibi 
özelliklere ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarttıklarını 
belirterek, "İngiltere'deki JCB fabrikasına gittiğimiz 
zaman, makinenin lastiğinden lambasına kadar tüm 
detaylarını ülkemizdeki müşteri ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda belirleyebiliyoruz. Saha çalışmalarında 
müşterilerimiz, makineleri bizzat kullanıyor. Tüm 
isteklerini not alıyoruz. Bu tarz geri dönüşler sayesinde 
üretim kalitesini arttırıyoruz ve müşterilerin ihtiyaçlarına 
uygun makineler yaratabiliyoruz” dedi. 

JCB LOADALL'LARA ANKARA'DA YOĞUN İLGİ
SİF İş Makinaları, geleneksel müşteri günleri 
etkinliklerinin Ankara durağında, İç Anadolu Bölgesi'nde 
faaliyet gösteren müşterilerini 2016 model JCB Loadall 
teleskobik yükleyicilerle buluşturdu. Yarım günlük 
organizasyon, 7 Nisan 2016 tarihinde SİF İş Makinaları'nın 
Ostim'deki Ankara Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. 
SİF İş Makinaları'nın uzman operatörleri, önceden 
hazırlanan paletli bims, tuğla, 
lastik vb. inşaat sahalarında sıkça 
kullanılan çeşitli malzemeler ile 
yükleme, boşaltma, uzatma ve 
çekme işlemlerini uygulamalı 
olarak gerçekleştirerek 
makinelerin yeteneklerini gözler 
önüne serdiler. 

The new JBC telescopic loader series, LOADALL models 540-
170 and 540-200, were promoted recently at SIF 

Construction Equipment Izmir Regional 
Directorate. The participants of the event 
with active participation, received detailed 
information about the machines.

Recently, SIF Construction Equipment has 
organized an event in Izmir to promote the 
new models of telescopic loaders which 
allow mobility in narrow spaces, especially 
within the city as well as offering a durable 
structure. SIF Construction Equipment JCB 
Telescopic Loaders and Industrial Products 
Product Manager Mustafa Çağa talked 
about the event and said “These events 
allow us to showcase the features of our 

machines which create a difference”. Mr. Çağa explained 
that such organizations allow buyers to specifically 
determine their needs and the machine properties they 
require and added “When we go to JCB factory in England, 
we can pick and choose each detail of a machine from its 
tire to lamp based on customer's needs and expectations in 
our country. Our buyers directly use the machines during 
our site operations. We take note of all their requirements. 
Such feedbacks allow us to improve the production quality 
and create machines fit for the buyer's needs”. 

JCB LOADALLS DREW GREAT INTEREST IN ANKARA
SIF Construction Equipment introduced its 2016 model JCB 
Loadall telescopic loaders with its clients operating in 
Central Anatolia Region in the Ankara leg of its traditional 
customer days activity. The organization that was held for 
a half day on April 7th, 2016 was made in Ankara Regional 
Directorate of SİF Construction Equipments in Ostim. 
Expert operators of SİF Construction Equipments exhibited 

the capabilities of vehicles in 
loading, unloading, extending and 
pulling operations with various 
materials frequently used in 
construction such as pumice on 
pallet, bricks, rubber, etc. 
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SİF JCB, YİNE “GÜÇ SARININ İÇİNDE” DEDİ

MAKİNA TESLİMAT EĞİTİMİ

SİF İş Makinaları, 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs 
Merit Park Otel'de tüm iş makinaları ve tarım makinaları 
birimi çalışanları ve bayileri ile farklı departmanlardan 
çalışanlarının katılımıyla 'Güç Sarının İçinde' başlıklı satış 
konferansını gerçekleştirdi. Konferansın konusu 
'Potansiyelini Keşfet, Bakış Açını Genişlet' oldu. SİF İş 
Makinaları Genel Müdürü Cüneyt Divriş'in açılış konuşması 
ile başlayan konferansta SİF ve JCB markalarının gücünün, 
sektördeki SİF 
duruşunun önemi 
vurgulandı ve 
gelecek yıllara ilişkin 
hedefler paylaşıldı. 
Sunumların dışında 
gerçekleştirilen grup 
çalışmalarında 
konferansa 
katılanlar keyifli 
zaman geçirirken, 
farklı bölgelerden çalışanların da birbirleri ile kaynaşmaları 
sağlanmış oldu. 2015 yılı Satış Ödülleri'nin sahiplerini 
bulması ile son bulan 2016 Satış Konferansı sonrası 
düzenlenen Kıbrıs turu da yavru vatanımızın güzelliklerini 
görmek ve tarihini anlamak için katılımcılara güzel bir 
fırsat oldu. 

SİF İş Makinaları Satış Sonrası Hizmetler Departmanı, 5-8 
Nisan tarihleri arasında yetkili servislerine “Makine 
Teslimat Eğitimi” verdi. Türkiye genelindeki müşterilerine 
satış sonrası hizmetler konusunda destek veren yetkili 
servislerini JCB marka iş makinelerindeki tüm 
gelişmelerden, teknik bilgilerden haberdar etmek için 
gerçekleştirdiği yetkili servis eğitimleri de SİF'in çok 
önemsediği eğitimlerin başında geliyor. Son olarak, 5-8 
Nisan tarihleri arasında Ankara Bölge Müdürlüğü'nde 8, 
İstanbul Genel Müdürlük binasında 16 yetkili servis 
temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen “Makine Teslimat 
Eğitimi” SİF İş Makinaları Eğitim ve Servis Geliştirme 
Müdürü Halil Yakar tarafından verildi. Eğitimde, 
makinelerin teslimatları sırasında dikkat edilmesi gereken 
hususlara dikkat çekilirken, teslimat sırasında kullanılacak 
olan formlara ve müşteriye verilecek bilgilere değinildi. 
2016 yılından itibaren Kazıcı-Yükleyiciler ile birlikte 
standart olarak sunulan LiveLink Uydu Takip Sistemi, ECO-
LO,  Lock-up, SRS (Sarsıntısız Sürüş Sistemi) gibi 
özelliklerin önemi vurgulandı. 

SIF Construction Equipment's After Sales Services 
Department organized “Machine Delivery Training” to 
authorized services on April 5-8. Authorized service trainings 
organized to inform authorized services, supporting 
customers all around Turkey about after sales services, 
about all developments regarding JCB brand construction 
equipment and technical know-how are the most valued 
trainings within SIF. The recent “Machine Delivery Training” 
was organized by SIF Construction Equipment Training and 
Service Development Manager Halil Yakar on April 5th-8th 
for 8 authorized service representatives from Ankara 
Regional Directorate and 16 authorized service 
representatives from Istanbul General Directorate. The 
training highlighted the issues to be taken into 
consideration at the time of machine delivery and listed the 
forms to be used and information to be provided to the 
customers at the time of delivery. The importance of features 
such as LiveLink Satellite Tracking System, a standard 
feature available with Diggers – Loaders as of 2016, ECO-LO, 
Lock-up and SRS (Smooth Ride System) was explained. 

SIF Construction Equipment held its “Power is within 
Yellow” sales conference on April 29th - May 1st at Cyprus 
Merit Park Hotel which was attended by all construction 
equipment & agricultural equipment department staff and 
dealers as well as personnel from different departments. 
This year's theme was “Discover your Potential, Expand 
your Horizon”. The conference started with the opening 
speech of SIF Construction Equipment's General Manager 

Cüneyt Divriş and 
the conference 
highlighted the 
power of the SIF 
and JCB brands, 
the importance of 
SIF position in the 
sector and shared 
targets for the 
upcoming years. 
Besides offering 

presentations, the attendants enjoyed group workshops 
and staff from different regions had the chance to get to 
know each other.  The 2016 Sales Conference ended by 
presenting 2015 Sales Awards and the attendants had the 
chance of seeing beauties of our foster-land and getting to 
know its history on the Cyprus sightseeing tour.

 SIF JCB ONCE AGAIN SAID “POWER IS WITHIN YELLOW”

MACHINE DELIVERY TRAINING
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JCB'nin LOADALL adını verdiği teleskobik yükleyici 
serisinin 540-170 ve 540-200 modellerinin tanıtımı, 
geçtiğimiz günlerde SİF İş Makinaları İzmir 
Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. 
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 
etkinlikte katılımcılar, makineler hakkında 
detaylı bilgi aldı.

Özellikle şehir içinde dar alanda hareket 
kabiliyetine sahip ve dayanıklı yapıları ile 
dikkat çeken teleskobik yükleyicilerin yeni 
modelleri ile ilgili SİF İş Makinaları, 
geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir etkinlik 
düzenledi. Etkinlik ile ilgili açıklamalarda 
bulunan SİF İş Makinaları JCB Teleskobik 
Yükleyiciler ve Endüstriyel Ürünler Ürün 
Müdürü Mustafa Çağa, "Bu tarz etkinlikler 
sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarını daha 
iyi bir şekilde belirlediklerini ve makinelerde ne gibi 
özelliklere ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarttıklarını 
belirterek, "İngiltere'deki JCB fabrikasına gittiğimiz 
zaman, makinenin lastiğinden lambasına kadar tüm 
detaylarını ülkemizdeki müşteri ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda belirleyebiliyoruz. Saha çalışmalarında 
müşterilerimiz, makineleri bizzat kullanıyor. Tüm 
isteklerini not alıyoruz. Bu tarz geri dönüşler sayesinde 
üretim kalitesini arttırıyoruz ve müşterilerin ihtiyaçlarına 
uygun makineler yaratabiliyoruz” dedi. 

JCB LOADALL'LARA ANKARA'DA YOĞUN İLGİ
SİF İş Makinaları, geleneksel müşteri günleri 
etkinliklerinin Ankara durağında, İç Anadolu Bölgesi'nde 
faaliyet gösteren müşterilerini 2016 model JCB Loadall 
teleskobik yükleyicilerle buluşturdu. Yarım günlük 
organizasyon, 7 Nisan 2016 tarihinde SİF İş Makinaları'nın 
Ostim'deki Ankara Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. 
SİF İş Makinaları'nın uzman operatörleri, önceden 
hazırlanan paletli bims, tuğla, 
lastik vb. inşaat sahalarında sıkça 
kullanılan çeşitli malzemeler ile 
yükleme, boşaltma, uzatma ve 
çekme işlemlerini uygulamalı 
olarak gerçekleştirerek 
makinelerin yeteneklerini gözler 
önüne serdiler. 

The new JBC telescopic loader series, LOADALL models 540-
170 and 540-200, were promoted recently at SIF 

Construction Equipment Izmir Regional 
Directorate. The participants of the event 
with active participation, received detailed 
information about the machines.

Recently, SIF Construction Equipment has 
organized an event in Izmir to promote the 
new models of telescopic loaders which 
allow mobility in narrow spaces, especially 
within the city as well as offering a durable 
structure. SIF Construction Equipment JCB 
Telescopic Loaders and Industrial Products 
Product Manager Mustafa Çağa talked 
about the event and said “These events 
allow us to showcase the features of our 

machines which create a difference”. Mr. Çağa explained 
that such organizations allow buyers to specifically 
determine their needs and the machine properties they 
require and added “When we go to JCB factory in England, 
we can pick and choose each detail of a machine from its 
tire to lamp based on customer's needs and expectations in 
our country. Our buyers directly use the machines during 
our site operations. We take note of all their requirements. 
Such feedbacks allow us to improve the production quality 
and create machines fit for the buyer's needs”. 

JCB LOADALLS DREW GREAT INTEREST IN ANKARA
SIF Construction Equipment introduced its 2016 model JCB 
Loadall telescopic loaders with its clients operating in 
Central Anatolia Region in the Ankara leg of its traditional 
customer days activity. The organization that was held for 
a half day on April 7th, 2016 was made in Ankara Regional 
Directorate of SİF Construction Equipments in Ostim. 
Expert operators of SİF Construction Equipments exhibited 

the capabilities of vehicles in 
loading, unloading, extending and 
pulling operations with various 
materials frequently used in 
construction such as pumice on 
pallet, bricks, rubber, etc. 
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SİF JCB, YİNE “GÜÇ SARININ İÇİNDE” DEDİ

MAKİNA TESLİMAT EĞİTİMİ

SİF İş Makinaları, 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs 
Merit Park Otel'de tüm iş makinaları ve tarım makinaları 
birimi çalışanları ve bayileri ile farklı departmanlardan 
çalışanlarının katılımıyla 'Güç Sarının İçinde' başlıklı satış 
konferansını gerçekleştirdi. Konferansın konusu 
'Potansiyelini Keşfet, Bakış Açını Genişlet' oldu. SİF İş 
Makinaları Genel Müdürü Cüneyt Divriş'in açılış konuşması 
ile başlayan konferansta SİF ve JCB markalarının gücünün, 
sektördeki SİF 
duruşunun önemi 
vurgulandı ve 
gelecek yıllara ilişkin 
hedefler paylaşıldı. 
Sunumların dışında 
gerçekleştirilen grup 
çalışmalarında 
konferansa 
katılanlar keyifli 
zaman geçirirken, 
farklı bölgelerden çalışanların da birbirleri ile kaynaşmaları 
sağlanmış oldu. 2015 yılı Satış Ödülleri'nin sahiplerini 
bulması ile son bulan 2016 Satış Konferansı sonrası 
düzenlenen Kıbrıs turu da yavru vatanımızın güzelliklerini 
görmek ve tarihini anlamak için katılımcılara güzel bir 
fırsat oldu. 

SİF İş Makinaları Satış Sonrası Hizmetler Departmanı, 5-8 
Nisan tarihleri arasında yetkili servislerine “Makine 
Teslimat Eğitimi” verdi. Türkiye genelindeki müşterilerine 
satış sonrası hizmetler konusunda destek veren yetkili 
servislerini JCB marka iş makinelerindeki tüm 
gelişmelerden, teknik bilgilerden haberdar etmek için 
gerçekleştirdiği yetkili servis eğitimleri de SİF'in çok 
önemsediği eğitimlerin başında geliyor. Son olarak, 5-8 
Nisan tarihleri arasında Ankara Bölge Müdürlüğü'nde 8, 
İstanbul Genel Müdürlük binasında 16 yetkili servis 
temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen “Makine Teslimat 
Eğitimi” SİF İş Makinaları Eğitim ve Servis Geliştirme 
Müdürü Halil Yakar tarafından verildi. Eğitimde, 
makinelerin teslimatları sırasında dikkat edilmesi gereken 
hususlara dikkat çekilirken, teslimat sırasında kullanılacak 
olan formlara ve müşteriye verilecek bilgilere değinildi. 
2016 yılından itibaren Kazıcı-Yükleyiciler ile birlikte 
standart olarak sunulan LiveLink Uydu Takip Sistemi, ECO-
LO,  Lock-up, SRS (Sarsıntısız Sürüş Sistemi) gibi 
özelliklerin önemi vurgulandı. 

SIF Construction Equipment's After Sales Services 
Department organized “Machine Delivery Training” to 
authorized services on April 5-8. Authorized service trainings 
organized to inform authorized services, supporting 
customers all around Turkey about after sales services, 
about all developments regarding JCB brand construction 
equipment and technical know-how are the most valued 
trainings within SIF. The recent “Machine Delivery Training” 
was organized by SIF Construction Equipment Training and 
Service Development Manager Halil Yakar on April 5th-8th 
for 8 authorized service representatives from Ankara 
Regional Directorate and 16 authorized service 
representatives from Istanbul General Directorate. The 
training highlighted the issues to be taken into 
consideration at the time of machine delivery and listed the 
forms to be used and information to be provided to the 
customers at the time of delivery. The importance of features 
such as LiveLink Satellite Tracking System, a standard 
feature available with Diggers – Loaders as of 2016, ECO-LO, 
Lock-up and SRS (Smooth Ride System) was explained. 

SIF Construction Equipment held its “Power is within 
Yellow” sales conference on April 29th - May 1st at Cyprus 
Merit Park Hotel which was attended by all construction 
equipment & agricultural equipment department staff and 
dealers as well as personnel from different departments. 
This year's theme was “Discover your Potential, Expand 
your Horizon”. The conference started with the opening 
speech of SIF Construction Equipment's General Manager 

Cüneyt Divriş and 
the conference 
highlighted the 
power of the SIF 
and JCB brands, 
the importance of 
SIF position in the 
sector and shared 
targets for the 
upcoming years. 
Besides offering 

presentations, the attendants enjoyed group workshops 
and staff from different regions had the chance to get to 
know each other.  The 2016 Sales Conference ended by 
presenting 2015 Sales Awards and the attendants had the 
chance of seeing beauties of our foster-land and getting to 
know its history on the Cyprus sightseeing tour.

 SIF JCB ONCE AGAIN SAID “POWER IS WITHIN YELLOW”

MACHINE DELIVERY TRAINING
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ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
OPERATÖRLERİNE SİF İŞ MAKİNALARI DESTEĞİ

SIF CONSTRUCTION EQUIPMENT SUPPORT TO
OPERATORS OF ORDU METROPOLITAN MUNICIPALITY

“UMUT SARININ İÇİNDE” 
6. KUR EĞİTİMLERİ DÜZCE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SİF İş Makinaları ve AKUT işbirliğinde hayata geçirilen 
“Umut Sarının İçinde” projesi kapsamında belediyelerde 
görevli iş makinası operatörlerine yönelik kurtarma 
eğitimlerinin 6. kuru Düzce'de düzenlendi. SİF İş 
Makinaları'nın Türkiye'de afet sonrası arama kurtarma 
çalışmaları konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için 
AKUT (Arama Kurtarma Derneği) işbirliğiyle hayata 
geçirdiği “Umut Sarının İçinde” adlı projesi kapsamında 
verilen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.  2016 yılının ilk 
eğitimi Bolu, Zonguldak ve Düzce Belediyelerinde görev 
yapan 31 iş makinası operatörü ile 14-17 Nisan tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. İki günlük teorik eğitimin 
ardından, İstanbul Ataşehir'deki AKUT Eğitim 
Enstitüsü'nde yapılan uygulama eğitiminde kursiyer 
operatörler, tüm gün boyunca JCB 3CXSM Kazıcı-Yükleyici 
ve JS360 Paletli Ekskavatör ile açık alanda kurulan enkaz 
simülasyon alanında iş makinası kullanma pratiği yaptılar. 
Eğitime katılan operatörler, Birleşmiş Milletler tarafından 
verilen Afet Lojistik Uzmanı sertifikası almaya hak 
kazandılar. Operatörlere arama kurtarma faaliyetlerinde 
yeni yöntemleri öğreten bu eğitimlerle, kurtarma 
çalışmalarında iş makinalarının doğru kullanılması ve afet 
zamanında iş makinalarından en yüksek verimin alınması 
hedefleniyor. Arama kurtarma çalışmaları esnasında 
hataları ve kayıpları en aza indirmek amacıyla hayata 
geçirilen Umut Sarının İçinde projesiyle, benzeri 
mücadelelerde teknik kurtarma ve makinaların doğru 
yöntemlerle kullanımı konusunda bilgi eksikliklerinin 
tamamlanacağı, nerede ve nasıl çalışmaları gerektiğini, 
farklı senaryolar ve yaşanmış örnekler üzerinden durum 
analizleri yapılarak gösteriliyor. Afet alanında iş 
makinasının modeline göre ne iş yapabileceğini ve nasıl 
bir konumda yapabileceğini uygulamalı olarak 
gösterilirken, riskli noktalarda, işe müdahale etmenin ise 
ne kadar tehlikeli olduğunu eğitimler sırasında 
operatörlere anlatılıyor. 

6th course of rescue training  for construction equipment 
operators employed by municipalities, within the scope of 
the “Hope is in Yellow” project conducted with cooperation 
of SIF Construction Equipment and AKUT were held in 
Düzce. Training provided as part of the “Hope is in yellow” 
project initiated by SIF Construction Equipment with 
cooperation of AKUT (Search and Rescue Association) in 
order to remedy the difficulties in search and rescue 
operations after natural disasters in Turkey continue in full 
course. The first training of 2016 was held on April 14th – 
17th with 31 construction equipment operators employed in 
Bolu, Zonguldak and Düzce municipalities. In the practice 
training in AKUT Training Institute in Ataşehir, İstanbul 
following a two days theoretical training, trainee operators 
practiced construction equipment use in debris in the 
outdoor simulation area with JCB 3CXSM Excavator-Loader 
and JS360 Crawler Excavator all day. Participating 
operators were awarded Disaster Logistics Expert 
Certificate granted by United Nations.With the training 
teaching operators the new methods in search and rescue 
activities, the aim is the correct use of construction 
equipment in rescue operations and obtaining maximum 
efficiency of construction equipment during disasters. 
Initiated to minimize mistakes and losses during search and 
rescue operations, the “Hope is in Yellow Project” hopes to 
close the gap of knowledge in technical rescue and correct 
use of construction vehicles in similar situations, where and 
how to use machinery through case studies on different 
scenarios and real life experience. In the course of training, 
while the work that can be done by construction equipment 
according to its model on disaster site and the method to do 
said work depending on the position are shown in practice, 
the hazards of intervening at risky positions are explained 
to the operators. 

“HOPE IS IN YELLOW” 
TH6  COURSE TRAINING GIVEN IN DÜZCE
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SİF İş Makinaları, Satış Sonrası Hizmetler Departmanı 
aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi operatörlerine 
eğitim verdi. İş makinaları sektöründe yetişmiş 
operatör ihtiyacı her geçen gün artmaya ve önem 
kazanmaya devam ediyor. Makina sahiplerinin yanısıra, 
gerçekleştirdiği kampanya ve uygulamalarla 
operatörlere verdiği önemi sürekli vurgulayan SİF İş 
Makinaları, eğitimlere verdiği 
desteklerle de bu iş kolunun 
gelişimine katkı sağlamaya 
devam ediyor. Son olarak, 
Sarılar İnşaat'tan Mikail 
Uygur'un ve Belediye 
yetkililerinin desteği ile, Ordu 
Büyükşehir Belediyesi 
operatörleri için 9 Nisan 
tarihinde düzenlenen eğitim 
SİF İş Makinaları Eğitim ve 
Servis Geliştirme Müdürü 
Halil Yakar tarafından verildi. 
SİF İş Makinaları Bölge Satış 
Müdürü Hamza Gökalp 
Kumbasar ve Bölge Servis 
Yetkilisi Cemil Oflaz’ın da 
hazır bulunduğu eğitimde, 
günlük ve haftalık bakımların 
önemi ve yapılması gerekenler, gresleme noktaları, 
makine seyir halindeyken dikkat edilmesi gerekenler, 
güvenlik konuları, kabin için düğmelerinin anlamları ve 
kullanımlarına değinildi. Ayrıca, 2016 yılından itibaren 
kazıcı-yükleyicilerde standart olarak sunulan LiveLink 
Uydu Takip Sistemi, ECO-LO, Lock-up ve SRS 
(Sarsıntısız Sürüş Sistemi) özelliklerinin önemine vurgu 
yapılırken, bu özelliklerin nasıl kullanılacağı ile ilgili 
makine üzerinde uygulamalı bilgiler de verildi. 28'i iş 
makinası operatörü olmak üzere 35 katılımcının yer 
aldığı eğitimin sonunda eğitimin içeriği ile ilgili 
hazırlanmış bir kitapçık da katılımcılara verildi.

SIF Construction Equipment's After Sales Services 
Department organized training for the operators of Ordu 
Metropolitan Municipality. The construction equipment's 
need for trained operator continues to increase and 
become more and more important day by day. SIF 
Construction Equipment, relentlessly highlights the 
importance of operators, as well as machine owners, 
through deals and applications offered and it continues 

to contribute growth of this 
business segment through 
trainings offered. Recently, 
SIF Construction 
Equipment Training and 
Service Development 
Manager Halil Yakar 
organized training on April 
9 for the operators of Ordu 
Metropolitan Municipality 
thanks to the support of 
Mikail Uygur from Sarılar 
Construction and 
Municipality authorities. 
SIF Construction 
Equipment Regional Sales 
Manager Hamza Gökalp 
Kumbasar and Regional 
Service Officer Cemil Oflaz 

attended the training which focused on importance and 
steps of daily and weekly maintenance, greasing points, 
important points of using the machine, safety issues and 
the purposes and uses of buttons in the cabin. The 
importance of features such as LiveLink Satellite 
Tracking System, a standard feature available with 
Diggers – Loaders as of 2016, ECO-LO Lock-up and SRS 
(Smooth Ride System) was also highlighted and on-the-
job training was offered on the related machine to 
illustrate use of such features. There was a total of 35 
participants, including 28 construction equipment 
operators, attended to the meeting and received a 
booklet on the training contents at the end of training.
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ve JS360 Paletli Ekskavatör ile açık alanda kurulan enkaz 
simülasyon alanında iş makinası kullanma pratiği yaptılar. 
Eğitime katılan operatörler, Birleşmiş Milletler tarafından 
verilen Afet Lojistik Uzmanı sertifikası almaya hak 
kazandılar. Operatörlere arama kurtarma faaliyetlerinde 
yeni yöntemleri öğreten bu eğitimlerle, kurtarma 
çalışmalarında iş makinalarının doğru kullanılması ve afet 
zamanında iş makinalarından en yüksek verimin alınması 
hedefleniyor. Arama kurtarma çalışmaları esnasında 
hataları ve kayıpları en aza indirmek amacıyla hayata 
geçirilen Umut Sarının İçinde projesiyle, benzeri 
mücadelelerde teknik kurtarma ve makinaların doğru 
yöntemlerle kullanımı konusunda bilgi eksikliklerinin 
tamamlanacağı, nerede ve nasıl çalışmaları gerektiğini, 
farklı senaryolar ve yaşanmış örnekler üzerinden durum 
analizleri yapılarak gösteriliyor. Afet alanında iş 
makinasının modeline göre ne iş yapabileceğini ve nasıl 
bir konumda yapabileceğini uygulamalı olarak 
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ne kadar tehlikeli olduğunu eğitimler sırasında 
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operators employed by municipalities, within the scope of 
the “Hope is in Yellow” project conducted with cooperation 
of SIF Construction Equipment and AKUT were held in 
Düzce. Training provided as part of the “Hope is in yellow” 
project initiated by SIF Construction Equipment with 
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following a two days theoretical training, trainee operators 
practiced construction equipment use in debris in the 
outdoor simulation area with JCB 3CXSM Excavator-Loader 
and JS360 Crawler Excavator all day. Participating 
operators were awarded Disaster Logistics Expert 
Certificate granted by United Nations.With the training 
teaching operators the new methods in search and rescue 
activities, the aim is the correct use of construction 
equipment in rescue operations and obtaining maximum 
efficiency of construction equipment during disasters. 
Initiated to minimize mistakes and losses during search and 
rescue operations, the “Hope is in Yellow Project” hopes to 
close the gap of knowledge in technical rescue and correct 
use of construction vehicles in similar situations, where and 
how to use machinery through case studies on different 
scenarios and real life experience. In the course of training, 
while the work that can be done by construction equipment 
according to its model on disaster site and the method to do 
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to the operators. 
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attended the training which focused on importance and 
steps of daily and weekly maintenance, greasing points, 
important points of using the machine, safety issues and 
the purposes and uses of buttons in the cabin. The 
importance of features such as LiveLink Satellite 
Tracking System, a standard feature available with 
Diggers – Loaders as of 2016, ECO-LO Lock-up and SRS 
(Smooth Ride System) was also highlighted and on-the-
job training was offered on the related machine to 
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Yale Europe Materials Handling, Kuzey İrlanda'daki 
tesisinde 400.000'inci forkliftin üretilmesi şerefine, bugüne 
kadar bir seferde yaptığı en büyük miktarlı bağışı 
gerçekleştirdi. Craigavon fabrikasında özel olarak üretilen 
forkliftin, üretim hattından çıkışında çalışanlar tarafından 
Bicester dağıtım merkezinde kullanılmak üzere Oxfam 
Yardım Derneği'ne teslim edilmesi, bu başarıyı taçlandırdı. 
Craigavon fabrikasındaki tüm personelin imzaladığı Yale 
Veracitor VX Forklift, 19 Ocak 2016 tarihinde yapılan özel 
bir etkinlikle, özel olarak davet edilmiş çalışanlar, 
tedarikçiler ve aralarında Craigavon Belediye Başkanı'nın 
da bulunduğu özel davetlilerin önünde, Craigavon Fabrika 
Müdürü Jim Downey tarafından Oxfam Britanya'nın Finans 
Müdürü Alison Hopkinson'a teslim edildi. Büyük teslimat 
öncesinde misafirler tesiste fabrika turu yaparak, Yale 
ekibinin kıdemli üyeleri tarafından yapılan bir dizi sunumu 
ve bağışlanacak forkliftin üretim hattındaki ilerlemesini 
gösteren bir videoyu izlediler. Oxfam, tüm dünyada acil 
durumlarda, içme ve hijyen amaçlı kullanım için temiz su 
bularak ve depolayarak hayat kurtarıyor. Bicester 
deposunda şu anda 20 yaşında 2,5 ton LPG'li bir forklift 
kullanıyorlar. Bu forkliftin bir an önce değiştirilmesi 
gerekiyor. Veracitor VX, yüksek düzeyde üretkenlik 
sağlaması, ergonomik ve güvenilebilir olması nedeniyle 
seçildi. Yale Marka Müdürü Iain Friar, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Hepimiz 400.000'inci forkliftin burada, 
Craigavon'da üretilmesinden dolayı son derece gurur 
duyuyoruz ve bu kilometre taşına ulaşmamız için bu kadar 
fazla insanın sağladığı katkıyı kutlamak istedik.” 

To celebrate the production of the 400,000th forklift at its 
plant in Northern Ireland, Yale Europe Materials Handling 
has made the largest single donation in its history. As the 
specially manufactured forklift rolled off the production line, 
employees at the Craigavon factory marked the milestone 
by handing it over to international charity Oxfam, for use at 
its distribution center in Bicester. The ceremonial 
presentation of the Yale Veracitor VX Forklift, which has been 
signed by all of the staff at the Craigavon factory, was made 
to Oxfam Great Britain's Finance Director Alison Hopkinson 
by Craigavon Plant Manager Jim Downey during an 
exclusive event on January 19th, 2016 before a specially 
invited audience of employees, suppliers, and dignitaries, 
including the Lord Mayor of Craigavon. Prior to the grand 
reveal, guests enjoyed factory tours of the plant, a series of 
presentations from senior members of the Yale team and a 
video showcasing the journey of the charity forklift as it 
progressed along the production line. Oxfam responds to 
emergencies around the world, for example saving lives by 
delivering the ability to source and store clean water for 
drinking and sanitation purposes. Its Bicester depot 
currently operates with a 20-year-old 2.5 ton, LPG forklift 
which is in desperate need of replacing. The Veracitor VX was 
selected because it offers the highest levels of productivity, 
ergonomics and dependability. Iain Friar, Yale Brand 
Manager, said: “We are all incredibly proud that the 
400,000th forklift has been produced here in Craigavon, and 
we wanted to celebrate the contribution made by so many 
people in achieving that milestone.” 

Yale, işletmeler için uygun maliyetli yepyeni bir dizel/LPG'li 
forklift serisini piyasaya sürdü. Sağlam ve basit bir tasarıma 
sahip olan yeni MX serisi, fonksiyonelliği, karmaşık ve 
gereksiz maliyetler olmadan sunuyor. Ulaşılabilir verimlilik 
sloganıyla lansmanı yapılan yeni MX serisinde elektronik 
aksam yerine tamamen mekanik aksam tercih edildi. 
Özellikle küçük işletmeler düşünülerek tasarlanan yeni MX 
serisi, Uzak Doğu menşeili düşük fiyatlı forkliftlerle rekabet 
edebilmek için Yale tarafından özel olarak üretildi. Yeni seri, 
ilk aşamada, 2-2,5 ve 3 tonluk kapasitelerde piyasaya 
sunulacak. Universal Handlers, yeni MX serisinin basın 
lansmanını 24 Mayıs Salı günü, Orhanlı Genel Merkez 
binasında, özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. Lansmanda 
yaptığı konuşmada, forklift sektörü ve müşteri taleplerinin 
durmadan değiştiğini söyleyen Yale'nin Türkiye ve Orta 
Doğu'dan Sorumlu Bölge Müdürü Michael Phelan, son 
yıllarda pazarın değişmesi ile beraber Uzak Doğu'dan gelen 
düşük fiyatlı forkliftlerle rekabet edebilmek için, özellikle 
MX serisini ürettiklerini vurguladı. MX serisinin fiyat olarak 
uygun olduğunu sözlerine ekleyen Phelan, bunun yanı sıra 
müşterinin kendi makinesini teknik servise gerek 
duymadan bakabilme fırsatını da beraberinde getirdiğini 
dile getirdi. Bunun için 
makinede elektronik 
aksam olmadığının 
altını çizen Phelan, 
her şeyin tamamen 
mekanik ve bütün 
komponentlerinin çok 
sağlam olduğunu 
vurguladı. Universal 
Handlers Satış 
Müdürü Faruk Uyanık 
ise, yeni seri ile ilgili 
olarak şunları söyledi: 
“Hem fiyat hem de 
kalite dengesinde iyi bir konuma sahip olan bir ürün 
bekliyorduk. Bu makine 1-1,5 yıldır Orta Doğu pazarında 
kullanılan bir ürün. Sıcak ortamlarda başarılı bir şekilde 
çalışıyor. Dubai'ye gittiğimizde makineyi görmüştük, bu 
makineyi istediğimizi Yale'ye ilettik.” Seramik ve döküm gibi 
ağır işlerde elektronik oranı azaltılmış, mekanik ve aynı 
zamanda da sağlam bir ekipmanın kendileri için gerekli 
olduğuna değinen Faruk Uyanık, MX serisinin bu 
ihtiyaçlarını karşılayan bir ekipman olduğunu belirtti. 

Yale launched a brand new diesel/LPG forklift series with 
affordable costs for businesses. With robust and simple 
design, new MX Series provide functionality without complex 
and unnecessary costs. Launched with the motto “accessible 
efficiency”, new MX Series wholly adopts mechanical parts 
instead of electronic parts. Designed specifically with small 
businesses in mind new MX Series was produced by Yale 
specifically to compete with Far East origin low priced 
forklifts. The new series will be sold with 2-2.5 and 3 tons 
capacities initially. Universal Handlers had a special event in 
Orhanlı Central Office Building on Tuesday May 24th, for the 
press launch of its new MX Series. Stating that material 
handling industry and customer demands have continuously 
changed in his speech at the launch, Yale Turkey and Middle 
East Regional Director Michael Phelan emphasized that they 
have produced MX Series specifically to compete with low 
price forklifts from Far East with the changes in the market. 
Adding that MX Series was affordable Phelan said that it also 
brought the opportunity for the customer to make the 
maintenance without need for technical service. Underlining 
that the machine had no electronic equipment for this 

purpose, 
Phelan 
stated that 
everything 
was 
mechanical 
and all 
components 
were robust. 
Universal 
Handlers 
Sales 
Manager 

Faruk Uyanık said about the new series, “We were expecting 
a product with a good price-quality balance. This machine is 
being used in the Middle East market for about 1-1.5 years. It 
operates successfully in hot environments. We had seen the 
machine in Dubai and told Yale that we wanted this 
machine.” Stressing that they needed a strong, mechanical 
machine with lesser electronic components for heavy works 
such as ceramic and casting, Faruk Uyanık stated that MX 
Series is a machine that answers such needs. 

YALE'NİN YENİ DİZEL/LPG'Lİ FORKLİFT SERİSİ OLAN
MX SERİSİ'NİN TÜRKİYE BASIN LANSMANI 

KUZEY İRLANDA'DAKİ CRAIGAVON FABRİKASINDA
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Yale Europe Materials Handling, Kuzey İrlanda'daki 
tesisinde 400.000'inci forkliftin üretilmesi şerefine, bugüne 
kadar bir seferde yaptığı en büyük miktarlı bağışı 
gerçekleştirdi. Craigavon fabrikasında özel olarak üretilen 
forkliftin, üretim hattından çıkışında çalışanlar tarafından 
Bicester dağıtım merkezinde kullanılmak üzere Oxfam 
Yardım Derneği'ne teslim edilmesi, bu başarıyı taçlandırdı. 
Craigavon fabrikasındaki tüm personelin imzaladığı Yale 
Veracitor VX Forklift, 19 Ocak 2016 tarihinde yapılan özel 
bir etkinlikle, özel olarak davet edilmiş çalışanlar, 
tedarikçiler ve aralarında Craigavon Belediye Başkanı'nın 
da bulunduğu özel davetlilerin önünde, Craigavon Fabrika 
Müdürü Jim Downey tarafından Oxfam Britanya'nın Finans 
Müdürü Alison Hopkinson'a teslim edildi. Büyük teslimat 
öncesinde misafirler tesiste fabrika turu yaparak, Yale 
ekibinin kıdemli üyeleri tarafından yapılan bir dizi sunumu 
ve bağışlanacak forkliftin üretim hattındaki ilerlemesini 
gösteren bir videoyu izlediler. Oxfam, tüm dünyada acil 
durumlarda, içme ve hijyen amaçlı kullanım için temiz su 
bularak ve depolayarak hayat kurtarıyor. Bicester 
deposunda şu anda 20 yaşında 2,5 ton LPG'li bir forklift 
kullanıyorlar. Bu forkliftin bir an önce değiştirilmesi 
gerekiyor. Veracitor VX, yüksek düzeyde üretkenlik 
sağlaması, ergonomik ve güvenilebilir olması nedeniyle 
seçildi. Yale Marka Müdürü Iain Friar, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Hepimiz 400.000'inci forkliftin burada, 
Craigavon'da üretilmesinden dolayı son derece gurur 
duyuyoruz ve bu kilometre taşına ulaşmamız için bu kadar 
fazla insanın sağladığı katkıyı kutlamak istedik.” 

To celebrate the production of the 400,000th forklift at its 
plant in Northern Ireland, Yale Europe Materials Handling 
has made the largest single donation in its history. As the 
specially manufactured forklift rolled off the production line, 
employees at the Craigavon factory marked the milestone 
by handing it over to international charity Oxfam, for use at 
its distribution center in Bicester. The ceremonial 
presentation of the Yale Veracitor VX Forklift, which has been 
signed by all of the staff at the Craigavon factory, was made 
to Oxfam Great Britain's Finance Director Alison Hopkinson 
by Craigavon Plant Manager Jim Downey during an 
exclusive event on January 19th, 2016 before a specially 
invited audience of employees, suppliers, and dignitaries, 
including the Lord Mayor of Craigavon. Prior to the grand 
reveal, guests enjoyed factory tours of the plant, a series of 
presentations from senior members of the Yale team and a 
video showcasing the journey of the charity forklift as it 
progressed along the production line. Oxfam responds to 
emergencies around the world, for example saving lives by 
delivering the ability to source and store clean water for 
drinking and sanitation purposes. Its Bicester depot 
currently operates with a 20-year-old 2.5 ton, LPG forklift 
which is in desperate need of replacing. The Veracitor VX was 
selected because it offers the highest levels of productivity, 
ergonomics and dependability. Iain Friar, Yale Brand 
Manager, said: “We are all incredibly proud that the 
400,000th forklift has been produced here in Craigavon, and 
we wanted to celebrate the contribution made by so many 
people in achieving that milestone.” 

Yale, işletmeler için uygun maliyetli yepyeni bir dizel/LPG'li 
forklift serisini piyasaya sürdü. Sağlam ve basit bir tasarıma 
sahip olan yeni MX serisi, fonksiyonelliği, karmaşık ve 
gereksiz maliyetler olmadan sunuyor. Ulaşılabilir verimlilik 
sloganıyla lansmanı yapılan yeni MX serisinde elektronik 
aksam yerine tamamen mekanik aksam tercih edildi. 
Özellikle küçük işletmeler düşünülerek tasarlanan yeni MX 
serisi, Uzak Doğu menşeili düşük fiyatlı forkliftlerle rekabet 
edebilmek için Yale tarafından özel olarak üretildi. Yeni seri, 
ilk aşamada, 2-2,5 ve 3 tonluk kapasitelerde piyasaya 
sunulacak. Universal Handlers, yeni MX serisinin basın 
lansmanını 24 Mayıs Salı günü, Orhanlı Genel Merkez 
binasında, özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. Lansmanda 
yaptığı konuşmada, forklift sektörü ve müşteri taleplerinin 
durmadan değiştiğini söyleyen Yale'nin Türkiye ve Orta 
Doğu'dan Sorumlu Bölge Müdürü Michael Phelan, son 
yıllarda pazarın değişmesi ile beraber Uzak Doğu'dan gelen 
düşük fiyatlı forkliftlerle rekabet edebilmek için, özellikle 
MX serisini ürettiklerini vurguladı. MX serisinin fiyat olarak 
uygun olduğunu sözlerine ekleyen Phelan, bunun yanı sıra 
müşterinin kendi makinesini teknik servise gerek 
duymadan bakabilme fırsatını da beraberinde getirdiğini 
dile getirdi. Bunun için 
makinede elektronik 
aksam olmadığının 
altını çizen Phelan, 
her şeyin tamamen 
mekanik ve bütün 
komponentlerinin çok 
sağlam olduğunu 
vurguladı. Universal 
Handlers Satış 
Müdürü Faruk Uyanık 
ise, yeni seri ile ilgili 
olarak şunları söyledi: 
“Hem fiyat hem de 
kalite dengesinde iyi bir konuma sahip olan bir ürün 
bekliyorduk. Bu makine 1-1,5 yıldır Orta Doğu pazarında 
kullanılan bir ürün. Sıcak ortamlarda başarılı bir şekilde 
çalışıyor. Dubai'ye gittiğimizde makineyi görmüştük, bu 
makineyi istediğimizi Yale'ye ilettik.” Seramik ve döküm gibi 
ağır işlerde elektronik oranı azaltılmış, mekanik ve aynı 
zamanda da sağlam bir ekipmanın kendileri için gerekli 
olduğuna değinen Faruk Uyanık, MX serisinin bu 
ihtiyaçlarını karşılayan bir ekipman olduğunu belirtti. 

Yale launched a brand new diesel/LPG forklift series with 
affordable costs for businesses. With robust and simple 
design, new MX Series provide functionality without complex 
and unnecessary costs. Launched with the motto “accessible 
efficiency”, new MX Series wholly adopts mechanical parts 
instead of electronic parts. Designed specifically with small 
businesses in mind new MX Series was produced by Yale 
specifically to compete with Far East origin low priced 
forklifts. The new series will be sold with 2-2.5 and 3 tons 
capacities initially. Universal Handlers had a special event in 
Orhanlı Central Office Building on Tuesday May 24th, for the 
press launch of its new MX Series. Stating that material 
handling industry and customer demands have continuously 
changed in his speech at the launch, Yale Turkey and Middle 
East Regional Director Michael Phelan emphasized that they 
have produced MX Series specifically to compete with low 
price forklifts from Far East with the changes in the market. 
Adding that MX Series was affordable Phelan said that it also 
brought the opportunity for the customer to make the 
maintenance without need for technical service. Underlining 
that the machine had no electronic equipment for this 

purpose, 
Phelan 
stated that 
everything 
was 
mechanical 
and all 
components 
were robust. 
Universal 
Handlers 
Sales 
Manager 

Faruk Uyanık said about the new series, “We were expecting 
a product with a good price-quality balance. This machine is 
being used in the Middle East market for about 1-1.5 years. It 
operates successfully in hot environments. We had seen the 
machine in Dubai and told Yale that we wanted this 
machine.” Stressing that they needed a strong, mechanical 
machine with lesser electronic components for heavy works 
such as ceramic and casting, Faruk Uyanık stated that MX 
Series is a machine that answers such needs. 
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Universal Handlers, 27 Ocak Çarşamba günü Maslak 
Steigenberger Otel'de düzenlenen Loji&TED Konferansı'na 
sponsor olarak katıldı. Farklı sektörlerden 250'yi aşkın üst 
düzey yetkilinin katıldığı konferansta kendi standı ile yer 
alan Universal Handlers, sektöründe lider markalara Yale 
markasının ve hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca 
konferansta Universal Handlers Genel Müdürü, Türkiye'de iş 
ve istif makinası kiralanması hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi.

Universal Handlers, 15 Nisan Cuma günü Haliç Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen III. Uluslararası Satınalma 
Konferansı'na sponsor olarak katıldı. Türkiye'nin önde 
gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı 
konferansın fuaye alanında yer alan Universal Handlers 
standında, uzun yıllardır faaliyet gösterilen operasyonel 
forklift kiralama alanındaki tecrübeler ve kiralamanın 
avantajları aktarıldı. Konferans boyunca, sektöründe lider 
50'nin üzerinde firmanın üst düzey yetkilisi standı ziyaret 
ederek operasyonel kiralama ile ilgili bilgi aldı.

Universal Handlers, 17-20 Mart tarihleri arasında 
Beylikdüzü Tüyap'ta gerçekleşen 23. WIN Eurasia 
Fuarı'na katıldı. WIN Eurasia Fuarı kapsamında, 
Materials Handling (Uluslararası taşıma, depolama, 
istifleme ve lojistik fuarı) kategorisinin yer aldığı 12. 
Salonda yer alan 80 metrekarelik Universal 
Handlers stand alanında, GDP30VX 3 tonluk dizel 
forklift, ERP30VL 3 tonluk akülü forklift, ERP20VT 2 
tonluk akülü forklift, MR20 2 tonluk reach truck, 
MS16AC 1.6 tonluk akülü istifleyici ve MP20 2 tonluk 
akülü transpalet sergilendi. Türkiye'deki forklift ve 
istif makinaları sektörünü bir araya getiren fuarda 
standı 250'yi aşkın firma yetkilisi ziyaret etti.

Universal Handlers participated Loji&TED Conference held in 
Maslak Steigenberger Hotel on January 27th, Wednesday as 
a sponsor. Participating the conference which was attended 
by over 250 senior executives from different sectors with their 
own stands, Universal Handlers promoted the Yale brand 
and services to the leading brands in its sector. Universal 
Handlers's Managing Director also made a presentation on 
Leasing of heavy construction equipment and stacker in 
Turkey.

Universal Handlers participated in the 3rd International 
Purchasing Conference held in Haliç Congress Center on 
Friday April 15th, as a sponsor. In the Universal Handlers 
stand in the foyer area of the conference which hosted senior 
managers of leading companies of Turkey, our experience in 
operational forklift rental, where our company has been 
operating for many years was explained and the advantages 
of rental were expressed. Over 50 senior executives from 
leading companies visited the stand and were briefed on 
operational rental during the conference.

Universal Handlers participated 23rd WIN Eurasia 
Fair held in Beylikdüzü, Tüyap on March 17th – 20th. 

2The 80 m  stand area of Universal Handlers in Hall 12 
of WIN Eurasia Fair allocated to Materials Handling 
category (International transport, storage, stacking 
and logistics fair) exhibited GDP30VX 3 tons diesel 
forklift, ERP30VL 3 tons battery operated forklift, 
ERP20VT 2 tons battery operated forklift, MR20 2 
tons reach truck, MS16AC 1.6 tons battery operated 
stacker and MP20 2 tons battery operated pallet 
truck. In the fair gathering forklift and stacker sector 
in Turkey together, the booth was visited by over 250 
company representatives.

UNIVERSAL HANDLERS
LOJİ&TED KONFERANSI SPONSORU OLDU

UNIVERSAL HANDLERS
III. ULUSLARARASI
SATINALMA KONFERANSI 
SPONSORU

WIN FUARI’NDA

UNIVERSAL HANDLERS SPONSORED LOJİ&TED CONFERENCE

UNIVERSAL HANDLERS
SPONSORED THE 3RD 
INTERNATIONAL PURCHASING 
CONFERENCE

IN WIN FAIR

Universal Handlers, 23 - 27 Şubat tarihleri arasında 
Beylikdüzü Tüyap'ta gerçekleşen 28. Uluslararası Seramik 
Banyo Mutfak Fuarı'nda, GDP30VX 3 tonluk dizel forklift, 
ERP30VL ve ERP20VF 3 tonluk ve 2 tonluk akülü forkliftler 
ve MS16AC 1.6 tonluk akülü istifleyiciyi sergiledi. Kapalı 
alanda gerçekleşen fuarda yer alan 60 metrekarelik 
Universal Handlers stand alanını, 200'ü aşkın sektör 
profesyoneli ziyaret etti.

Universal Handlers exhibited GDP30VX 3 tons diesel forklift, 
ERP30VL and ERP20VF 3 tons and 2 tons battery operated 
forklifts and MS16AC 1.6 tons battery operated stacker in 
28th International Ceramic Bathroom Kitchen Fair held in 
Beylikdüzü, Tüyap on February 23rd – 27th. 60 m2 Universal 
Handlers booth in the indoors fair was visited by over 200 
sector professionals. 

UNICERA FUARI’NDA IN UNICERA FAIR
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Universal Handlers, 27 Ocak Çarşamba günü Maslak 
Steigenberger Otel'de düzenlenen Loji&TED Konferansı'na 
sponsor olarak katıldı. Farklı sektörlerden 250'yi aşkın üst 
düzey yetkilinin katıldığı konferansta kendi standı ile yer 
alan Universal Handlers, sektöründe lider markalara Yale 
markasının ve hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca 
konferansta Universal Handlers Genel Müdürü, Türkiye'de iş 
ve istif makinası kiralanması hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi.

Universal Handlers, 15 Nisan Cuma günü Haliç Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen III. Uluslararası Satınalma 
Konferansı'na sponsor olarak katıldı. Türkiye'nin önde 
gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı 
konferansın fuaye alanında yer alan Universal Handlers 
standında, uzun yıllardır faaliyet gösterilen operasyonel 
forklift kiralama alanındaki tecrübeler ve kiralamanın 
avantajları aktarıldı. Konferans boyunca, sektöründe lider 
50'nin üzerinde firmanın üst düzey yetkilisi standı ziyaret 
ederek operasyonel kiralama ile ilgili bilgi aldı.

Universal Handlers, 17-20 Mart tarihleri arasında 
Beylikdüzü Tüyap'ta gerçekleşen 23. WIN Eurasia 
Fuarı'na katıldı. WIN Eurasia Fuarı kapsamında, 
Materials Handling (Uluslararası taşıma, depolama, 
istifleme ve lojistik fuarı) kategorisinin yer aldığı 12. 
Salonda yer alan 80 metrekarelik Universal 
Handlers stand alanında, GDP30VX 3 tonluk dizel 
forklift, ERP30VL 3 tonluk akülü forklift, ERP20VT 2 
tonluk akülü forklift, MR20 2 tonluk reach truck, 
MS16AC 1.6 tonluk akülü istifleyici ve MP20 2 tonluk 
akülü transpalet sergilendi. Türkiye'deki forklift ve 
istif makinaları sektörünü bir araya getiren fuarda 
standı 250'yi aşkın firma yetkilisi ziyaret etti.

Universal Handlers participated Loji&TED Conference held in 
Maslak Steigenberger Hotel on January 27th, Wednesday as 
a sponsor. Participating the conference which was attended 
by over 250 senior executives from different sectors with their 
own stands, Universal Handlers promoted the Yale brand 
and services to the leading brands in its sector. Universal 
Handlers's Managing Director also made a presentation on 
Leasing of heavy construction equipment and stacker in 
Turkey.

Universal Handlers participated in the 3rd International 
Purchasing Conference held in Haliç Congress Center on 
Friday April 15th, as a sponsor. In the Universal Handlers 
stand in the foyer area of the conference which hosted senior 
managers of leading companies of Turkey, our experience in 
operational forklift rental, where our company has been 
operating for many years was explained and the advantages 
of rental were expressed. Over 50 senior executives from 
leading companies visited the stand and were briefed on 
operational rental during the conference.

Universal Handlers participated 23rd WIN Eurasia 
Fair held in Beylikdüzü, Tüyap on March 17th – 20th. 

2The 80 m  stand area of Universal Handlers in Hall 12 
of WIN Eurasia Fair allocated to Materials Handling 
category (International transport, storage, stacking 
and logistics fair) exhibited GDP30VX 3 tons diesel 
forklift, ERP30VL 3 tons battery operated forklift, 
ERP20VT 2 tons battery operated forklift, MR20 2 
tons reach truck, MS16AC 1.6 tons battery operated 
stacker and MP20 2 tons battery operated pallet 
truck. In the fair gathering forklift and stacker sector 
in Turkey together, the booth was visited by over 250 
company representatives.
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Asansör sektörünün önde gelen firmalarından biri olan 
Hyundai Asansör, üstün Kore teknolojisine sahip ürünleri 
ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye pazarındaki 
yükselişini sürdürüyor. Hyundai Asansör, 1984 yılında 
girdiği asansör pazarında günümüze kadar birçok akıllı 
bina çözümüne imza attı. Dünyanın birçok yerinde faaliyet 
gösteren ve çeşitli projelere imza atan firma, 2010 yılından 
beri Türkiye'de. Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen 
bantların yanı sıra otomatik park sistemleri, metro 
platform kapıları ve malzeme yükleme boşaltma 
sistemleri de Hyundai Asansör'ün ürünleri arasında yer 
alıyor.

Teknoloji Hiç Bu Kadar Akıllı Olmamıştı!
Yeni bina projelerinin vazgeçilmez unsuru olan akıllı 
teknolojiler, gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. 
Hyundai Asansör tarafından geliştirilen HELIAS akıllı 
erişim sistemi, yolcu trafiğini özel bir algoritma kullanarak 
hesaplıyor. Sistemin işleyişini anlatan Hyundai Asansör 
Genel Müdürü Hakan Ek, “Bu sistemde kullanıcılar, gitmek 
istedikleri katı asansöre binmeden dışardaki panellerden 
seçiyorlar. Sistem, anlık hesaplama yaparak yolcuları 
gidecekleri kata göre grupluyor ve en uygun asansör 
kabinine yönlendiriyor. Böylece katlardaki duraklama 
sayılarını azaltarak enerji verimliliğini maksimuma 
çıkarmış, yolculuk ve bekleme sürelerini de en aza 
indirmiş oluyoruz. Diğer yandan HELIAS akıllı erişim 

Hyundai Elevator, a prominent company in the elevator 
industry, continues its upward trend in Turkish market with 
its advanced Korean technology products and high quality 
service. Penetrating into the elevator market in 1984, 
Hyundai Elevator put its signature under many smart 
building solutions until today.  Operating in many places in 
the world and carrying out various projects, the company 
has been active in Turkey since 2010.  In addition to 
elevators, escalators and moving walks, the products of 
Hyundai Elevator also comprises of automated parking 
systems, subway platform screen doors and material 
handling systems. 

Technology Has Never Been This Smart! 
Smart technologies are an indispensable part of new 
building projects, and are getting more and more important 
day by day.  HELIAS smart access system, developed by 
Hyundai Elevator, calculates the passenger traffic by using 
a special algorithm. Talking about the operation of the 
system, General Manager of Hyundai Elevator Turkey, 
Hakan Ek stated “this system allows passengers to select 
their destination floor from the panels before getting on the 
elevator. The system groups passengers according to their 
destination floor through an instantaneous calculation and 
automatically selects the optimal elevator for passengers. 
Thus, we are able to maximize energy efficiency by reducing 
the number of stopovers at floors as well as waiting and 

ASANSÖRDE AKILLI TEKNOLOJİ ÇAĞI
ERA OF SMART TECHNOLOGY IN ELEVATORS 

sistemimiz ile entegre çalışan turnike kartlı geçiş sistemi 
ile de binaların güvenlik sistemini destekliyoruz. Turnike 
kartlı geçiş sistemi, kullanıcı kimlik kartının kart 
okuyuculara okutulması sonrasında gidilecek katı 
asansöre otomatik olarak iletiyor. Böylece siz asansöre 
doğru ilerlerken asansör çağrılmış oluyor. İzmir Folkart 
Towers projesinde de uygulanan bu sistem ile bina 
içerisindeki ulaşımın en hızlı ve verimli şekilde 
gerçekleşmesi sağlanmış oluyor.” dedi. 

Teknolojinin hayatın her alanında etkisini arttırdığını 
söyleyen Hakan Ek, “Özellikle son dönemde yüksek katlı 
binaların da artmasıyla, yüksek hızlı asansörlere de talep 
arttı. Müşterilerimiz ürünlerin hızlı ve konforlu olmasına 
önem veriyorlar. Ayrıca akıllı teknolojinin hayatımızın her 
alanında kullanılmaya başlandığı şu dönemlerde insanlar 
asansörün de akıllısını tercih etmeye başladılar. Bu 
doğrultuda; 250 m uzunluğu ile Türkiye'nin en yüksek ilk 
10 binasından ve Avrupa'nın en yüksek binalarından biri 
olacak olan Metropol İstanbul projesine 7 adet 6 m/s 
hızında asansörler temin ettik. Özel tasarım asansörlerin 

kullanıldığı projede HELIAS akıllı erişim sistemini de 
uygulayacağız.” şeklinde konuştu. 

Kore merkezli Hyundai, AR-GE çalışmalarına da oldukça 
önem veriyor. Çift kabinli asansör sistemi de bu 
çalışmaların sonuçlarından biri. Double Deck Asansörler, 
asansör kuyusu içerisinde üst üste yerleştirilmiş iki 
kabinin birlikte hareket etmesi prensibiyle çalışıyor. İki 
ayrı kata aynı anda hizmet vererek hem bekleme ve 
yolculuk süreleri minimum düzeye indiriliyor hem de bina 
taşıma kapasiteleri 1.8 kata kadar arttırılıyor. Farklı 
katlarda durulması sonucu iki kabin arasında oluşacak 
mesafe farklılıklarını da otomatik olarak ayarlayan Double 
Deck asansörler aynı zamanda hava basıncı, titreşim ve 
gürültüyü minimize edecek şekilde tasarlanmış. 

riding time. On the other hand, HELIAS smart access system 
reinforces the security system of buildings through its 
integrated turnstile card pass system. The turnstile card 
pass system automatically transmits the destination floor 
to the elevator after swiping the user's building access card.  
In this way, while you are walking towards the elevator, the 
system already calls the elevator. This system is used in 
İzmir Folkart Towers Project and enables the fastest and 
most efficient transportation method inside the building.” 

Emphasizing that technology increased its impact in every 
sphere of life, Hakan Ek also said “Especially recently, the 
increase in the number of high-rise buildings stimulated the 
demand for high-speed elevators. Our customers attach 
great importance to the speed and comfort of elevators. 
Users also prefer smart elevation systems in relation to the 
fact that smart technologies are now used in all fields of our 
lives. In this regard, we provided 7 elevators with a speed of 
6 m/sec for Metropol Istanbul project, which is among the 
top ten highest buildings of Turkey and one of the highest in 
Europe with 250 m height. We will also apply HELIAS smart 

access system for the project using special-designed 
elevators.” 

Headquartered in Korea, Hyundai attached great 
importance to R&D activities. The double deck elevation 
system is an outcome of these activities.  Double Deck 
Elevators function according to the principle that two 
cascading cabins move together in the elevator pit. By 
serving simultaneously to two different floors, double deck 
elevators not only minimize the waiting and riding time, but 
also multiply the carrying capacity of buildings by 1.8 folds . 
Double deck elevators automatically adjust the distance 
between floors and are designed to minimize the air 
pressure, vibration and noise. 
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Asansör sektörünün önde gelen firmalarından biri olan 
Hyundai Asansör, üstün Kore teknolojisine sahip ürünleri 
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teknolojiler, gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. 
Hyundai Asansör tarafından geliştirilen HELIAS akıllı 
erişim sistemi, yolcu trafiğini özel bir algoritma kullanarak 
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ASANSÖRDE AKILLI TEKNOLOJİ ÇAĞI
ERA OF SMART TECHNOLOGY IN ELEVATORS 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü 
tarafından, 16 - 18 Mart 2016 
tarihlerinde "Civil İstanbul16 İnşaat 
Mühendisliği Seminerleri" 
gerçekleştirildi. Etkinliğe, STFA İnşaat'ı 
temsilen Sözleşmeler Müdürü Yusuf 
Çalık “Sözleşme Yönetimi” konulu 
sunumu ile katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık 
Kulübü tarafından "CivilCon'16 - İnşaat  
Mühendisliği Seminerleri ", 8-12 Şubat 2016 tarihleri 
arasında İTÜ - Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 
düzenlendi. Etkinliğe STFA İnşaat Grubu'nu 
temsilen Teknik Müdür Erdal Ergül, “Kıyı ve Liman 
Yapıları / Tarih, Tasarım ve İnşaatları” konulu 
sunumu ile konuşmacı olarak katıldı.

Istanbul Technical University Civil Engineering 
Student Society held "CivilCon'16 - Civil Engineering 
Convention" in ITÜ –Süleyman Demirel Culture Center 
between February 8th to 12th, 2016. Technical 
Manager Erdal Ergül representing STFA Construction 
Group attended the event and gave a presentation on  
“Coastal and Harbour Structures / History, Design 
and Construction”.

Yıldız Technical University Construction 
Club held “Civil İstanbul16 Civil 
Engineering Seminars” on March 16th 
to 18th, 2016. Contracts Manager Yusuf 
Çalık attended the Seminar 
representing STFA Construction and 
gave a  presentation on “Contract 
Management”. 

CIVIL 
ISTANBUL'16

CIVILCON'16

CIVIL ISTANBUL'16

CIVILCON'16

GÜCÜMÜZÜ GENÇLERDEN ALIYORUZ
WE GET OUR STRENGTH FROM THE YOUTH

HSSG, Sharjah - Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki “Al Zahia 
Şehir Merkezi Projesi Destekleme Çalışmaları” 
sözleşmesini imzaladı. Proje, Sharjah Üniversite Şehri 
Şeyh Mohammed Bin Zayed Yolu üzerinde yer alıyor. 
İşvereni Majid Al Futtaim Properties LLC olan projenin 
Proje Yönetiminden Acadis sorumluyken, Khatib ve Alami 
Danışmanlık, Faithfull ve Gould ise Maliyet Danışmanlığı 
yapıyor.

79,513,385 AED değerindeki projenin süresi, Başlama 
Bildirimi ve İşe Başlama sonrasında 225 gün olarak 
planlandı. Projede HSSG’nin kapsamı:

Kazık Çakma İşleri 

700 mm çaplı ve 18.6 m uzunluğunda toplam 172 adet n

kazık

1000 mm çaplı ve uzunlukları 18.7 m ila 23.2 m arasında n

değişen toplam 3003 adet kazık 

İksa İşleri

Bitişik Kazık Duvar - Toplam 354 rmt, azami derinlik 5.25 n

m ila 8.30 m arasında
3Hafriyat – 227,000 m .n

HSSG has signed the contract for the “Enabling Works of Al 
Zahia City Centre Project“ at Sharjah - UAE. Project is 
located on Sheikh Mohammed Bin Zayed Road nearby 
Sharjah University City. The Client is Majid Al Futtaim 
Properties LLC, the Project Management is Acadis, the 
Consultant is Khatib & Alami and the Cost Consultant is 
Faithfull and Gould.

The project amount is AED 79,513,385 and the duration is 
NOC & Mobilization + 225 days. HSSG's scope includes :

Piling Works

700mm diameter piles, 18.6m length, total 172 nos.n

1000mm diameter piles, 18.7m to 23.2m length, total n

3,003 nos.  

Shoring Works

Contiguous Pile Wall - Total 354 rmt, max. retained depth n

5.25m to 8.30m.
3Excavation – 227,000m .n

AL ZAHİA ŞEHİR MERKEZİ PROJESİ 
DESTEKLEME ÇALIŞMALARINDA 
İMZALAR ATILDI

ENABLING WORKS OF AL ZAHIA CITY 
CENTRE PROJECT HAS BEEN SIGNED
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İŞE BAŞLAYANLAR NEW EMPLOYEES
Ad-Soyad Name-Surname Pozisyon Position Fonksiyon/Bölüm/Proje Function/Department/Project 
Yetik Kadri Mert CEO STFA / Yatırım Holding
Halit Saygın Topçu Makam Şoförü STFA / Yatırım Holding
Erdinç Ulusoy Umman Ülke Müdürü  Oman Country Manager STFA / Umman Oman
Sinem Yazıcıoğlu Teklif Hazırlama Mühendisi  Tender Engineer STFA / İş Geliş. ve İhale Hazırlık Business Dev. & Tender Operations
Selma Çelikağ Sözleşmeler Müdürü  Contracts Manager STFA / İş Geliş. ve İhale Hazırlık Business Dev. & Tender Operations
Evrim Ünal Muhasebe Uzmanı  Accounting Specialist STFA / Finansal Kaynaklar  Finance 
Gökhun Enes Akçalı Finansal Kont. & Raporlama Yöneticisi Financial Cont. & Report. Supervisor STFA / Finansal Kaynaklar  Finance 
Bahri Gürol Çelen Proje Koordinatörü  Project Coordinator STFA / Operasyon  Operations
Atilla Çelik Kısım Şefi  Section Chief STFA / KWSBH Projesi Project - Kuveyt  Kuwait
Yıldırım Aydoğdu Kısım Şefi  Section Chief STFA / KWSBH Projesi Project - Kuveyt  Kuwait
Kıvanç Sarıkaya Teknik Ofis Şefi  Technical Office Chief STFA / Sondaj Soil - Umman  Oman
Taha Dumlupınar Dizayn Şefi  Design Chief STFA / Sondaj Soil - Umman  Oman
Uluç Yiğit Şener Kurumsal Finans Yöneticisi  Corporate Finance Supervisor ENERYA 
Hakan Çinkaya Satış Yöneticisi  Sales Supervisor ENERYA 
Hasan Tahsin Kendilli                  Satış Yöneticisi  Sales Supervisor                                                  ENERYA - ELEKTRİK 
Pınar Eylem Gedik                       Pazarlama Müdürü  Marketing Manager                                              ENERYA
Salim Dinç                                    Mali ve İdari İşler Müdürü  Account. & Admin. Affairs Manager                                  ENERYA
Levent Güçlüsan                        Etüt Proje Uzman Yardımcısı  Project Design Assistant Specialist                            ENERYA 
Ali Onat                                      Operasyon Mühendisi  Operations Engineer                                            ENERYA 
Kalender Altay                          Yapım Uzman Yardımcısı  Construction Assistant Specialist               ENERYA 
Fatih Malyemez                       Bilgi Teknolojileri Uzmanı  IT Specialist                                             ENERYA 
Ahmet Alkan                            Yapım Mühendisi  Construction Engineer                                                           ENERYA 
İlker Ersoy                                Müşteri Hizmetleri Uzman Yardımcısı  Customer Serv. Assist. Specialist               ENERYA 
Bura Candan                          Operasyon Mühendisi  Operations Engineer                                                    ENERYA 
Mehmet Arif Özkılınç           Doğu Karadeniz Bölge İş Makinesi Satış Yönetmeni                                 HMF MAKİNA 

Eastern Blacksea Heavy Construction Equipments Sales Supervisor
Yaşar Keleş                             Yedek Parça Satış Temsilcisi   Spare Parts Sales Representative  HMF MAKİNA 
Cüneyt Cahit Karapınar     Ankara Bölge İş Makinesi Satış Temsilcisi                      HMF MAKİNA 
                                              Ankara Region Heavy Construction Equipments Sales Representative
Mehmet Ali Akın               Ankara Bölge İş Makinesi Satış Yönetmeni                    HMF MAKİNA 
                              Ankara Region Heavy Construction Equipments Sales Supervisor
Okan Bal                             Hadımköy Merkez Servis İş Makinesi Teknisyeni               HMF MAKİNA 
                                             Hadımköy Central Service Heavy Construction Equipments Technician
Bülent Yıldırım                  Ankara Bölge İş Makinasi Satış Müdürü                           HMF MAKİNA 
  Ankara Region Heavy Construction Equipments Sales Manager
Mehmet Ekser                 Gebze Merkez Servis Endütriyel Ürünler Teknisyeni         HMF MAKİNA 
                                           Gebze Central Service İndustrial Products Technician
Ulaş Karabaş                     İzmir Bölge İş Makinesi Satış Temsilcisi                                 HMF MAKİNA 

İzmir Region Heavy Construction Equipments Sales Representative
Sadık Kazan                      Hadımköy Merkez Servis İş Makinesi Teknisyeni                    HMF MAKİNA

Hadımköy Central Service Heavy Construction Equipments Technician
Kemal Özdemir               Bilgi Teknolojileri Uzmanı   Information Technologies Specialist                           HMF MAKİNA 
Ruşen Ruseli                    Satış Müdür Yardımcısı  Assistant Sales Manager                                                         HMF ASANSÖR
Gülşen Apak                     İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı  Human Resources Assistant Specialist      HMF ASANSÖR
Erman Dikmen                  Proje Yöneticisi  Project Supervisor                                                                   HMF ASANSÖR
Ahmet Melih Yasankul     Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                 HMF ASANSÖR
Metin Oğuz                         Sözleşmeler Yöneticisi  Contracts Supervisor                                                       HMF ASANSÖR
Tolga Göktaş                      Son Kontrol Mühendisi  Control Engineer                                                  HMF ASANSÖR
Anıl Taşdemir                     Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                 HMF ASANSÖR
Taylan Bozkurt                  Proje Uzmanı  Project Design Specialist                                                                        HMF ASANSÖR
Bülent Ertürk                    Proje Mühendisi  Project Engineer                                                               HMF ASANSÖR
Yasin Aktaş                      Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                   HMF ASANSÖR  
Sinan Demir                    Son Kontrol Mühendisi  Control Engineer                                                         HMF ASANSÖR
Oğulcan Günay               Asansör Bakım ve Arıza Teknisyeni  Elevator Maintenance Technician                HMF ASANSÖR
İbrahim Yoğurtcu           Asansör Bakım ve Arıza Teknisyeni  Elevator Maintenance Technician         HMF ASANSÖR
Zafer Özkan                      Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                     HMF ASANSÖR
Ömür Burç Özdoğan       Proje Yöneticisi  Project Supervisor                                                                       HMF ASANSÖR
Haydar Duran                   Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                  HMF ASANSÖR
Hasan Özkaya                   Montaj Uzmanı  Installation Specialist                                                                   HMF ASANSÖR
Sadık Yıldız                       Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                    HMF ASANSÖR
Yücel Koç                         Servis Teknisyeni  Service Technician                                                                     SİF
Ersin Öztaş                    Bursa Servis Teknisyeni  Service Technician                                                         SİF
Soner Kızmaz                Bursa Servis Teknisyeni  Service Technician                                                           SİF
Gülüzar Genç               Servis Destek Asistanı  Service Support Assistant                 SİF 
Emrah Demirhan        Ankara Servis Teknisyeni  Service Technician                                                        SİF
Görkem Divriş             Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                             SİF 
Hüseyin Kıvanç Yalçınkaya Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                  SİF 
Gökhan Uğurelli        Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                              SİF 
Bektaş Yolcu           Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                                 SİF 
Rıfat Ergin                   Kayseri Satış Yetkilisi Home Office  Sales Executive                                         SİF 
Uğur Burak Mungan   Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                             SİF 
Aydemir Yeter              Yedek Parça Depo Sorumlusu  Warehouse Executive                                               SİF 
Fikret Can Gürdal           İzmir Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                              SİF 
Gökçe Sultan Ekşioğlu   İnsan Kaynakları Asistanı  Human Resources Assistant SİF

KÖPRÜ
HABERLER NEWS

66
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Ad-Soyad Pozisyon Fonksiyon/Bölüm/Proje 
Vedat Koca Bölge Direktörü (Türkiye, CIS) STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Area Director (Turkey, CIS) STFA / Business Development and Tender Operations
Mehmet Ergün Özçalışkan Bölge Direktörü (Irak, Iran, Güney Asya) STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Area Director (Iraq, Iran, South Asia) STFA / Business Development and Tender Operations
Ertan Solim Bölge Direktörü (Sahra Altı Afrika) STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Area Director (Sub-Saharan Africa) STFA / Business Development and Tender Operations
Tolga Mut İş Geliştirme Koordinatörü STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Business Development Coordinator STFA / Business Development and Tender Operations
Merve Apaydın Bölge İş Geliştirme Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Business Development Area Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Umut Keleş Teklif Hazırlama Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Ela Tutkavul İnsan Kaynakları Uzmanı STFA / İnsan Kaynakları

Human Resources Specialist STFA / Human Resources
İsmail Kurban İnsan Kaynakları Şefi STFA / İnsan Kaynakları

Human Resources Chief STFA / Human Resources
Ömür Şeker Teklif Hazırlama Müdürü STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Manager STFA / Business Development and Tender Operations
Müge Tuncay Teklif Hazırlama Müdürü STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Manager STFA / Business Development and Tender Operations
Erdinç Arslandok Teklif Hazırlama Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Rasim Arcan Bundur Teklif Hazırlama Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Necmi Tolun Tanıtım ve Yeterlik Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Promotion and Prequalification Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Yücel Babadağ Kalite Güvence & Kalite Kontrol Şefi STFA / Kalite Güvence & Kalite Kontrol

Quality Assurance & Quality Control Chief STFA / Quality Assurance & Quality Control
Mustafa Çağdaş Mutlu Teknik Ofis Uzman Mühendisi STFA / ECAP

Technical Office Senior Engineer STFA / ECAP
Tolga Kıyak Periyodik Bakım Uzman Mühendisi STFA / Makine & Tedarik Zinciri

Maintenance Senior Engineer STFA / Machinery & Supply Chain
Selin Kozan Kurumsal Finansman Uzmanı STFA Yatırım Holding

Corporate Finance Specialist STFA Investment Holding
Elif Ebru Yılmaz Sigorta Uzman Yardımcısı STFA / Finansal Kaynaklar – Finance 

Insurance Assistant Specialist 
Mücahit İlyas Öztürk Muhasebe Uzman Yardımcısı STFA / Finansal Kaynaklar – Finance 

Accounting Assistant Specialist
Kerem Dündar İş Geliştirme Müdürü STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Business Develeopment Manager STFA / Business Development and Tender Operations
Gürol Can Bilgi Teknolojileri Müdürü STFA / Bilgi Teknolojileri – Information Technologies

Information Technologies Manager
Doğuş Özkılıç Muhasebe Şefi STFA / KWSBH Projesi - Kuveyt

Accounting Chief STFA / KWSBH Project - Kuwait
Ömer Kımıldar Teknik Ofis Şefi STFA / KWSBH Projesi - Kuveyt

Technical Office Chief STFA / KWSBH Project – Kuwait
Dursun Saruhan Türkmen        Bilgi Teknolojileri Müdürü                                                     ENERYA 
                                                      IT Manager 
Gürkan Yaba                               Satınalma Müdürü                                                                  ENERYA 
                                                      Purchasing Manager 
Münir Dorukcan Altay      Elektrik Satış Müdürü                                                              ENERYA 
                                                     Electricity Sales Manager 
Can İshakoğlu                            Gaz Ticaret Müdürü                                                                ENERYA 
                                                     Gas Trade Manager 
İlker Torlak                              Yedek Parça Müdürü                                                               HMF MAKİNA 
                                                     Spare Parts Manager
Nurkan Karayel                          Doğu Marmara İş Makinesi Satış Müdürü                            HMF MAKİNA 

Heavy Construction Equipments  Sales Manager (East Marmara Region)
Mustafa Sarper Serbest           Adana Bölge Endüstriyel Ürünler Satış Müdür Yardımcısı  HMF MAKİNA 

Industrial Products Sales Assistant Manager (Adana Region)
Özgün Deveci                             İzmir Bölge Endüstriyel Ürünler Satış Müdür Yardımcısı     HMF MAKİNA 

Industrial Products Sales Assistant Manager (İzmir Region)
Ümit Gündüz                             Güney Marmara İş Makinesi Satış Müdür Yardımcısı          HMF MAKİNA 

Heavy Construction Equipments  Sales Assistant Manager (South Marmara Region)
Buğra Seçgin                               Merkez Servisler Müdür Yardımcısı HMF MAKİNA

Central Services Assistant Manager
Evren Ekinci                          2. El Makine Satış Yönetmeni                                                HMF MAKİNA 

Second Hand Heavy Construction Equipments  Sales Supervisor
Emel Arslan                           Tedarik Zinciri Uzmanı                                                           HMF ASANSÖR
                                                Supply Chain Specialist
Cengiz Topcu                         Yetkili Servis Modernizasyon Yönetmeni                            HMF ASANSÖR

Authorized Service & Modernization Supervisor
Bilal Fidan                               Montaj Süpervizörü                                                              HMF ASANSÖR 

Installation Supervisor
Yahya Faruk Kösen                Asansör Bakım ve Arıza Teknisyeni                                    HMF ASANSÖR

Elevator Maintenance Technician
Ahmet Buğra Esenli              Proje Yöneticisi                                                                       HMF ASANSÖR

Project Supervisor
Ozan Oğlakçı                         YM&YB Bakım ve Arıza Süpervizörü                                  HMF ASANSÖR 
 Escalator&Moving Walk Maintenance Supervisor
Emre Berkman                      Satış Yönetmeni                                                                 HMF ASANSÖR

Sales Supervisor
Fazlı Yalın                               SSH Modernizasyon ve Kontrol Teknisyeni                      HMF ASANSÖR

Authorized Service &Modernization Technician
Umut Demir                       Proje Mühendisi                                                                   HMF ASANSÖR

Project Engineer
Halil Yakar                              Eğitim ve Servis Geliştirme Müdürü                                 SİF 

Training & Service Development Manager
Bahadır Yıldırım                    Satış Müdürü                                                                     SİF
                                                Sales Manager
Yaşar Emin Solmaz               Ürün Müdürü                                                                      SİF

Product Manager
Bora Çelik                              Yedek Parça Satınalma Yönetmeni                                      SİF

Spare Parts Procurement Supervisor
İsmail Görücü                     Servis Yönetmeni                                                                  SİF

Service Supervisor
Tabip Kılıç                           Yedek Parça Satış Yetkilisi                                                     SİF
                                             Spare Parts Sales Executive

Name-Surname Position Function/Department/Project 

TERFİ VE ATAMALAR PROMOTION AND ASSIGNMENT

Hoşgeldin Bebek Hello Baby

Tebrik eder, sağlıklı ve güzel bir yaşam dileriz.  We would like to congratulate and wish them health and happiness.

n

n

STFA İnşaat Grubu çalışanlarından, İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Miray Çınar ve ÇİSG Şefi  Ali Çınar'ın kızı Selin, 29 Ocak 2016 Cuma günü dünyaya geldi.
STFA Construction Group HR Assistant Specialist Miray Çınar and HSE Chief  Ali Çınar's daughter Selin was born on January 29th, 2016.
STFA İnşaat Grubu çalışanlarından,  KWSBH Projesi İdari İşler Memuru Bilal Olgun'un oğlu Kayra, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü dünyaya geldi.
STFA Construction Group KWSBH Project Administrative Affairs Officer Bilal Olgun's son Kayra was born on February 20th, 2016.
STFA İnşaat Grubu çalışanlarından, Dizayn Ofis Uzman Mühendisi Anıl Kurban'ın oğlu Kaan, 2 Mart Çarşamba günü dünyaya geldi.
STFA Construction Group Head Office Senior Design Engineer Anıl Kurban's son Kaan was born on March  2nd, 2016.
STFA İnşaat Grubu çalışanlarından, Muhasebe Uzmanı Sevcan Savaş'ın kızı Ilgın, 9 Mart 2016 Çarşamba günü dünyaya geldi.
STFA Construction Group Accounting Specialist  Sevcan Savaş's daughter Ilgın was born on March 9th, 2016.

n

n
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İŞE BAŞLAYANLAR NEW EMPLOYEES
Ad-Soyad Name-Surname Pozisyon Position Fonksiyon/Bölüm/Proje Function/Department/Project 
Yetik Kadri Mert CEO STFA / Yatırım Holding
Halit Saygın Topçu Makam Şoförü STFA / Yatırım Holding
Erdinç Ulusoy Umman Ülke Müdürü  Oman Country Manager STFA / Umman Oman
Sinem Yazıcıoğlu Teklif Hazırlama Mühendisi  Tender Engineer STFA / İş Geliş. ve İhale Hazırlık Business Dev. & Tender Operations
Selma Çelikağ Sözleşmeler Müdürü  Contracts Manager STFA / İş Geliş. ve İhale Hazırlık Business Dev. & Tender Operations
Evrim Ünal Muhasebe Uzmanı  Accounting Specialist STFA / Finansal Kaynaklar  Finance 
Gökhun Enes Akçalı Finansal Kont. & Raporlama Yöneticisi Financial Cont. & Report. Supervisor STFA / Finansal Kaynaklar  Finance 
Bahri Gürol Çelen Proje Koordinatörü  Project Coordinator STFA / Operasyon  Operations
Atilla Çelik Kısım Şefi  Section Chief STFA / KWSBH Projesi Project - Kuveyt  Kuwait
Yıldırım Aydoğdu Kısım Şefi  Section Chief STFA / KWSBH Projesi Project - Kuveyt  Kuwait
Kıvanç Sarıkaya Teknik Ofis Şefi  Technical Office Chief STFA / Sondaj Soil - Umman  Oman
Taha Dumlupınar Dizayn Şefi  Design Chief STFA / Sondaj Soil - Umman  Oman
Uluç Yiğit Şener Kurumsal Finans Yöneticisi  Corporate Finance Supervisor ENERYA 
Hakan Çinkaya Satış Yöneticisi  Sales Supervisor ENERYA 
Hasan Tahsin Kendilli                  Satış Yöneticisi  Sales Supervisor                                                  ENERYA - ELEKTRİK 
Pınar Eylem Gedik                       Pazarlama Müdürü  Marketing Manager                                              ENERYA
Salim Dinç                                    Mali ve İdari İşler Müdürü  Account. & Admin. Affairs Manager                                  ENERYA
Levent Güçlüsan                        Etüt Proje Uzman Yardımcısı  Project Design Assistant Specialist                            ENERYA 
Ali Onat                                      Operasyon Mühendisi  Operations Engineer                                            ENERYA 
Kalender Altay                          Yapım Uzman Yardımcısı  Construction Assistant Specialist               ENERYA 
Fatih Malyemez                       Bilgi Teknolojileri Uzmanı  IT Specialist                                             ENERYA 
Ahmet Alkan                            Yapım Mühendisi  Construction Engineer                                                           ENERYA 
İlker Ersoy                                Müşteri Hizmetleri Uzman Yardımcısı  Customer Serv. Assist. Specialist               ENERYA 
Bura Candan                          Operasyon Mühendisi  Operations Engineer                                                    ENERYA 
Mehmet Arif Özkılınç           Doğu Karadeniz Bölge İş Makinesi Satış Yönetmeni                                 HMF MAKİNA 

Eastern Blacksea Heavy Construction Equipments Sales Supervisor
Yaşar Keleş                             Yedek Parça Satış Temsilcisi   Spare Parts Sales Representative  HMF MAKİNA 
Cüneyt Cahit Karapınar     Ankara Bölge İş Makinesi Satış Temsilcisi                      HMF MAKİNA 
                                              Ankara Region Heavy Construction Equipments Sales Representative
Mehmet Ali Akın               Ankara Bölge İş Makinesi Satış Yönetmeni                    HMF MAKİNA 
                              Ankara Region Heavy Construction Equipments Sales Supervisor
Okan Bal                             Hadımköy Merkez Servis İş Makinesi Teknisyeni               HMF MAKİNA 
                                             Hadımköy Central Service Heavy Construction Equipments Technician
Bülent Yıldırım                  Ankara Bölge İş Makinasi Satış Müdürü                           HMF MAKİNA 
  Ankara Region Heavy Construction Equipments Sales Manager
Mehmet Ekser                 Gebze Merkez Servis Endütriyel Ürünler Teknisyeni         HMF MAKİNA 
                                           Gebze Central Service İndustrial Products Technician
Ulaş Karabaş                     İzmir Bölge İş Makinesi Satış Temsilcisi                                 HMF MAKİNA 

İzmir Region Heavy Construction Equipments Sales Representative
Sadık Kazan                      Hadımköy Merkez Servis İş Makinesi Teknisyeni                    HMF MAKİNA

Hadımköy Central Service Heavy Construction Equipments Technician
Kemal Özdemir               Bilgi Teknolojileri Uzmanı   Information Technologies Specialist                           HMF MAKİNA 
Ruşen Ruseli                    Satış Müdür Yardımcısı  Assistant Sales Manager                                                         HMF ASANSÖR
Gülşen Apak                     İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı  Human Resources Assistant Specialist      HMF ASANSÖR
Erman Dikmen                  Proje Yöneticisi  Project Supervisor                                                                   HMF ASANSÖR
Ahmet Melih Yasankul     Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                 HMF ASANSÖR
Metin Oğuz                         Sözleşmeler Yöneticisi  Contracts Supervisor                                                       HMF ASANSÖR
Tolga Göktaş                      Son Kontrol Mühendisi  Control Engineer                                                  HMF ASANSÖR
Anıl Taşdemir                     Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                 HMF ASANSÖR
Taylan Bozkurt                  Proje Uzmanı  Project Design Specialist                                                                        HMF ASANSÖR
Bülent Ertürk                    Proje Mühendisi  Project Engineer                                                               HMF ASANSÖR
Yasin Aktaş                      Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                   HMF ASANSÖR  
Sinan Demir                    Son Kontrol Mühendisi  Control Engineer                                                         HMF ASANSÖR
Oğulcan Günay               Asansör Bakım ve Arıza Teknisyeni  Elevator Maintenance Technician                HMF ASANSÖR
İbrahim Yoğurtcu           Asansör Bakım ve Arıza Teknisyeni  Elevator Maintenance Technician         HMF ASANSÖR
Zafer Özkan                      Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                     HMF ASANSÖR
Ömür Burç Özdoğan       Proje Yöneticisi  Project Supervisor                                                                       HMF ASANSÖR
Haydar Duran                   Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                  HMF ASANSÖR
Hasan Özkaya                   Montaj Uzmanı  Installation Specialist                                                                   HMF ASANSÖR
Sadık Yıldız                       Proje Mühendisi  Project Engineer                                                                    HMF ASANSÖR
Yücel Koç                         Servis Teknisyeni  Service Technician                                                                     SİF
Ersin Öztaş                    Bursa Servis Teknisyeni  Service Technician                                                         SİF
Soner Kızmaz                Bursa Servis Teknisyeni  Service Technician                                                           SİF
Gülüzar Genç               Servis Destek Asistanı  Service Support Assistant                 SİF 
Emrah Demirhan        Ankara Servis Teknisyeni  Service Technician                                                        SİF
Görkem Divriş             Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                             SİF 
Hüseyin Kıvanç Yalçınkaya Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                  SİF 
Gökhan Uğurelli        Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                              SİF 
Bektaş Yolcu           Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                                 SİF 
Rıfat Ergin                   Kayseri Satış Yetkilisi Home Office  Sales Executive                                         SİF 
Uğur Burak Mungan   Ankara Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                             SİF 
Aydemir Yeter              Yedek Parça Depo Sorumlusu  Warehouse Executive                                               SİF 
Fikret Can Gürdal           İzmir Satış Yetkilisi  Sales Executive                                                              SİF 
Gökçe Sultan Ekşioğlu   İnsan Kaynakları Asistanı  Human Resources Assistant SİF
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Ad-Soyad Pozisyon Fonksiyon/Bölüm/Proje 
Vedat Koca Bölge Direktörü (Türkiye, CIS) STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Area Director (Turkey, CIS) STFA / Business Development and Tender Operations
Mehmet Ergün Özçalışkan Bölge Direktörü (Irak, Iran, Güney Asya) STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Area Director (Iraq, Iran, South Asia) STFA / Business Development and Tender Operations
Ertan Solim Bölge Direktörü (Sahra Altı Afrika) STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Area Director (Sub-Saharan Africa) STFA / Business Development and Tender Operations
Tolga Mut İş Geliştirme Koordinatörü STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Business Development Coordinator STFA / Business Development and Tender Operations
Merve Apaydın Bölge İş Geliştirme Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Business Development Area Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Umut Keleş Teklif Hazırlama Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Ela Tutkavul İnsan Kaynakları Uzmanı STFA / İnsan Kaynakları

Human Resources Specialist STFA / Human Resources
İsmail Kurban İnsan Kaynakları Şefi STFA / İnsan Kaynakları

Human Resources Chief STFA / Human Resources
Ömür Şeker Teklif Hazırlama Müdürü STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Manager STFA / Business Development and Tender Operations
Müge Tuncay Teklif Hazırlama Müdürü STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Manager STFA / Business Development and Tender Operations
Erdinç Arslandok Teklif Hazırlama Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Rasim Arcan Bundur Teklif Hazırlama Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Tender Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Necmi Tolun Tanıtım ve Yeterlik Şefi STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Promotion and Prequalification Chief STFA / Business Development and Tender Operations
Yücel Babadağ Kalite Güvence & Kalite Kontrol Şefi STFA / Kalite Güvence & Kalite Kontrol

Quality Assurance & Quality Control Chief STFA / Quality Assurance & Quality Control
Mustafa Çağdaş Mutlu Teknik Ofis Uzman Mühendisi STFA / ECAP

Technical Office Senior Engineer STFA / ECAP
Tolga Kıyak Periyodik Bakım Uzman Mühendisi STFA / Makine & Tedarik Zinciri

Maintenance Senior Engineer STFA / Machinery & Supply Chain
Selin Kozan Kurumsal Finansman Uzmanı STFA Yatırım Holding

Corporate Finance Specialist STFA Investment Holding
Elif Ebru Yılmaz Sigorta Uzman Yardımcısı STFA / Finansal Kaynaklar – Finance 

Insurance Assistant Specialist 
Mücahit İlyas Öztürk Muhasebe Uzman Yardımcısı STFA / Finansal Kaynaklar – Finance 

Accounting Assistant Specialist
Kerem Dündar İş Geliştirme Müdürü STFA / İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Business Develeopment Manager STFA / Business Development and Tender Operations
Gürol Can Bilgi Teknolojileri Müdürü STFA / Bilgi Teknolojileri – Information Technologies

Information Technologies Manager
Doğuş Özkılıç Muhasebe Şefi STFA / KWSBH Projesi - Kuveyt

Accounting Chief STFA / KWSBH Project - Kuwait
Ömer Kımıldar Teknik Ofis Şefi STFA / KWSBH Projesi - Kuveyt

Technical Office Chief STFA / KWSBH Project – Kuwait
Dursun Saruhan Türkmen        Bilgi Teknolojileri Müdürü                                                     ENERYA 
                                                      IT Manager 
Gürkan Yaba                               Satınalma Müdürü                                                                  ENERYA 
                                                      Purchasing Manager 
Münir Dorukcan Altay      Elektrik Satış Müdürü                                                              ENERYA 
                                                     Electricity Sales Manager 
Can İshakoğlu                            Gaz Ticaret Müdürü                                                                ENERYA 
                                                     Gas Trade Manager 
İlker Torlak                              Yedek Parça Müdürü                                                               HMF MAKİNA 
                                                     Spare Parts Manager
Nurkan Karayel                          Doğu Marmara İş Makinesi Satış Müdürü                            HMF MAKİNA 

Heavy Construction Equipments  Sales Manager (East Marmara Region)
Mustafa Sarper Serbest           Adana Bölge Endüstriyel Ürünler Satış Müdür Yardımcısı  HMF MAKİNA 

Industrial Products Sales Assistant Manager (Adana Region)
Özgün Deveci                             İzmir Bölge Endüstriyel Ürünler Satış Müdür Yardımcısı     HMF MAKİNA 

Industrial Products Sales Assistant Manager (İzmir Region)
Ümit Gündüz                             Güney Marmara İş Makinesi Satış Müdür Yardımcısı          HMF MAKİNA 

Heavy Construction Equipments  Sales Assistant Manager (South Marmara Region)
Buğra Seçgin                               Merkez Servisler Müdür Yardımcısı HMF MAKİNA

Central Services Assistant Manager
Evren Ekinci                          2. El Makine Satış Yönetmeni                                                HMF MAKİNA 

Second Hand Heavy Construction Equipments  Sales Supervisor
Emel Arslan                           Tedarik Zinciri Uzmanı                                                           HMF ASANSÖR
                                                Supply Chain Specialist
Cengiz Topcu                         Yetkili Servis Modernizasyon Yönetmeni                            HMF ASANSÖR

Authorized Service & Modernization Supervisor
Bilal Fidan                               Montaj Süpervizörü                                                              HMF ASANSÖR 

Installation Supervisor
Yahya Faruk Kösen                Asansör Bakım ve Arıza Teknisyeni                                    HMF ASANSÖR

Elevator Maintenance Technician
Ahmet Buğra Esenli              Proje Yöneticisi                                                                       HMF ASANSÖR

Project Supervisor
Ozan Oğlakçı                         YM&YB Bakım ve Arıza Süpervizörü                                  HMF ASANSÖR 
 Escalator&Moving Walk Maintenance Supervisor
Emre Berkman                      Satış Yönetmeni                                                                 HMF ASANSÖR

Sales Supervisor
Fazlı Yalın                               SSH Modernizasyon ve Kontrol Teknisyeni                      HMF ASANSÖR

Authorized Service &Modernization Technician
Umut Demir                       Proje Mühendisi                                                                   HMF ASANSÖR

Project Engineer
Halil Yakar                              Eğitim ve Servis Geliştirme Müdürü                                 SİF 

Training & Service Development Manager
Bahadır Yıldırım                    Satış Müdürü                                                                     SİF
                                                Sales Manager
Yaşar Emin Solmaz               Ürün Müdürü                                                                      SİF

Product Manager
Bora Çelik                              Yedek Parça Satınalma Yönetmeni                                      SİF

Spare Parts Procurement Supervisor
İsmail Görücü                     Servis Yönetmeni                                                                  SİF

Service Supervisor
Tabip Kılıç                           Yedek Parça Satış Yetkilisi                                                     SİF
                                             Spare Parts Sales Executive

Name-Surname Position Function/Department/Project 

TERFİ VE ATAMALAR PROMOTION AND ASSIGNMENT

Hoşgeldin Bebek Hello Baby

Tebrik eder, sağlıklı ve güzel bir yaşam dileriz.  We would like to congratulate and wish them health and happiness.

n

n

STFA İnşaat Grubu çalışanlarından, İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Miray Çınar ve ÇİSG Şefi  Ali Çınar'ın kızı Selin, 29 Ocak 2016 Cuma günü dünyaya geldi.
STFA Construction Group HR Assistant Specialist Miray Çınar and HSE Chief  Ali Çınar's daughter Selin was born on January 29th, 2016.
STFA İnşaat Grubu çalışanlarından,  KWSBH Projesi İdari İşler Memuru Bilal Olgun'un oğlu Kayra, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü dünyaya geldi.
STFA Construction Group KWSBH Project Administrative Affairs Officer Bilal Olgun's son Kayra was born on February 20th, 2016.
STFA İnşaat Grubu çalışanlarından, Dizayn Ofis Uzman Mühendisi Anıl Kurban'ın oğlu Kaan, 2 Mart Çarşamba günü dünyaya geldi.
STFA Construction Group Head Office Senior Design Engineer Anıl Kurban's son Kaan was born on March  2nd, 2016.
STFA İnşaat Grubu çalışanlarından, Muhasebe Uzmanı Sevcan Savaş'ın kızı Ilgın, 9 Mart 2016 Çarşamba günü dünyaya geldi.
STFA Construction Group Accounting Specialist  Sevcan Savaş's daughter Ilgın was born on March 9th, 2016.

n

n



Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz STFA pikniğini, 
bu sene çok özel bir mekanda, kurucularımızdan merhum 
Sezai Türkeş'in sağlığında ikamet ettiği Çamlıca'daki 
evinin bahçesinde ve Taşkent Ailesi'nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirdik. Önceki senelerde düzenlediğimiz 
pikniklerimizden farklı olarak, bu sene kendi mekanımızı 
kendimiz yarattık. Böyle bir organizasyon bizim için de ilk 
olacaktı. Bu mekanın böyle kalabalık ve cıvıl cıvıl keyifli bir 
organizasyona ev sahipliği yapmasının, tüm çalışanlarımız 
için manevi değeri vardı. STFA Ailesi olarak bir araya 
geleceğimiz bu anlamlı günün herkes için çok güzel 
geçmesini istedik. Her detayı planladık, her ayrıntıyı 
düşündük. 

Ve  29 Mayıs tarihinde, güzel güneşli bir havada, 
kahvaltıyla başlayan piknik organizasyonumuz, barbekü 
ve gün boyu süren eğlenceli oyunlarla devam etti, 
gülümseyen yüzlerle tamamlandı. Kahvaltımızı kır 
kahvesinde yaptık. Bazılarımız, çimenlerin üzerinde 
rengarenk masalarda, bazılarımız sedirler ve sinilerle 
döşenmiş çiftlik evinde... Kahvaltı üzerine içilen Türk 

We held our annual traditional STFA picnic at a very special 
location this year, in the garden of the house of late Mr. 
Sezai Türkeş in Çamlıca. It was hosted by Taşkent family. 
Unlike previous picnics, we chose our own location this year. 
Such an event was a first for us. To host a lively and fun 
event in this location had a spiritual meaning to all our 
employees. And we, STFA family wanted to have a beautiful 
day on this meaningful day of gathering. We planned and 
thought of every detail. And our picnic started with 
breakfast in sunny weather on May 29th, continued with a 
barbecue and day long fun games and ended with smiling 
faces. 

We had our breakfast in a country café. Some sat on the 
colorful tables set on the  grass some in the country house 
decorated with couches and copper trays… The Turkish 
coffee served after the breakfast was accompanied by 
pleasant conversations and smiling faces. We took lots of 
photographs. We remembered once more that we were one 
big family. After the breakfast we found ourselves on a huge 
green garden filled with white and red checkered tables. 

Bu kez çok özeldi This one was very special
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kahvelerine keyifli muhabbetler ve gülen yüzler eşlik etti. 
Bol bol fotoğraf çektirdik. Büyük bir aile olduğumuzu bir 
kez daha hatırladık. Kahvaltıdan sonra kendimizi kırmızı 
beyaz ekoseli masaların olduğu kocaman yemyeşil bir 
bahçede bulduk. Bahçe, çocuk atölyesi, yetişkinler ve 
çocuklar için şişme oyunlarla daha da renklenmişti. Her yıl 
olduğu gibi bu sene de tavla turnuvasına ilgi büyüktü. 
Güneşin kendini hissettirdiği sıcak günde, çocuklar sulu 
kaydırak ile serinlediler. Açık hava, bol kahkaha ve 
harcanan enerji ile yeniden acıkanlar, barbekü sırasına 
girdiler. Karınlar doyunca, eğlenceye geri dönüldü. En çok 
ilgi çeken aktivitelerden biri de survive oyunu idi. Farklı 
parkurlardan oluşan oyuna on takım katıldı. Oyuncular, 
yarışlarda kıran kırana bir mücadele sergilerken, 
seyircilere de zevkli ve eğlenceli anlar yaşattılar. 
Yarışmanın birincileri kupa ve hediyelerle ödüllendirildi. 

Güzel anlar çabuk geçer, bugün de nasıl bitti anlamadık, 
hazırlanırken çok yorulduk ama kocaman bir aile sıcaklığı 
ve mutluluğu ile yaşarken, çektiğimiz her yorgunluğa 
değdi...

The garden was more colorful thanks to the kids' workshop 
and a jumping castle for both kids and adults. The 
Backgammon tournament was very popular as usual. 
Children cooled off in the water slides during the sunny day. 
Those who got hungry thanks to the open air, laughter and 
energy spent, got in line for the barbecue. When hunger was 
satiated, the fun resumed .One of the most attractive 
games was survive. Ten teams participated in the game 
which was played on different tracks. While there was stiff 
competition audience, had as much fun as the players. The 
winners were awarded with a cup and gifts. 

Good moments don't last long and we did not want to see 
the day come to an end. We got really tired in preparation 
but the warmth and joy of one big family was worth all the 
efforts…
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SOSAK'la Mutluluk İnşa Etmeye Devam 
We continue to build happiness with SOSAK

“Sağlıklı Salı”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

“STFA 
Café Talks”

 etkinliklerimiz kapsamında Memorial 
Hastanesi'nden davet ettiğimiz uzman doktorlar, “Çocuk ve 
Aile İçi Etkin İletişim” ve “Kanserden Korun-Kanseri Yen-
Kansersiz Yaşa” konularında, merkez ofis çalışanlarına 
bilinçlendirme eğitimleri verdi. 

SOSAK,  
kapsamında, STFA İnşaat Grubu Başkanı Mustafa 
Karakuş tarafından isme özel imzalanmış, Sherly 
Sandberg'in “Lean In Sınırlarını Zorla” adlı 
kitabını, özel tasarımlı kitap ayraçları ile birlikte 
tüm kadın çalışanlara hediye etti.

STFA Holding çalışanlarından Yiğit Tekşen, 15 
Nisan 2016 tarihinde TİM Maslak Show Center'da 
gerçekleştirilen “TEDxReset - Bir Yolu Var” konferansında, 
“Güneşin Ayaklarında, Dünyanın Çatısında” başlığı ile 
yaptığı konuşmasında, “Turist ve yolcu olmak arasında 
ciddi bir fark var ve ayağında pedal olan birine, doğru bir 
yol tarifi veremezsiniz." 
dedi. Tekşen, aynı 
konuşmasını 
konuşmasını, 27 Mayıs 

tarihinde 

 
konuşmaları 
kapsamında STFA 
çalışanları ile merkez 
ofisimizde yeniden paylaştı.

Bir grup STFA'lı bisiklet sever, 

nda buluştu. Keyifli geçen 
ada turunun ardından, STFA 
Yatırım Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Alp Taşkent'in de katılımı 
ile Splendid Otel'de akşam 
yemeği yenildi.

Büyükada'da bisiklet 
turu

As a part of our  events, we invited 
specialists from Memorial Hospital who gave awareness 
trainings to the head office personnel on the themes of 
“Effective Communication with Children and Family” and 
“Beware of Cancer – Beat Cancer – Live Cancer Free”.   

SOSAK presented “Lean In: Women, Work and the 
Will to Lead” a book by Sherly Sandberg, all copies of 
which were autographed by the STFA Construction 
Group President Mustafa Karakuş specifically for the 
receiver, and a customized bookmark to all female 

employees to celebrate 

.

Yiğit Tekşen, one of STFA Holding employees, gave a 
speech titled “Under the Sun, On the World's Roof” at the 
“TEDxReset – There is a Way” conference held at TIM Maslak 
Show Center on April 15th, 2016 and said “There is a huge 
difference between being a tourist and a traveller and you 
cannot give the right directions to a person whose feet are on 

the pedal.” Tekşen 
shared the same 
speech with STFA 
employees at our head 
office on May 27th as 

part of the 

.

A group of bicycle enthusiasts 

from STFA met in the 

. After a joyous 
tour of the island a dinner was 
held in Splendid Hotel with 
participation of STFA Yatırım 
Holding Board of Directors 
Member Alp Taşkent.

“Healthy Tuesday”

International 
Women's Day March 8

“STFA 
Café Talks”

bike tour 
in Büyükada

sosak@stfa.com

Tamamen gönüllülük esası ile çalışan SOSAK'a üye olmak ya da her türlü görüş ve önerilerinizi iletmek için 
sosak@stfa.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Her çalışan ve her fikir bizim için çok değerlidir. 

Please send an e-mail to sosak@stfa.com and contact us if you want to become a member of SOSAK which is solely based 
on volunteering or to give feedback and make suggestions. We value each employee and each idea.

Kurumsal facebook sayfamızda, 23 Nisan'a özel “STFA'lı çocuklar” albümü hazırlandı. 
The “Children of STFA” photo album prepared for the April 23rd events is available on our corporate Facebook page.

İlker Topaçlıoğlu - Tuana Naz, Mert EgeÖzge Güngör - Efe Ahmet Günaydın - Lina Sara

Ahmet Yalçınkaya - Kemal Güney, Ayşe EgeMehmet Bol - Ömer Ege, Kerem

Aslı Poçan - Efe

İlke Bozkurt - Arcan Doruk

Orkun Tekerek - Zeynep Ada Hasan İlhan Demirbaş - Ecrin

Hakkı Emre Karabay - Deniz, Çağan Mustafa Çağdaş Mutlu - Mira Turan Bahadır - Asya
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2014'te Oli (Oliver), Fransız arkadaşım, İsviçre'de yaşarken 
bisikletiyle İstanbul'a doğru yol alıyor. Kardeşi Tim ise beni 
arayıp, Oli ile İstanbul'da buluşup Karadeniz'e 
geçeceklerini ve sonra da kendisinin geri döneceğini haber 
veriyor. “Oli devam edecek” diye ekledi. “Nereye?” dedim. 
Kış yaklaştığı için, Oli'nin planında Umman'a gitmek ve 
kışı atlatıp tekrar devam etmek vardı. O sırada aklıma 
gelen, geçmişten getirdiğim Pamir dağlarına olan merak 
kapımı çaldı. Kışın geçmemiz gerekeceğini bilsem de 
Oliver bunu birlikte yapabileceğim bir dostumdu. “Pamir 
diye bir hayalim var, yapabilir miyiz? ” dedim. Biraz 
araştırma ve  hesap yaptık. Hayatımı oluşturan her şeye 
sırtımı dönmem gerekecek olsa da, bu yolculuk her 

In 2014, Oli (Oliver), my French friend starts pedaling 
towards İstanbul from Switzerland, where he lives. His 
brother Tim calls me and informs that he will come and 
meet Oli in İstanbul and they will travel towards Black Sea 
and he will return after that. He added “Oli will continue”. I 
asked “Where?” Oli planned to travel to Oman since the 
winter was coming and would continue after spending the 
winter there. Suddenly my long time interest in Pamir 
Mountains sparkled. Although we would have to traverse 
the mountains in winter, Oliver was a friend who would join 
me. I said “I have a dream of Pamir, can we make it?” We did 
some research and calculations. Although I would have to 
turn my back on everything that made up my life, I felt this 

öğesiyle aldığım tüm kararları doğrulayacak diye 
hissediyordum. Elimde bu duygudan ve hızla başladığımız 
planlardan başka bir şey yoktu. The North Face ve 
Fasshane - Dinning Star kısa süre içerisinde proje ile 
birlikte sponsorlarım olmayı kabul ettiler ve destekçim 
oldular. Oli'yle Eylül ayında İran'da buluştuk.

Ve yolculuğumuz başladı...
Rota böyle bir yolculukta önceden belirlemesi güç bir 
konu. Bir başlangıç noktası olması aslında yetiyor. Asfalt 
zeminde günde 100 km'ye yakın mesafe katedebiliyorken, 
buz, kar ve donmuş asfaltlanmamış yollarda ortalama 60 
km civarı bir mesafe 
alabiliyorduk. 

Önce Kuzey İran'da 700-
3200 metre seviyelerinde bir 
süre geçirdikten sonra, 
erken kış haberi ile 
Dushanbe, Tacikistan'a 
geçtik. Tacikistan'dan güney 
sınırına indikten sonra 
Afganistan'a geçtik. Sonra 
kuzeye, genellikle 3000 
metre üzerinde devam 
ederek yine Tacikistan ve 
ardından 4000 metre 
üzerine çıkan Pamir 
bölgesinin tam kalbine 
devam ettik. Ardından Kırgızistan ve Kazakistan'a devam 
edip Çin sınırından döndük. 

Pamir Dağları en bakir, en ilham verici, en vahşi 
doğalardan biri. Orası “cennet” olarak tanımlanmıştı 
benim kafamda. Pamir insanı başka bir şey diye 
okuyordum hep. Orta Asya, çocukluğumuz boyunca da 
bize çok farklı lanse edilmiş olmasına karşın, gerçeği 
algılamak için gidip görmek zorundaydım. 

Bu yolculuğun bir şarkısı olsa 'Brasstranauts - Slow Knots' 
olurdu. Oli'yle Gökçeada'da, sıfırda, deniz seviyesinde yani 
sahilde bu şarkıyı dinlemiştik. Bu yolculuğu konuştuk ve 
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Güneşin ayaklarında, 
Dünyanın çatısında...

trip would verify all my decisions with each element. I had 
nothing but this feeling and our hastily initiated plans. The 
North Face and Fasshane - Dinning Star agreed to be my 
sponsors in the project in a short while and became my 
supporters. I met Oli in Iran in September. 

And our journey began...
The route is a hard topic to settle on in such a journey. A 
starting point is enough actually. While we can make 100 
km on asphalt we could make about 60 km on ice, snow and 
frozen non-asphalt roads. 

After passing Northern Iran at 700-3200 m elevation we 
passed Dushanbe, Tajikistan 
with news of an early winter. 
We went down to southern 
border of Tajikistan and 
crossed over into Afghanistan. 
Then, above 3000 meters, we 
went north, back into 
Tajikistan and to the heart of 
Pamir region at 4000 m 
elevation. We continued to 
Kyrgyzstan and Kazakhstan 
and returned from the Chinese 
border. 

The Pamir Mountains are 
among the most untouched, 

the most inspiring and the wildest place in nature. It was 
defined as paradise in my head. I always read that the 
people of Pamir were something different. Central Asia was 
always introduced completely different during our 
childhood but I had to go and see to perceive the truth. 

If this journey had a song it would be 'Brasstranauts - Slow 
Knots'. Oli and I listened to this song on the beach of 
Gökçeada, which is at zero elevation. We talked about this 
trip and at 4700 m elevation on Akbaytal Pass (among the 
highest passes of the world, located in Tajikistan) we 
listened to the same song. The two days before climbing 

At the feet of the Sun, 
on the roof of the World...

İran’dan Çin’e bisiklet üstünde kışın yapılan bir yolculuk

A journey from Iran to China on bicycle in winter
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Güneşin ayaklarında, 
Dünyanın çatısında...

trip would verify all my decisions with each element. I had 
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aldığımızda, yukarıda bahsi geçen çalışma, onu 
tamamlayan birkaç diğer çalışma ile birlikte, bisikletin 
yalnız tüm ulaşım araçlarına kıyasla değil, aynı zamanda 
tüm hayvanlara ve hatta yürümeye bile kıyasla, en verimli 
ulaşım olduğunu gösteriyor. Çalışmaya göre, yürüyen bir 
insan, kilometre başına 0.75 kalori/gram harcıyor. Bu, kuş, 
böcek ve çoğu memeliye göre düşük olmasına rağmen, 
atlar veya somonunkine kıyasla yüksek bir rakamdır.

Bisikleti ele aldığımızda, bu rakam beşte birine düşen 
oranda bir azalma ile 0.15'e iniyor.  Vance A. Tucker'ın 
araştırması ise, ağırlık başına en az enerji harcayarak 
mesafe kat etmenin ne kadar verimli olduğunu verir. Bu 
şekilde düşünüldüğünde, bisikletli biri en verimlilerden 
biriyken, onu özellikle Güney Amerika'da bulunan bir 
akbaba, sonrasında somon, at ve 
yürüyüş takip ediyor. Örneğin; 
fare, arı ve sinekkuşu, ağırlık 
başına en enerji yoğun hareket 
eden ve verimsiz olmaları 
sebebiyle çabuk yorulanlardan 
birkaçıdır. S.S. Wilson'a göre 
bunun bir sebebi, bisikletin 
insan kas yapısına tam 
uygunlukta bir kullanımı 
olmasıdır. Bir yürüyüştekinden 
farklı olarak, bisiklet duruşunda 
bacak kasları vücudu taşıma ve 
destekleme görevinden 
neredeyse tamamen alınmıştır. 
Ayaklar pedallara basıp dairesel 
bir hareket yaparken, uyluk ve 
dizler dışında çalışan kas yoktur. 
Aslında tüm hızlanma ve 
yavaşlamalar, hareket esnasında 
yukarı çıkan dizin karşısında 
aşağı inen diz ile optimize 
edilmiştir.

Yarış bisikletçileri için en ana karşı direnç rüzgardır. Rüzgar 
direnci, bisikletlinin hızının karesi ile doğru orantılıdır. Bu 
direnç düşük hızlarda ihmal edilebilir ve rahatsızlık 
yaratmaz.  Bir araştırmaya göre, bir saatlik bir sürüşte 
yaklaşık 15 km'lik bir mesafe 135 kalori harcanarak, 
ortalama  50W güç verilerek tamamlanıyor. Diğer yandan 
yine bir saat içerisinde, bir yarış bisikletçisi 2150 kalori 
harcayarak 50 km kat edebiliyor. Bunu yaparken ise 500W 
ortalama güç üretiyor, yani yaklaşık 0,67 beygir. 

Bütün bu bilgileri ve yolculuğu düşündüğümde, -30 
derecede, yüksek irtifada belki bütün araçlar kara 
saplanmış ve terk edilmişken, yine de gördüklerimiz ve bu 
yolculukta yaşanan tüm hikayeleriyle Pamir Dağları 
hayatımın önemli bir kırılma noktasıdır. Benim için 
güneşin ayaklarında ve dünyanın çatısında kendimi 
yeniden keşfedişimdir. 
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sonra, 4700 metrede Akbaytal Geçidi'nin üstünde - 
dünyanın en yüksek geçitlerinden biri, Tacikistan'da 
bulunuyor, sınırdan 50-70 km önce - bu şarkıyı yine 
dinledik. 4700 metreye çıkmadan önceki iki günümüz çok 
zor geçmişti. Hava yeni yeni ısınmaya başlıyordu ve biz 
zaten 10 gündür 4000 metrenin üstündeydik. O yüzden de 
yorgunluğumuz hissedilir hale gelmeye başlamıştı. Oraya 
ulaştığımızda, ağırlığını umursamadan yanımda taşıdığım 
hoparlörü kullanarak şarkımızı dinlemiştik. Hayatımdaki 
en özel anlardan bir tanesiydi. O şarkı bizim için 0-4700 
metre şarkısı. Bu tırmanış diğerlerinden farklıydı. 0'dan 
4700'e kadar her bir metreyi ben tırmandım. Normalde 
araba ile 2000 metreye götürülüyor ve dağcılık ekipmanın 
ile dağın altında kamp yapıyor olduğun için tüm tırmanış 
aslında sana ait olmuyordu.  

Her sabah Air dinlediğimi söyleyebilirim. Opera da 
dinledim, Maria Callas dinledim. Vivaldi, Bach dinledim ve 
aslında günün tamamı bittiğinde en çok da The Congos!

Bisikletle dünyanın en yüksek yollarından birini geçerken 
yanımdaki diğer en büyük yol arkadaşım ise, bisikletim 
Napoleon'un ta kendisidir. Alman markalı özel bir tur 
bisikleti olan, çelik kaynak noktaları güçlendirilmiş, jant ve 
tüm diğer aksesuarları yük altında uzun yolları çıkarması 
için tasarlanmış bir alet. Hepsinden öte, dünyayı geçebilen 
bu basit mekanizmayı gerçek anlamda daha fazla 
tanımakta fayda var diye düşünüyorum. 

Vance A. Tucker'ın, zamanında Scientific American'da 
yayınlanan “The Energetic Cost of Moving About: Walking 
and running are extremely inefficient forms of locomotion. 
Much greater efficiency is achieved by birds, fish and 
bicyclists” başlıklı çalışmasından yola çıkarak, bisikletin 
aslında size en doğal, en organik ritmi ve ortamı verdiğini 
söyleyebilirim. Her şeyden önce bir yolculuk aracı olarak 
diğer tüm araçlara kıyasla sağladığı sessizlik bir yana, 
bütün dünyada bisiklet ile yolculuk yapan insanlar barışçıl 
ve dost olarak kabul ediliyor. Organik olduğu bir diğer yanı 
ise size verdiği ritim ve hız. Bisikleti cihaz olarak ele 

4700 m was tough. The weather was just beginning to warm 
up and we were already above 4000 m elevation for the last 
ten days. Therefore, our fatigue had become apparent. 
When we reached there, I pulled out the speaker and 
despite our fatigue we listened to that song. It was one of 
the most precious moments of my life. That song is 0-4700 
meters song for me. This climb was different than others. I 
climbed each meter from 0 to 4700 myself. Normally 
vehicles drive you to 2000 meters and since you camp under 
the mountain with your mountaineering equipment the 
whole climb is not yours. 

I can say that I listened to Air every morning. I listened to 
opera, Maria Callas. I also listened to Vivaldi, Bach and 
mostly The Congos  when a day was over. 

My other great companion when traversing one of the 
highest roads of the world is my bike, Napoleon. It's a 
German brand touring bike with reinforced steel weld 
points, rims and all other accessories designed to travel 
long distance with a lot of carry on. Above all, I believe it's 
better to know this simple mechanism can cross the world. 

Based on what Vance A. Tucker  once wrote for Scientific 
American  in his essay titled “The Energetic Cost of Moving 
About: Walking and running are extremely inefficient forms 
of locomotion. Much greater efficiency is achieved by birds, 
fish and bicyclists”, I can say that bicycle gives you the most 
natural and organic rhythm and environment. Apart from 
the silence it provides for its passengers compared to other 
modes of transportation, bicyclers are considered peaceful 
and friendly around the globe. Along with being organic, it 
provides you rhythm and speed. As a device bicycle, as 
shown in the essay above and some others complementary 
to that, is the most efficient mode of transport not only 
compared to other vehicles, but also compared to all 
animals and even to walking. According to the study a 
walker burns 0.75 calories /gram per kilometer. Despite 
being low compared to birds, bugs and most mammals, it is  
high compared to horses and salmons. 

In bicycles this drops to 0.15 with eighty percent. Vance 
Tucker's research yields how efficient it is to travel by 
spending the least energy per unit weight. This approach 
makes bicycle one of the most efficient followed by a specific 
type of vulture endemic to South Africa, salmons and horses. 
I.e.: mice, bees and humming birds have the most energy 
intensive movements per weight and get tired very quickly 
because of inefficiency. According to S.S. Wilson this is 
because bicycle has a use that is fully compliant with human 
muscle structure. Unlike a walk, bicycle stance takes almost 
all the jobs of the leg muscles regarding carrying and 
supporting the body. Feet apply pressure to the pedals with 
circular movements and no muscles other than quadiceps 
and knees work. Actually all accelerations and decelerations 

are optimized by one knee going up in the movement 
against the other going down. 

The main resistance to the race bicyclers is the wind. Wind 
resistance is correlated to the square of the speed of the 
bicycler. This resistance is negligible in lower speeds and 
does not cause discomfort. According to research one hour of 
riding makes 15 km spending 135 calories and applying 50W 
power. On the other hand a race bicycler burns 2150 calories 
to make 50 km in one hour on average. She generates 500W 
of energy doing that which corresponds to 0.67 horse power. 

Considering all these and my trip, at -30 C degrees, at high 
elevation maybe all other vehicles snowbound and 
abandoned, with all the things we saw and all stories, Pamir 
Mountains is a major breaking point of my life.  For me, it is 
rediscovery of myself at the feet of the Sun and on the roof of 
the World.
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