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“Köprü” means “Bridge” in English.

İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ PROJESİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA

AN IMPORTANT MILESTONE IN THE IZMIT BAY CROSSING BRIDGE PROJECT

DEV KESONLAR YÜZDÜRÜLDÜ
GIANT CAISSONS HAVE BEEN FLOATED
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04 05KÖPRÜ
MERHABA 

merhabamerhaba merhaba
Sevgili STFA  Ailesi ve değerli okuyucularımız,

Köprü dergimiz ile yeniden sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluk. 

Grubumuzun 75. yılını kutlamaya devam ettiğimiz bu dönemde, tüm 
şirketlerimiz önemli atılımlara devam ediyor. Hızla büyüyen gurubumuzun 
toplam çalışan sayısı, 5000 kişiyi geçti. 2013 yılı ciromuz ise geçen yıla göre neredeyse 
ikiye katlanarak 1.3 milyar dolara yaklaşıyor. 2014 yılında da ciromuzu önemli ölçüde 
arttırmayı hedefliyoruz.

İnşaat Grubumuz, büyümede lokomotif rolü üstlenmeye devam ediyor. İnşaat sektörünün en önemli 
göstergelerinden biri olan alınan işler (backlog) tutarı, 1.3 milyar doları aştı. Yıl sonuna kadar en az 2-3 
proje daha imzalamayı ümit ediyoruz. İnşaat Grubumuz, uzun yıllar sonra yeniden ülkemizde önemli 
projelere imza atıyor. Teknolojik açıdan dünya çapında çalışmaların yapıldığı İzmit Körfez Geçiş projemiz 
adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde, 50.000 ton ağırlıktaki kesonların yapımının tamamlandığı kuru 
havuzlara su basıldı ve kesonlar yüzdürüldü. Tüm proje ekibimize, STFA'nın gururu olan bu zor projedeki 
üstün gayretleri nedeniyle candan teşekkürü borç biliyorum.

İzmit Körfez Geçiş projesi grubumuza kısmetli geldi ve şantiyenin hemen yakınındaki iki önemli projenin 
daha yapımı için imzalar atıldı. İlk olarak, 2.5 milyar dolarlık yatırım yapan Tüpraş Rafinerisi'nin iskele 
ihalesi şirketimiz tarafından kazanıldıktan sonra, uzun yıllardır hazırlıkları devam eden Yarımca DP World 
Konteyner Terminali Projesi'nde de, 15 Ağustos itibari ile faaliyetlere başlandı. Böylece, Marmara denizi 
adeta bir STFA şantiyesi haline gelmiş oldu.

İnşaat Grubumuz, son aylarda Kuveyt ve Fas'ta kazandığı dev işlerle gücünü pekiştirdi. 500 milyon dolar 
civarında bir taahhüt içeren Kuveyt projesinde, 1 Eylül itibari ile işbaşı yapıldı. Proje bedeli 360 milyon 
dolar civarında olan Fas Safi Liman Projesi'nde de mobilizasyon çalışmalarının önümüzdeki ay 
tamamlanması bekleniyor. Umman, Irak, Suudi Arabistan ve Katar'daki projelerimiz de halen devam 
ediyor. Yine bu dönemde, Mühendislik ve Sondaj şirketlerimizin de yeni rekorlar kırdıklarını duyurmak ve 
tüm ekiplerimizi tekrar kutlamak isterim.

Bu yıl, Enerji Grubumuz da rekor bir büyüme gerçekleştirerek 600 milyon dolar civarında bir hacime 
ulaşacak. Enerji Grubumuzun liderlik görevini üstlenen Sayın Aslan Uzun'a bu vesile ile “STFA Grubu'na 
hoşgeldiniz” diyorum. Kendisi ile yapılan söyleşiyi dergimizde bulacaksınız. Mali Grubumuz, dergimizin 
yayına girdiği günlerde, STFA tarihinin en büyük finansman paketinin imzası aşamasında olacak. Böylece, 
ülkemizde ilk defa, doğal gaz dağıtım sektöründe 160 milyon dolar tutarında bir proje finansmanı da 
gerçekleşmiş olacak. Bu finansman paketi, enerji sektöründeki iddialı atılımlarımızın temelini 
oluşturacak. Katkısı olan tüm ekibimizi yürekten kutluyorum.

Makine Grubumuz, yılın ilk 6 ayında sıçramalı hedefler gerçekleştirdi ve bütçelerini de aştı. Ancak son 
dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, satışları ciddi olarak etkiliyor. Bununla birlikte, Makine 
Grubumuz bir yandan geçen seneye göre pazar payını arttırırken, diğer yandan da yatırımlarına devam 
ederek; Ankara'da “yeşil bina” konsepti ile yapılan “LEED sertifikalı” Satış ve Servis Merkezi'nin açılışını, 
JCB şirketi sahibi Sir Anthony Bamford ve STFA Yatırım Holding Onursal Başkanı Tomris Taşkent'in 
huzurunda gerçekleştirdi.

Khan Academy sitemizde yer alan Türkçeleştirilmiş ders videolarının sayısı 1200'e ulaştı ve çalışmalar son 
hızla devam ediyor. 

Gelecek sayımızda buluşmak ümidiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

It's a great joy to be with you once again through our magazine, Köprü.

At this point in time when we're still celebrating the 75th year of our group, all of our companies keep 
making major breakthroughs. Our rapidly expanding group's total number of employees is over 5,000 
now. Our yearly turnover for 2013 is almost twice what it was last year, nearing $1.3 billion. We aim to 
significantly raise our turnover in 2014 as well.

Our Construction Group continues to lead the way in growth. The amount of backlog, which is one of the 
most important indicators in the construction sector, is over $1.3 billion. We're hoping to sign at least two 
or three more projects by the end of the year. Our Construction Group is also undertaking important 
projects in our country, after a long time. Our Izmit Bay Crossing Project, where technologically world-
class work is being done, is proceeding at a solid pace. Recently the dry docks, where the construction of 
caissons weighing 50.000 tons was completed, were flooded and floated. I owe a debt of gratitude to our 
entire project team for their superior efforts in this difficult project that is the pride of STFA.

Izmit Bay Crossing Project brought good luck to our group as well, and we signed deals for two important 
constructions close by our construction site. First, our company won the tender for the Tüpraş Refinery 
Port where a $2.5 billion investment is being made, and then the construction of the Yarımca DP World 
Container Terminal Project, preparation for which has been going on for years, started as of August 15. 
Thus, Sea of Marmara has virtually become an STFA construction site.

Our Construction Group has consolidated its power with giant projects won in Kuwait and Morocco. Work 
on the Kuwait project, which includes a commitment of about $500 million, started as of September 1. As 
for the Port of Safi Project in Morocco, which has a project value of approximately $360 million, 
mobilization works are expected to be finished next month. Our projects in Oman, Iraq, Saudi Arabia and 
Qatar are continuing. In the meantime, I'd like to announce that our Engineering and Drilling companies 
have broken records and once again congratulate our teams.

Our Energy Group will be posting a record growth this year as well, and reach a turnover of around $600 
million. I'd like to take this opportunity to welcome Mr. Aslan Uzun, who has recently taken over 
leadership of our Energy Group, to the STFA Group. You may find his interview in this magazine. In the 
days when this magazine published, our Financial Group will be in the signing phase of the biggest 
financing package in the history of STFA. Thus, for the first time in our country, a project finance deal in 
the natural gas distribution sector worth $160 million will be realized. This financing package will be the 
basis of our assertive breakthrough in the energy sector. I whole-heartedly congratulate our entire team 
for their contributions.

Our Machinery Group reached some progressive goals in the first six months of the year and they're over 
their budget as well. But the recent economic developments seriously affect sales numbers. However, our 
Machinery Group improved their market share from last year and continued their investments as well; the 
LEED Certified Ankara Sales and Service Center, built according to the “green building” concept, was 
opened in the presence of JCB Chairman Sir Anthony Bamford and STFA Investment Holding Honorary 
President Tomris Taşkent.

The number of education videos translated to Turkish on our Khan Academy web site has reached 1,200 
and work is still ongoing at full speed.

Hoping to meet you in our next issue, all the best.

Mehmet Ali Neyzi, CEO
STFA Grubu STFA Group
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BÖLGELERİMİZ OUR REGIONS

STFA, Türk müteahhitlerinin dünyaya açılmalarına öncülük ettiği 1972 yılından bu yana, dokuz ülkede “ilk Türk 
müteahhiti” olmanın da gururunu yaşıyor. Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alan Umman da, bu dokuz 
ülkeden biri. STFA'nın stratejik hedeflerinde çok önemli yeri olan ve bu hedefleri gerçekleştirmede en başarılı olduğu 
ülkelerden biri konumundaki Umman ile ilişkiler, 2000 yılında Sohar Limanı Genişletilmesi İşi'nin alınması ile başladı. 
Daha sonra 2003'de, Ummanlılar için  önem büyük olan ve Sur şehrini Maskat'a daha kısa mesafeden bağlayacak çok 
zorlu bir yol projesinin üstlenilmesi ile ülkedeki faaliyetler devam etti. Bölgenin en büyük ve önemli limanlarından biri 
olan Duqum Limanı işini de üstlenen STFA, halen Bidbid-Sur Yolu ve diğer bazı yol projeleri ile Taqah ve Musanah 
Balıkçılık Limanlarının inşaatlarına devam ediyor. Yapılan işlerden de görülebileceği gibi, STFA, Umman'ın endüstrilerini 
çeşitlendirme hedefi kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlarda önemli görevler üstleniyor. Bir yandan mevcut projeler 
devam ederken; tüm liman, iskele ve dalgakıranlar, yol, demiryolu projeleri, su alma ve deşarj işleri ile su temin, 
kanalizasyon, temiz su ve pis su arıtma işleri konusundaki yeni çıkacak projeler de dikkatle izleniyor. 

Ever since becoming pioneers for Turkish engineers opening up to the world in 1972, STFA has proudly been the “first Turkish 
contractor” in nine countries. Situated at the southeastern shore of the Arabian Peninsula, Oman is one of those nine 
countries. Connections with Oman, an important country in STFA's strategic goals, and one where we're most successful at 
achieving those goals, began in 2000 with the Sohar Port Expansion Project. Activities in Oman continued, in 2003, with a 
very difficult road project that would connect the cities of Sur and Muscat to each other through a shorter route, which was 
very important for Oman. STFA has also undertaken Duqm Port Project, which is one of the biggest and most important ports 
in the region; and construction for the Bidbid-Sur Road and some other road projects, along with Taqah and Musanah 
Fishing Port projects. As can be seen from the works being done, STFA takes on an important role in Oman's investments 
towards diversifying their industries. While the current projects are going on, all port, dock and breakwater, road and 
railroad projects, any new water intake and discharge works as well as water supply, sewage, clean water and water 
purification projects are being watched out for.

Umman, 1741'den beri Saidi sülalesi tarafından 
monarşi ile yönetilen bir ülke. Babası Said'den 1970 
yılında iktidarı devralan Sultan Kabus, ülkedeki 
modernleşmeyi başlatan bir yönetici ve halkı 
tarafından çok seviliyor. Son zamanlarda, özellikle Arap 
Baharı'ndan sonra, yetkilerini "danışma" düzeyinde de 
olsa kimi meclis ve bakanlıklarla paylaşarak, hatta 
bakanların bir kısmını halkın oyları ile Meclisi Şüra'ya 
seçilmiş kişilerden seçerek, daha da demokratikleşme 
yönünde adımlar atıyor. Sultan Kabus bin Said el Said, 
toplam gelirin yarısından fazlasını petrol ve doğalgazın 
oluşturduğu bu topraklarda, ülke zenginliğini 
olabildiğince halkı ile paylaşmak için kararlar alırken; 
eğitimden sağlığa, turizmden sanata kadar bütün 
alanlarda büyük bir gelişim ve değişim yaşanıyor.

Sosyal yaşamda kadının yeri, diğer Arap ülkelerine göre 
oldukça fazla ancak yine de kadınların izi özellikle 
kırsal alanda silik kalıyor. Başkent Maskat'ta ise, devlet 
dairelerinde; genelde sekreteryalarda aktif olarak 
çalışan, özgüveni yüksek Ummanlı kadınları 
görebilirsiniz. Son model lüks arabaları ile sahilde 
turlayan, batı tarzı kafelerde arkadaşlarıyla buluşup 
sohbet eden genç Ummanlı kızlara da şehir genelinde 
sıklıkla rastlayabilirsiniz. Özellikle son dönemde, 
ortadoğu ve balkanlarda popüler olan Türk dizileri, 
Ummanlı kadınların da bir hayli ilgisini çekiyor. Uydu 
kanalları aracılığıyla birçok dizi ilgi ile takip ediliyor. Bu 

Oman is a monarchy that's been ruled by the Al Said 
dynasty since 1741. The current sultan Qaboos, who 
took over the throne from his father Said, is a well-loved 
ruler who started the modernization movement in his 
country. Recently, especially in the wake of Arab Spring, 
he has been taking steps towards democratization, by 
sharing his power with the council and ministries, and 
even appointing some members of the popularly elected 
Majlis al-Shura to ministerial positions. As Sultan 
Qaboos bin Said al Said makes decisions to share the 
country's wealth with the people as much as possible in 
the lands where more than half of the total income is 
made up of oil and natural gas, there are big 
improvements and changes in many fields, from 
education to health, tourism to arts.

The role of women in social life is bigger when compared 
to other Arab countries, but the trace they leave, 
particularly in the rural areas, is faint. In the capital city 
of Muscat, however, women with high self-confidence 
can be found working in government offices, mostly in 
secretarial positions. Young Omani girls can also be seen 
throughout the city, cruising along the seafront in their 
latest luxury cars, meeting their friends in Western-style 
cafes. Especially in recent times, Omani women are 
highly interested in Turkish television series that are 
popular throughout the Balkans and the Middle East. A 
number of shows are followed with great interest, 
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the lands where more than half of the total income is 
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to other Arab countries, but the trace they leave, 
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aslında ülke genelinde Türklere ve Türkiye'ye duyulan 
ilginin ve sevginin de bir göstergesi diyebiliriz. 
Neredeyse her semtte, Türk restoranları ve berberleri 
(bir çoğunu Hatay ve Adanalı Türklerin işlettiği) ile 
karşılaşabilirsiniz. Özellikle İstanbul ve Bursa, son 
dönemde Ummanlıların en çok ziyaret ettikleri şehirler 
arasında öne çıkıyor. 

Sultanlığın başkenti, deniz seviyesindeki Maskat. 
Ülkenin toplam nüfusu 3 milyon. Bu nüfusun yüzde 
75'ini İbadhi Müslümanları, yüzde 25'ini ise Sünni, Şii 
ve Hindular oluşturuyor. Kişi başına milli gelir 30 bin 
dolar. Aslına bakılırsa bu rakam, petrol zengini diğer 

körfez ülkeleri arasında "orta halli" bir 
gelir seviyesi sayılabilir. Dış alım-satım 
gibi uluslararası ticaret kalemlerini 

bugüne kadar geliştiremeyen Umman, şu anda gelirini 
petrole ve doğalgaza endekslemiş durumda. Ancak 
ülke sanayisini çeşitlendirme yolunda da büyük 
adımlar atılıyor. Örneğin üç adet önemli serbest bölge 
oluşturuluyor. Salalah, Sohar ve Duqum serbest 
bölgelerinde, yabancı yatırımcıları özendirici teşvikler 
veriliyor. Gene çeşitlendirme anlamında, gaz ve 
petroldan sonra en önemli ikinci kalem olan balıkçılığa 
da ciddi yatırımlar yapılıyor. Ülkenin her noktasında 
modernleşmeyi sağlamak için, ulusal karayolu ağı 
projeleri geliştiriliyor. 

Umman'da, diğerlerinden farklı bir Arap ülkesinde 
olduğunuzu ilk fark ettiren unsurlardan biri kadın ve 
erkeklerin giyim tarzı. Ummanlı erkekler “dishdasha” 
diye adlandırılan ve üzerinde püsküller olan bir entari 
giyiyorlar. Bellerine ise, ülkenin sembolü olan hançeri 
(khanjar) taşımak için kalın bir kuşak sarıyorlar. 
Başlarında “kummar” adı verilen bir 
takke ya da türbanı andıran 'muzzar' var. 
Ummanlıların giyim tarzında, tarih 

boyunca denizci bir toplum olarak gidilen diğer 
ülkelerdeki farklılıkların da etkileri görülüyor. Kadınlar, 
diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi peçeli çarşaflarını 
giyiyorlar; ancak Hintli kadınların giydikleri renkli ve 
işlemeli “sari”lere benzeyen uzun elbiseler giyen genç 
kızlara da sıklıkla rastlayabiliyorsunuz. Umman 
mutfağı ağırlıklı olarak Arap yemeklerinden oluşsa da, 
tıpkı giyimdeki gibi Hint mutfağından yansımış tatlara, 
baharatlara da sıkça rastlanıyor.

Halkın tamamına yakını, özellikle gençler İngilizce 
biliyor ve yabancılara karşı oldukça sıcakkanlı ve 
misafirperverler, bu yüzden farklı yaşam tarzlarına, 
kültürlerine saygılı bir toplum Umman halkı. Çarşaflı 
Ummanlı bir kadın ile, mini etekli bir turist kadını yan 
yana yürür, sohbet ederken görebilirsiniz. 

Plajlarda ağır İslami kurallar geçerli değil. 
Çoğunluğunu Ummanlı genç erkeklerin ve turistlerin 
oluşturduğu kalabalıklar mayolarıyla güneşlenip 
yüzerlerken, akşam üzeri sahilde ve parklarda futbol 
oynayan gençleri görebilirsiniz. Futbol, Umman'da 
özellikle gençler arasında oldukça popüler.

Başkent Maskat, bölgenin belki de dünyanın en temiz 
şehirlerinden birisi diyebiliriz. Çölün denizle birleştiği 

yerde olmasına rağmen, şehrin genelinde toz namına 
birşey yok. Bu noktada, belediyenin çevre düzenlemesi 
ve yeşillendirmeye iyi bir bütçe ayırdığını söylememiz 
gerekir. Şehirde saat 13 ile 16 arası fazla kişiyi dışarda 
görmek pek mümkün değil, insanlar günün en sıcak 
saatlerinde evde dinlenmeyi tercih ediyorlar. Özellikle 
Maskat'ta halkın refah seviyesi çok iyi, 1 Umman Riyali, 
2.6 ABD dolarına eşit. 

Kıyı şeridinde yer alan Mutrah, şehrin en ilgi çekici yeri 
diyebiliriz. Geçmişi 16. yüzyıla uzanan ve o 
dönemlerdeki Portekiz egemenliğinin izlerini taşıyan 
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Al Jalali Fort
is one of the most
prominent historical
monuments
in Oman.

Umman'ın ikinci 
büyük şehri 
Salalah, doğal 
güzellikleri ile 
turistler için bir 
çekim noktası.

Salalah is the second
largest city in Oman
and a popular 
destination for tourism
due to the natural
attractions .

Al Jalali Kalesi,
Umman’daki en
önemli tarihi
eserlerden
biridir..

Khanjar

thanks to the satellite channels. We can say that this is 
actually a sign of the interest and affinity felt towards 
Turkey in much of the country. You may find Turkish 
restaurant and barbershops (run mostly by Turks from 
Hatay and Adana) in almost every neighborhood. 
Istanbul and Bursa in particular are among the most 
popular cities visited by the Omanis.

The capital of the Sultanate is Muscat, a city at sea level. 
The country's population is 3 million. 75% of the 
population is made up of Ibadi Muslims, with the other 
25% Sunni and Shia Muslims, as well as Hindus. Per 
capita income is $30,000, which can actually be 

considered “modest” 
when compared to 
other oil-rich Gulf 
countries. As a country 
which has not really 
improved trade items 
like import and export 
so far, Oman's income 
is currently heavily 
dependent on oil and 
natural gas. But great 
strides are being made 
in diversifying the 
country's industry. For 
instance, three 
important free zones 
are being created. In 
these free zones in 

Salalah, Sohar and Duqm, foreign investors are given 
incentives. Again, in terms of diversification, there are 
serious investments taking place in fishing, which is the 
country's second biggest income item after gas and oil. 
National highway network projects are being developed 
to ensure modernization all throughout the country.

One of the first things about Oman that makes you 
realize you're in a different kind of Arab country is the 
dressing styles of both men and women. Omani men 
wear long robes adorned with tassels, called 
“dishdasha.” Around their waists, they wear thick sashes 
where they carry the country's symbol, the Khanjar. As 
for headwear, they wear caps called “kummar,” or the 

turban-like “muzzar.” The influence of many different 
countries they visited as a historically seafaring 
people are visible in their dressing styles. 
Women wear burqas as in other Arab countries, 

but young girls can often be seen wearing long 
dresses similar to the colorful and adorned “sari” 
worn by Indian women. Omani cuisine consists 
mostly of Arab dishes, but as in clothing, you can often 

see Indian tastes and spices reflected in it.

Most of the people, particularly the youth, speak English 
and they're very warm and hospitable towards 
foreigners, which is why the Omanis are a people 
respectful of different lifestyles and cultures. You may 
spot Omani women wearing burqas next to tourists with 
miniskirts, talking to each other.

There aren't many strict Islamic rules applied in 
beaches. The crowds, mostly made up of young Omani 
men and tourists, swim and sunbathe in their bathing 
suits, and you can see young people playing football on 
the beach and in the parks. In Oman, and especially 
among young people, football is very popular.

The capital city of Muscat is one of the cleanest cities in 
the region, maybe even the world. Despite its position as 
the place where the desert meets the sea, there's 
generally not much in the way of dust in the city. 
Speaking of which, it must be said that the municipality 
devotes a good share from the budget for environmental 
planning and greening. It's not easy seeing many people 
on the streets of the city between 1 PM to 4 PM; people 
prefer relaxing in their homes during the hottest hours of 
the day. The level of welfare, especially in Muscat, is very 
high. 1 Omani Rial equals 2.6 dollars.

Muttrah, along the shore, may be the most 
interesting part of the city. Two towers, with 
a history going as far back as the 16th 

century and bearing the signs of the Portuguese rule of 
the era, are located on the hills near the shore. One of 
the things that makes Muttrah is the bazaar, called 
Souq. The fragrance from many different kinds of 
perfume sold in the bazaar virtually dance with the flash 
of gold from the jewelers and draws attention, 
particularly of women. Trade is focused on Ruwi to the 
inland, and Al Qurm district to the east of the city is a 
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karşılaşabilirsiniz. Özellikle İstanbul ve Bursa, son 
dönemde Ummanlıların en çok ziyaret ettikleri şehirler 
arasında öne çıkıyor. 
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petrole ve doğalgaza endekslemiş durumda. Ancak 
ülke sanayisini çeşitlendirme yolunda da büyük 
adımlar atılıyor. Örneğin üç adet önemli serbest bölge 
oluşturuluyor. Salalah, Sohar ve Duqum serbest 
bölgelerinde, yabancı yatırımcıları özendirici teşvikler 
veriliyor. Gene çeşitlendirme anlamında, gaz ve 
petroldan sonra en önemli ikinci kalem olan balıkçılığa 
da ciddi yatırımlar yapılıyor. Ülkenin her noktasında 
modernleşmeyi sağlamak için, ulusal karayolu ağı 
projeleri geliştiriliyor. 

Umman'da, diğerlerinden farklı bir Arap ülkesinde 
olduğunuzu ilk fark ettiren unsurlardan biri kadın ve 
erkeklerin giyim tarzı. Ummanlı erkekler “dishdasha” 
diye adlandırılan ve üzerinde püsküller olan bir entari 
giyiyorlar. Bellerine ise, ülkenin sembolü olan hançeri 
(khanjar) taşımak için kalın bir kuşak sarıyorlar. 
Başlarında “kummar” adı verilen bir 
takke ya da türbanı andıran 'muzzar' var. 
Ummanlıların giyim tarzında, tarih 

boyunca denizci bir toplum olarak gidilen diğer 
ülkelerdeki farklılıkların da etkileri görülüyor. Kadınlar, 
diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi peçeli çarşaflarını 
giyiyorlar; ancak Hintli kadınların giydikleri renkli ve 
işlemeli “sari”lere benzeyen uzun elbiseler giyen genç 
kızlara da sıklıkla rastlayabiliyorsunuz. Umman 
mutfağı ağırlıklı olarak Arap yemeklerinden oluşsa da, 
tıpkı giyimdeki gibi Hint mutfağından yansımış tatlara, 
baharatlara da sıkça rastlanıyor.

Halkın tamamına yakını, özellikle gençler İngilizce 
biliyor ve yabancılara karşı oldukça sıcakkanlı ve 
misafirperverler, bu yüzden farklı yaşam tarzlarına, 
kültürlerine saygılı bir toplum Umman halkı. Çarşaflı 
Ummanlı bir kadın ile, mini etekli bir turist kadını yan 
yana yürür, sohbet ederken görebilirsiniz. 

Plajlarda ağır İslami kurallar geçerli değil. 
Çoğunluğunu Ummanlı genç erkeklerin ve turistlerin 
oluşturduğu kalabalıklar mayolarıyla güneşlenip 
yüzerlerken, akşam üzeri sahilde ve parklarda futbol 
oynayan gençleri görebilirsiniz. Futbol, Umman'da 
özellikle gençler arasında oldukça popüler.

Başkent Maskat, bölgenin belki de dünyanın en temiz 
şehirlerinden birisi diyebiliriz. Çölün denizle birleştiği 

yerde olmasına rağmen, şehrin genelinde toz namına 
birşey yok. Bu noktada, belediyenin çevre düzenlemesi 
ve yeşillendirmeye iyi bir bütçe ayırdığını söylememiz 
gerekir. Şehirde saat 13 ile 16 arası fazla kişiyi dışarda 
görmek pek mümkün değil, insanlar günün en sıcak 
saatlerinde evde dinlenmeyi tercih ediyorlar. Özellikle 
Maskat'ta halkın refah seviyesi çok iyi, 1 Umman Riyali, 
2.6 ABD dolarına eşit. 

Kıyı şeridinde yer alan Mutrah, şehrin en ilgi çekici yeri 
diyebiliriz. Geçmişi 16. yüzyıla uzanan ve o 
dönemlerdeki Portekiz egemenliğinin izlerini taşıyan 
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Al Jalali Fort
is one of the most
prominent historical
monuments
in Oman.

Umman'ın ikinci 
büyük şehri 
Salalah, doğal 
güzellikleri ile 
turistler için bir 
çekim noktası.

Salalah is the second
largest city in Oman
and a popular 
destination for tourism
due to the natural
attractions .

Al Jalali Kalesi,
Umman’daki en
önemli tarihi
eserlerden
biridir..

Khanjar

thanks to the satellite channels. We can say that this is 
actually a sign of the interest and affinity felt towards 
Turkey in much of the country. You may find Turkish 
restaurant and barbershops (run mostly by Turks from 
Hatay and Adana) in almost every neighborhood. 
Istanbul and Bursa in particular are among the most 
popular cities visited by the Omanis.

The capital of the Sultanate is Muscat, a city at sea level. 
The country's population is 3 million. 75% of the 
population is made up of Ibadi Muslims, with the other 
25% Sunni and Shia Muslims, as well as Hindus. Per 
capita income is $30,000, which can actually be 

considered “modest” 
when compared to 
other oil-rich Gulf 
countries. As a country 
which has not really 
improved trade items 
like import and export 
so far, Oman's income 
is currently heavily 
dependent on oil and 
natural gas. But great 
strides are being made 
in diversifying the 
country's industry. For 
instance, three 
important free zones 
are being created. In 
these free zones in 

Salalah, Sohar and Duqm, foreign investors are given 
incentives. Again, in terms of diversification, there are 
serious investments taking place in fishing, which is the 
country's second biggest income item after gas and oil. 
National highway network projects are being developed 
to ensure modernization all throughout the country.

One of the first things about Oman that makes you 
realize you're in a different kind of Arab country is the 
dressing styles of both men and women. Omani men 
wear long robes adorned with tassels, called 
“dishdasha.” Around their waists, they wear thick sashes 
where they carry the country's symbol, the Khanjar. As 
for headwear, they wear caps called “kummar,” or the 

turban-like “muzzar.” The influence of many different 
countries they visited as a historically seafaring 
people are visible in their dressing styles. 
Women wear burqas as in other Arab countries, 

but young girls can often be seen wearing long 
dresses similar to the colorful and adorned “sari” 
worn by Indian women. Omani cuisine consists 
mostly of Arab dishes, but as in clothing, you can often 

see Indian tastes and spices reflected in it.

Most of the people, particularly the youth, speak English 
and they're very warm and hospitable towards 
foreigners, which is why the Omanis are a people 
respectful of different lifestyles and cultures. You may 
spot Omani women wearing burqas next to tourists with 
miniskirts, talking to each other.

There aren't many strict Islamic rules applied in 
beaches. The crowds, mostly made up of young Omani 
men and tourists, swim and sunbathe in their bathing 
suits, and you can see young people playing football on 
the beach and in the parks. In Oman, and especially 
among young people, football is very popular.

The capital city of Muscat is one of the cleanest cities in 
the region, maybe even the world. Despite its position as 
the place where the desert meets the sea, there's 
generally not much in the way of dust in the city. 
Speaking of which, it must be said that the municipality 
devotes a good share from the budget for environmental 
planning and greening. It's not easy seeing many people 
on the streets of the city between 1 PM to 4 PM; people 
prefer relaxing in their homes during the hottest hours of 
the day. The level of welfare, especially in Muscat, is very 
high. 1 Omani Rial equals 2.6 dollars.

Muttrah, along the shore, may be the most 
interesting part of the city. Two towers, with 
a history going as far back as the 16th 

century and bearing the signs of the Portuguese rule of 
the era, are located on the hills near the shore. One of 
the things that makes Muttrah is the bazaar, called 
Souq. The fragrance from many different kinds of 
perfume sold in the bazaar virtually dance with the flash 
of gold from the jewelers and draws attention, 
particularly of women. Trade is focused on Ruwi to the 
inland, and Al Qurm district to the east of the city is a 
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iki kale, kıyı şeridinin yanındaki tepelerde yer alıyor. 
Mutrah'ı ilgi çekici yapan yerlerden biri de kapalı çarşısı 
(Souq). Çarşıda satılan çeşit çeşit parfümlerin havaya 
yayılan kokusu, kuyumculardaki altınların ışıltısıyla 
adeta dans ediyor ve özellikle kadınların büyük ilgisini 
çekiyor. Deniz kıyısından içerde yer alan Ruwi'de 
ticaret yoğunlaşırken, şehrin doğusundaki Al Qurm 
bölgesi, turizmin merkezi durumunda. Lüks oteller ve 
kilometrelerce uzanan kumsallar turistleri cezbediyor.

Umman'ın ikinci büyük şehri Salalah. STFA olarak bir 
projemizin de yer aldığı bu şehir, şu an itibarı ile 
ülkenin en önemli ikinci limanı konumunda. Salalah'ı, 
dağların eteğinde sahil boyunca yayılmış bir şehir 
olarak tanımlayabiliriz. Bu şehirde Umman 
karakterinden biraz daha değişik bir yapı ile 
karşılaşıyorsunuz, Yemen etkisinin oldukça fazla 
olduğu hemen hissediliyor. Salalah'ın önemli bir 
özelliği de, yazın muson etkisi altında kalması. Haziran 
başından Eylül ortalarına kadar hava devamlı bulutlu 
ve çise yağmurlu. Güneş hemen hemen hiç 
görünmüyor ve sıcaklık 24-25 derece. Bu bizler için 
kasvetli bir ortam yaratsa da, özellikle Arap 
Yarımadası'nda yaşayanlar için Salalah'ı turistik 
yönden bir cazibe merkezi haline getiriyor.

Gene STFA'nın önemli projelerinden birinin kampının 
bulunduğu İbra şehri de, ülkedeki yerleşim 
merkezlerine en yakın çöl olan Wahiba Çölü'nün 
etkilerini hissettiriyor. Yazın kavurucu sıcaklar 
yaşanırken, kışın geceleri elektrikli ısıtıcı olmadan 
yatılamıyor. Wahiba Çölü, şantiye kamp sahamıza 30 
dakika mesafede. Çöl, özellikle kış aylarında önemli 
turistik merkezlerden biri haline dönüşüyor. Çölün 
içinde 3-4 tane lüks konaklama merkezi var. Çöl 
safarisi, çölde gün doğumu, gün batımı gibi sıra dışı 
olayları yaşamak isteyenler, sık sık çölü ziyaret 
ediyorlar.

Özellikle sıcak havayı çok sevenler için Umman ideal,  
tam deniz seviyesinde olan ve Arap yarımadasının en 

uç noktasındaki bu ülkeye kış gelmiyor. En soğuk(!) 
aylar; Kasım, Aralık ve Ocak. Sıcaklık yılın o günlerinde 
20-25 dereceye geriliyor. Mart ayından itibaren ise, 
nemli çöl havası yüzünüzü yalayarak yakmaya başlıyor. 
Umman'da dalış turizmi çok yaygın, bölgede dalış 
merkezlerine büyük önem veriliyor. Dalış merkezleri, 
karayollarında kent isimlerinin yazılı olduğu levhalar 
büyüklüğünde kocaman tabelalarla gösteriliyor. 

Projelerde görev alan STFA'lılar tarafından da, yaşam 
koşulları açısından sevilen bir bölge. Çalışanların 
isterlerse aileleri ile beraber rahatlıkla kalabilecekleri 
ve okul imkanları geniş bir ülke. Özellikle havaalanı ve 
diğer bazı yol inşaatlarında görev alan diğer Türk 
yüklenicilerin de artması ile önemli bir Türk camiası 
oluşmuş durumda. Büyükelçiliğimizin düzenlediği 
rutin toplantılarda bir araya geliyorlar ve aileler 
arasında hareketli bir sosyal hayat mevcut. 

Umman herkes tarafından bölgenin yıldızı olarak 
nitelendirilen Dubai'deki her şeyin daha az sayıda ve 
daha küçük ölçekte bulanabildiği bir yer. Ülke, 
STFA'lılar için, çalışılabilecek en düzenli, güvenli, 
yaşam tarzına müdahaleler ve trafik gibi sorunların 
yaşanmadığı ülkelerden biri. 

STFA, Umman'ın 
endüstrilerini 

çeşitlendirme hedefi 
kapsamında 

gerçekleştirdiği 
yatırımlarda önemli 
görevler üstleniyor.

STFA takes on an 
important role in 

Oman's investments 
towards diversifying 

their industries.

tourist center. Luxury hotels and beaches that stretch for 
kilometers attract tourists.

Oman's second biggest city is Salalah. The city is 
currently the second biggest port of the city, and it's a 
city where, as STFA, we have an ongoing project as well. 
Salalah can be described as a city spread along the 
coast on the mountainside. You see a somewhat 
different quality from the Omani characteristics in this 
city, where the excess of Yemeni influence can be felt 
instantly. Another important feature of Salalah is the 
monsoon rains of the summer. The weather from early 
July to mid-September is constantly cloudy and rainy. 
Sun can almost never be seen, and the average 
temperature is 24-25 °C. Even though it creates a gloomy 
atmosphere for us, it makes Salalah a tourist attraction 
particularly for the people from the Arabian Peninsula.

The camp for another one of STFA's important projects is 
in the city of Ibra, where the Wahiba Sands with its close 
proximity to centers of population, makes its presence 
felt. While it's scorching hot in the summer, winter nights 
are unbearable without electric heaters. Wahiba Sands 
is about 30 minutes away from our camp area. The 
desert is an important tourist attraction, particularly in 
the winter. There are a few luxury upscale lodging 
destinations in the desert. Those who want to 
experience extraordinary events like the desert safari 
and sunrise in the desert often visit this location.

Oman is ideal especially for those who enjoy the heat, 
because winter never comes to this sea-level country at 
the furthest tip of the Arabian Peninsula. The coldest 
months are November, December and January. In these 
times of the year, temperatures drop to around 20-25 °C. 
After March, the humid desert air hits you in the face and 
starts burning up. Diving tourism is very common in 
Oman, and diving centers around the region are very 
important. Diving centers are pointed to with signs as 
big as those pointing to city centers along the highway.

In terms of living conditions, STFA employees who take 
part in the projects enjoy it in Oman. It's a country where 
the workers can easily stay with their families if they 
wish, and there are a number of schooling options. 
Especially with the Turkish contractors working in 
airport and other road constructions, there's an 
important Turkish community formed here. They come 
together for regular meeting organized by our embassy, 
and there's a vibrant social life among families.

Oman is a place where you can find anything you can 
find in Dubai, which is inarguably the shining star of the 
region, but fewer in numbers and smaller in scale. This is 
one of the tidiest, safest countries for STFA employees to 
work, where problems like traffic and interference with 
lifestyles are non-existent.
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“STFA'dan gelen anlayışımız ile her 
zaman “öncü” olmaktan, sektörde 
“ilk”leri yapmaktan gurur 
duyuyoruz.”

“As per our sensibilities 
inherited from STFA, we are 
proud of always being 
“pioneers,” achieving “firsts” 
in the sector.”

SİF İş Makinaları Genel Müdürü

Managing Director of SİF İş Makinaları Cüneyt Divriş:

Söyleşi Interview: Oya Fırat
                                     Kenan Acar

SİF İş Makinaları'nın sektördeki konumunu ve bu yılın 
performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
SİF İş Makinaları olarak sektörde yıllardır ilk üç sıradaki 
yerimizi korur, genelde de ikincilikten aşağıya düşmeyiz. 
Sektördeki pazar payımız Haziran 2013 sonu itibarı ile 
%14 mertebesinde gerçekleşti ve bu, bütün İş Makinaları 
pazarı payımızın, geçen senenin aynı dönemine göre 2,7 
puan büyüdüğünü ifade ediyor. Öne çıkan ürünümüz 
kazıcı-yükleyicide ise, pazar payımız %31 ve geçen 
seneye göre 6 puanlık bir büyüme söz konusu. Pazar 
genel olarak %15'e yakın büyürken, biz %43 
büyümüşüz. Hemen hemen her alanda pazarın önünde 
koşturmuşuz. JCB'nin, 2012 yılı sonu itibarı ile silindir 
distribütörlüğünü de bize vermesi ile birlikte, 
ülkemizdeki bütün JCB ürünleri SİF şapkası altında 
temsil edilmeye başlandı. Geçen yıl gerçekleşen JCB 
silindir satış rakamını biz bu yıl altı ayda yakaladık. 

Bu senenin performansında önemli gördüğümüz 
konulardan biri; SİF içinde ayrı bir birim olarak 
kurduğumuz SİF Tarım. Böylelikle, inşaat ve endüstriyel 
sektörlere hitap eden birimlerimizin yanına bir de tarım 
birimi ilave etmiş olduk. Türkiye'de tarımın en büyük 
sorunu tarlaların çoklu bölünmüş olması. 
Konsolidasyonlar başladıkça, büyük ölçekli işletmeler 
daha fazla devreye girecek ve tarımda mekanizasyon da 
artacak. Bünyemizde tarıma özel bir organizasyonumuz, 
sadece tarıma özel bayilerimiz ve tarıma yönelik iletişim 
projelerimiz var. Adeta ayrı bir şirket gibi çalışan bir 
bölüm SİF Tarım. İlk sene için performansımız gayet iyi 
ve geleceğin sektörlerinden biri olarak görüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde endüstriyel ürünler için de 
benzer bir proje planlıyoruz. Doğru müşteri 
gruplandırması, doğru stratejiler ve doğru bir 
organizasyon, bu da doğru yan işler ve büyüme 
anlamına geliyor.

Diğer önemli bir projemiz de, AKUT işbirliği ile 
gerçekleştirdiğimiz “Umut Sarının İçinde“ Projesi. 
Türkiye'de afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında 
yaşanan sıkıntıları gidermek amacı ile, operatörlere 
arama kurtarma faaliyetlerinde yeni yöntemleri 
öğretmeyi ve kurtarma çalışmalarında iş makinalarının 
doğru kullanılarak afet zamanında en yüksek verimin 
alınmasını hedefliyoruz. Çok büyük ilgi uyandıran 
projede şu ana kadar iki kur bitirdik ve 40 operatör 
öğrenciyi mezun ettik. 

SİF'in öncü yatırım ve uygulamaları olduğunu 
biliyoruz, bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yaptığımız yatırımların başında Ankara Bölge Müdürlüğü 
ve Servis Binamız geliyor. Böyle iddialı bir yatırım için 
Ankara'yı seçtik çünkü Ankara, bu yılın ilk altı ayı itibarı 
ile tüm İş Makinaları pazarının %28'ini ifade ediyor. 
Sadece Ankara merkez ise, %20'ye yakın bir müşteri 
kitlesi barındırıyor. Sektör için bu kadar önemli bir 
yerde, bu potansiyele en iyi şekilde cevap verecek bir 

How do you view SIF Heavy Machinery's position in the 
sector and its performance this year?
As SIF Construction Equipment, we've kept our place as 
one of the top-three company in our sector for years, and 
we don't usually fall below  second place. Our market 
share in the sector as of the end of June 2013 is around 
14%, which means our share in all of the heavy machinery 
market is up 2.7 points compared to the same time last 
year. Our most prominent product, the backhoe loader, 
has a market share of 31% and it's up 6 points from last 
year. While the market had a 15% overall growth, we've 
enjoyed a growth of 43%. We're ahead of the field in 
almost all aspects. With JCB granting us the Compaction 
Equipment  distributorship as of the end of 2012, all JCB 
products are now represented by SIF under the same roof. 
We've caught up to last year's number of JCB road roller 
sales within the first six months of this year.

One of the aspects we deem important for this year's 
performance is SIF Agriculture, set up as a separate unit 
within SIF. Thus we now have an agricultural unit along 
with the units geared towards construction and industrial 
sectors. The biggest problem agriculture faces in Turkey is 
that the fields are divided into multiple parts. As 
consolidation begins, larger enterprises will step in and 
mechanized agriculture will rise. We incorporate an 
agriculture-specific setup, exclusive sub-dealers, and 
communication projects oriented towards agriculture. SIF 
Agriculture is almost an independent company in and of 
itself. Our first year performance is very good, and we 
regard agriculture as one of the sectors of the future. We 
have similar upcoming projects planned for industrial 
products. Right client grouping means right strategy and 
organization, which mean right side goals and growth.

Another  important project is (if we directly translate from 
Turkish) “Hope is in the Yellow,” which we realized with 
cooperation from AKUT (Search and Rescue Association). 
To alleviate problems in post-disaster search and rescue 
efforts in Turkey, we aim to teach heavy machinery 
operators new methods in search and rescue operations 
and be more efficient in the event of a disaster by using 
heavy machinery correctly in rescue efforts. We've already 
completed two courses of this highly interesting project 
and 34 student operators have graduated so far.

We know SIF has some trailblazing investments and 
practices, could you provide any information about 
these?
Among all our investments leading one is our Ankara 
Regional Office and Service Building. We chose Ankara for 
such an ambitious investment because, as of the first six 
months of this year, Ankara represents 28% of the heavy 
machinery market. Central Ankara itself accommodates 
close to 20% of the customer base. As it is  such an 
important center for the sector, we wished to have a sales, 
service and support unit to best serve this potential. This 
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“STFA'dan gelen anlayışımız ile her 
zaman “öncü” olmaktan, sektörde 
“ilk”leri yapmaktan gurur 
duyuyoruz.”

“As per our sensibilities 
inherited from STFA, we are 
proud of always being 
“pioneers,” achieving “firsts” 
in the sector.”

SİF İş Makinaları Genel Müdürü

Managing Director of SİF İş Makinaları Cüneyt Divriş:

Söyleşi Interview: Oya Fırat
                                     Kenan Acar

SİF İş Makinaları'nın sektördeki konumunu ve bu yılın 
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kazıcı-yükleyicide ise, pazar payımız %31 ve geçen 
seneye göre 6 puanlık bir büyüme söz konusu. Pazar 
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yerde, bu potansiyele en iyi şekilde cevap verecek bir 
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sector and its performance this year?
As SIF Construction Equipment, we've kept our place as 
one of the top-three company in our sector for years, and 
we don't usually fall below  second place. Our market 
share in the sector as of the end of June 2013 is around 
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almost all aspects. With JCB granting us the Compaction 
Equipment  distributorship as of the end of 2012, all JCB 
products are now represented by SIF under the same roof. 
We've caught up to last year's number of JCB road roller 
sales within the first six months of this year.

One of the aspects we deem important for this year's 
performance is SIF Agriculture, set up as a separate unit 
within SIF. Thus we now have an agricultural unit along 
with the units geared towards construction and industrial 
sectors. The biggest problem agriculture faces in Turkey is 
that the fields are divided into multiple parts. As 
consolidation begins, larger enterprises will step in and 
mechanized agriculture will rise. We incorporate an 
agriculture-specific setup, exclusive sub-dealers, and 
communication projects oriented towards agriculture. SIF 
Agriculture is almost an independent company in and of 
itself. Our first year performance is very good, and we 
regard agriculture as one of the sectors of the future. We 
have similar upcoming projects planned for industrial 
products. Right client grouping means right strategy and 
organization, which mean right side goals and growth.

Another  important project is (if we directly translate from 
Turkish) “Hope is in the Yellow,” which we realized with 
cooperation from AKUT (Search and Rescue Association). 
To alleviate problems in post-disaster search and rescue 
efforts in Turkey, we aim to teach heavy machinery 
operators new methods in search and rescue operations 
and be more efficient in the event of a disaster by using 
heavy machinery correctly in rescue efforts. We've already 
completed two courses of this highly interesting project 
and 34 student operators have graduated so far.

We know SIF has some trailblazing investments and 
practices, could you provide any information about 
these?
Among all our investments leading one is our Ankara 
Regional Office and Service Building. We chose Ankara for 
such an ambitious investment because, as of the first six 
months of this year, Ankara represents 28% of the heavy 
machinery market. Central Ankara itself accommodates 
close to 20% of the customer base. As it is  such an 
important center for the sector, we wished to have a sales, 
service and support unit to best serve this potential. This 
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satış, servis ve destek birimimizin olmasını arzu ettik. Bu 
birimimiz yedek parça dağıtımı anlamında bir istasyon 
görevi üstlenecek ve müşterilerimize daha hızlı yedek 
parça tedarik etmek için burada bir depo oluşturacağız. 
Binamız “yeşil bina“ konsepti ile yapıldı ve “Leed® Gold“ 
sertifikası alınacak. Aynı zamanda, JCB'nin dünyadaki 
”distribütör tarafından yapılan” ilk yeşil binası ve bu 
nedenle de JCB'den ”Innovation in the Environment” 
ödülü aldı.

STFA'dan gelen anlayışımız ile her zaman “öncü” 
olmaktan, sektörde “ilk”leri yapmaktan gurur 
duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ve “fark” getiren birçok 
proje var. Bunlardan biri de 2012 yılında yedek parça 
birimi tarafından önerilen “Yedek Parça Kamyonu” 
Projesi. Projenin amacı; servisleri dolaşıp neye ihtiyaç 
varsa bunları sağlamak, minimum stok seviyelerine göre 
ihtiyaç duyulan malları tedarik etmek, sevkiyatı sorunlu 
olan bazı mal gruplarını da -örneğin camı kargo 
şirketiyle gönderemiyorsunuz- temin etmekti. 
Müşterilerimizden uygulamaya çok olumlu geri dönüşler 
aldığımız için, ilk sene bir kamyon ile başlattığımız 
hizmeti, bu yıl iki kamyonla sürdürüyoruz. Kamyon 
projesinin başındaki arkadaşımıza bir “Inovasyon 
Ödülü” verdik ve proje JCB dünyası içinde de tanıtıldı. 
Daima öncü olmak, ilkleri yapmak istiyoruz. Örneğin ilk 
çıktığı dönemlerde facebook'u kurumsal olarak hemen 
kullanmaya başladık ve şu anda on bine yakın 
takipçimiz var. JCB, sosyal medya platformunun etkili 
kullanımına örnek olarak bu projemizi tüm JCB 
dünyasına tanıttı. Sektörde ilk kez kampanya 
uygulamasını başlattık. Satış ekibimizin fikri olan 
“Hafriyatçı Durakları” Projesi de sektörde bir “ilk” oldu. 
Normalde hafriyatçılar 15-20 makina bir arada iş 
beklerlerken, makinanın içinde otururlar. Biz, buralara 
birer konteyner, içine çay ocağı, koltuk takımı, masa 
koyarak, sıcakta-soğukta dışarıda beklemek yerine 
durakta oturup, sohbet ederek beklemelerini 
amaçladık. Tabii bu duraklar, iş makinası markası ne 
olursa olsun, tüm operatörlere açık. Bu çalışmaların 
yanında, sektörde ilk kez sadakat kart uygulamasını 
başlattık, kartımıza da “SiF POZİTiF” adını verdik.  Aynı 
şekilde ilk kez “Hediye Çeki” uygulamasını da 
başlatmıştık. Şimdi bu hediye çeki sisteminin yerini SİF 
POZİTİF kart aldı. Müşterilerimiz bu kartla yaptıkları 
alışverişlerde kazandıkları puanları, yetkili 
servislerimizde kullanabiliyorlar. 

Gene farklı bir proje olarak; operatörleri, “JCB Operatör” 
adını verdiğimiz (www.jcboperator.com) bir portal 
altında toplayıp, onların sosyal medyasını 
oluşturuyoruz. Adı “JCB Operatör” olsa da, iş makinası 
sektöründe çalışan herkesin marka bağımsız olarak üye 
olabileceği bir portal bu. İş makinası arayanlar, satanlar, 
iş arayanlar, operatör arayanlar ve benzerleri portaldan 
faydalanabiliyorlar. İnsanların sosyal medya ortamında 
buluşup, birbirlerine faydalı olabilecekleri bir ortam 

yaratmaya çalışıyoruz. Portalda “Ayın 
Operatörü”nü seçeceğiz, forum alanları gibi 
bölümler olacak, kısacası gelişmeye açık bir 
platform olacak.

SİF İş Makinaları'nın dünya üzerindeki JCB 
distribütörleri arasındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz ve JCB'nin 
önümüzdeki dönem için vizyonunu 
anlatabilir misiniz?
JCB'nin dünya üzerinde 1.200 civarında 
distribütörü var. Geçen yıl JCB'nin altıncı 
büyük distribütörü, satış sonrasında ise 
dördüncü büyük distribütörü olduk. 
Hedefimiz her zaman JCB'nin ilk beşi 
arasında yer almak. Bunu söylerken 
kriterimiz sadece satış adetlerine bağlı 
olarak değil; müşteri memnuniyeti, yenilikçi düşünce 
gibi birçok kriteri bir araya getirerek bu sonucu elde 
etmek. Bir JCB distribütörü olarak, JCB markasına katkı 
yaparak bu yere ulaşmak istiyoruz. 

JCB'nin şöyle bir vizyonu var; 2017 yılı sonuna kadar 
satışlarını üçe katlamak. Bunun için de inovasyon 
teması altında dört ana başlık belirlemişler: Birincisi, 
üründe inovasyon ki bu zaten JCB'nin de genlerinde 
olan bir şeydir. Kazıcı-yükleyici, teleskobik yükleyici, 
kayıcı tekerlekli yükleyici gibi birçok iş makinası ilk kez 
JCB tarafından geliştirilmiş ürünlerdir ve sektörde çığır 
açan makinalardır. 

İkinci ana başlık, müşteri desteğinde inovasyon;  bu 
konuda JCB'nin getirdiği yenilikler var ve biz de 
onlardan birini hemen uygulamaya alıyoruz. Bu senenin 
sonuna doğru, “canlı bağlantı” (livelink) adı verilen bir 
uydu takip sistemini kazıcı-yükleyicilerden başlamak 
üzere tüm ürün gamında standart hale getireceğiz. Bu 
sistem; müşterinin, makinasının konumu, yakıt tüketimi, 
çalışma saati, mesai saatleri içinde çalışıp çalışmadığı 
gibi çeşitli verilere ulaşabilmesini sağlıyor. Aynı 
zamanda, iş makinasının arıza durumunu otomatik 
olarak hemen JCB'ye bilgi olarak gönderebildiği için, 
servisi çok daha hızlı bir şekilde yönlendirebilmeye de 
imkan sağlıyor. Bu noktada müşteri destek konusunda 
bahsetmemiz gereken bir hizmetimiz var. 
Müşterilerimizin hizmetine “Usta Mobil” dediğimiz servis 
aracımızı sunduk. Usta Mobil, iş makinalarının atölyeye 
gelemeyeceği durumlarda, atölyenin makinanın ayağına 
götürülmesi amacıyla tasarlandı. Bakım yapmak veya 
arıza bulmak için gereken son teknoloji arıza teşhis 
ekipmanları ve özel takımlarla donatıldı.

Üçüncü ana başlık, “thewaywesell” dedikleri, satış 
tekniklerimizle ilgili çalışmalar. Burada en önemli konu, 
JCB'nin iPad'ler üzerine geliştirdiği ve “JCB hub” dediği 
bir ürün tanıtım sistemi. Bütün satıcılarımız, en son 
uygulamaları ve yenilikleri iPad'lerinde güncel olarak 
görüp bilgi sahibi oluyorlar. Müşteriyi iyi tanımak, 

unit will serve as a way station for the distribution of 
spare parts, and we will create a warehouse for the parts 
in order to supply them more quickly to our customers.. 
This center was constructed according to the concept of 
“green building” and it will receive the “Leed® Gold“ 
certificate. It's also the first green building in the world to 
be built by a JCB distributor, and for this reason  we 
received the “Innovation in the Environment” award from 
JCB .

As being part of STFA, we are always proud of  being 
“pioneers,” achieving “firsts” in the sector. We've 
launched many projects which differentiated us from the 
others . One of those is the “Spare Part Truck” project of 
2012, which was brought  suggested by our spare parts 
unit. The aim  of this project is to make the rounds 
between the service stations to supply whatever is 
needed, to provide necessary materials according to 
minimum stock levels, and also deliver certain product 
groups for which delivery is problematic – for instance, 
you can't deliver glass through shipping companies. Since 
the feedback we received from our customers was so 
positive, this exercise we had  started last year with one 
truck has been  going on this year with two trucks. The 
employe  who initiated  the truck project received an 
“Innovation Prize” and the project was promoted within 
the JCB world. We always strive to be at the fore, to break 
ground. For instance, we started using Facebook in a 
corporate capacity early on, and now the number of our 
followers is close to ten thousand. JCB promoted this 
effort to the entire JCB world as an example of the 
efficient use of social media. We've organized campaigns 
for the first time in the sector. The “Backhoe Loader 
Ranks” project, which was our sales team's idea, was 
another “first” in the sector. In these ranks usually there 
are 15-20 machines and owners or operators wait for jobs 
sitting in their machines We provided these places with 
containers, tea shops, a couch set and tables so that 
instead of waiting outdoors in the cold or heat, they 
would sit in the container chatting and waiting. Of course 
these ranks are open to all operators, regardless of the 
brand of machinery they use.  In addition, for the first time 
in the sector, we started the practice of loyalty card called 
SiF POZİTiF”. Likewise, we had previously implemented a 
“gift voucher” practice. The gift voucher system has now 
been replaced by the SİF POZİTİF card. Our customers 
earn points when they shop using this card, and then 
redeem those points at our authorized services.

In yet a different project, we direct operators to a portal 
we call “JCB Operatör” (www.jcboperator.com), and 
create a social media platform for them. Even though it's 
called “JCB Operatör,” everyone working in the heavy 
machinery sector can sign up to this brand-independent 
portal. Those who are seeking to buy or sell construction 
equipment, looking for work or operators and such can 
benefit from this portal. We're trying to create an 

environment where people can come 
together through social media and help each 
other. Wewill select  the “Operator of the 
Month” through this portal,  have forum- 
spaces; in short, this is going to be a platform 
that's open for improvements.

How do you evaluate SIF Construction 
Equipments' place among JCB distributors 
worldwide, and can you tell us about JCB's 
vision as to what's ahead?  
JCB has around 1,200 distributors worldwide. 
Last year we were JCB's sixth biggest 
distributor in sales and , fourth in  after sales. 
Our goal is to be placed consistently in JCB's 
top five.  when I say top five,I not only mean 
the  sales numbers but do accomplish this 

goal by bringing together many criteria like customer 
satisfaction and innovative thinking. As a JCB distributor, 
we aim  to get there through adding value to the JCB 
brand.

JCB's long-term vision is to triple the sales by the end of 
2017. And they've established four main topics under the 
theme of innovation: First, innovation in product, which 
already exists in JCB's genes. Many different heavy 
machines like the backhoe loader, telescopic handler, and 
the wheel loader were  first  developed by JCB , and they 
broke new ground for the sector.

The secondtheme  is innovation in customer support. JCB 
brings innovations to this topic and we are implementing 
one of them right away. Towards the end of the year, a 
satellite tracking system called “ Livelink” will be 
standard in whole  product range, starting with backhoe 
loaders. This system allows the customer to obtain 
various data such as the position of the machine, fuel 
consumption, work time, work done during  working 
hoursso on and so forth .because it  automatically alerts 
JCB in the case of a machinery breakdown, we mobilize 
our services much  quicker. In relation to this point, we 
have a customer support service that needs to be 
mentioned. We have put into service vehicles we call 
“Mobile Mechanic” for our customers. Mobile Mechanic's 
purpose is to bring the workshop to where the machines 
are, when the machines can't be brought in to the shop. 
It's equipped with high-tech diagnostics equipment and 
special sets to perform maintenance and determine any 
malfunctions.

The third  topic is the work on our sales technique, called 
“thewaywesell.” .Most important aspect of this topic is the 
“JCB HUB”  which is a product presentation tool 
developed on iPads” All of our sales team can keep up to 
date with the latest applications and innovations and 
inform themselves. Knowing the customer well and 
providing them with suitable financial conditions also fall 
under this topic. Another issue is providing  strong 
second-hand service.
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parça tedarik etmek için burada bir depo oluşturacağız. 
Binamız “yeşil bina“ konsepti ile yapıldı ve “Leed® Gold“ 
sertifikası alınacak. Aynı zamanda, JCB'nin dünyadaki 
”distribütör tarafından yapılan” ilk yeşil binası ve bu 
nedenle de JCB'den ”Innovation in the Environment” 
ödülü aldı.

STFA'dan gelen anlayışımız ile her zaman “öncü” 
olmaktan, sektörde “ilk”leri yapmaktan gurur 
duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ve “fark” getiren birçok 
proje var. Bunlardan biri de 2012 yılında yedek parça 
birimi tarafından önerilen “Yedek Parça Kamyonu” 
Projesi. Projenin amacı; servisleri dolaşıp neye ihtiyaç 
varsa bunları sağlamak, minimum stok seviyelerine göre 
ihtiyaç duyulan malları tedarik etmek, sevkiyatı sorunlu 
olan bazı mal gruplarını da -örneğin camı kargo 
şirketiyle gönderemiyorsunuz- temin etmekti. 
Müşterilerimizden uygulamaya çok olumlu geri dönüşler 
aldığımız için, ilk sene bir kamyon ile başlattığımız 
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Ödülü” verdik ve proje JCB dünyası içinde de tanıtıldı. 
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çıktığı dönemlerde facebook'u kurumsal olarak hemen 
kullanmaya başladık ve şu anda on bine yakın 
takipçimiz var. JCB, sosyal medya platformunun etkili 
kullanımına örnek olarak bu projemizi tüm JCB 
dünyasına tanıttı. Sektörde ilk kez kampanya 
uygulamasını başlattık. Satış ekibimizin fikri olan 
“Hafriyatçı Durakları” Projesi de sektörde bir “ilk” oldu. 
Normalde hafriyatçılar 15-20 makina bir arada iş 
beklerlerken, makinanın içinde otururlar. Biz, buralara 
birer konteyner, içine çay ocağı, koltuk takımı, masa 
koyarak, sıcakta-soğukta dışarıda beklemek yerine 
durakta oturup, sohbet ederek beklemelerini 
amaçladık. Tabii bu duraklar, iş makinası markası ne 
olursa olsun, tüm operatörlere açık. Bu çalışmaların 
yanında, sektörde ilk kez sadakat kart uygulamasını 
başlattık, kartımıza da “SiF POZİTiF” adını verdik.  Aynı 
şekilde ilk kez “Hediye Çeki” uygulamasını da 
başlatmıştık. Şimdi bu hediye çeki sisteminin yerini SİF 
POZİTİF kart aldı. Müşterilerimiz bu kartla yaptıkları 
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Gene farklı bir proje olarak; operatörleri, “JCB Operatör” 
adını verdiğimiz (www.jcboperator.com) bir portal 
altında toplayıp, onların sosyal medyasını 
oluşturuyoruz. Adı “JCB Operatör” olsa da, iş makinası 
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yaratmaya çalışıyoruz. Portalda “Ayın 
Operatörü”nü seçeceğiz, forum alanları gibi 
bölümler olacak, kısacası gelişmeye açık bir 
platform olacak.
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gibi birçok kriteri bir araya getirerek bu sonucu elde 
etmek. Bir JCB distribütörü olarak, JCB markasına katkı 
yaparak bu yere ulaşmak istiyoruz. 
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İkinci ana başlık, müşteri desteğinde inovasyon;  bu 
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onlardan birini hemen uygulamaya alıyoruz. Bu senenin 
sonuna doğru, “canlı bağlantı” (livelink) adı verilen bir 
uydu takip sistemini kazıcı-yükleyicilerden başlamak 
üzere tüm ürün gamında standart hale getireceğiz. Bu 
sistem; müşterinin, makinasının konumu, yakıt tüketimi, 
çalışma saati, mesai saatleri içinde çalışıp çalışmadığı 
gibi çeşitli verilere ulaşabilmesini sağlıyor. Aynı 
zamanda, iş makinasının arıza durumunu otomatik 
olarak hemen JCB'ye bilgi olarak gönderebildiği için, 
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Üçüncü ana başlık, “thewaywesell” dedikleri, satış 
tekniklerimizle ilgili çalışmalar. Burada en önemli konu, 
JCB'nin iPad'ler üzerine geliştirdiği ve “JCB hub” dediği 
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unit will serve as a way station for the distribution of 
spare parts, and we will create a warehouse for the parts 
in order to supply them more quickly to our customers.. 
This center was constructed according to the concept of 
“green building” and it will receive the “Leed® Gold“ 
certificate. It's also the first green building in the world to 
be built by a JCB distributor, and for this reason  we 
received the “Innovation in the Environment” award from 
JCB .

As being part of STFA, we are always proud of  being 
“pioneers,” achieving “firsts” in the sector. We've 
launched many projects which differentiated us from the 
others . One of those is the “Spare Part Truck” project of 
2012, which was brought  suggested by our spare parts 
unit. The aim  of this project is to make the rounds 
between the service stations to supply whatever is 
needed, to provide necessary materials according to 
minimum stock levels, and also deliver certain product 
groups for which delivery is problematic – for instance, 
you can't deliver glass through shipping companies. Since 
the feedback we received from our customers was so 
positive, this exercise we had  started last year with one 
truck has been  going on this year with two trucks. The 
employe  who initiated  the truck project received an 
“Innovation Prize” and the project was promoted within 
the JCB world. We always strive to be at the fore, to break 
ground. For instance, we started using Facebook in a 
corporate capacity early on, and now the number of our 
followers is close to ten thousand. JCB promoted this 
effort to the entire JCB world as an example of the 
efficient use of social media. We've organized campaigns 
for the first time in the sector. The “Backhoe Loader 
Ranks” project, which was our sales team's idea, was 
another “first” in the sector. In these ranks usually there 
are 15-20 machines and owners or operators wait for jobs 
sitting in their machines We provided these places with 
containers, tea shops, a couch set and tables so that 
instead of waiting outdoors in the cold or heat, they 
would sit in the container chatting and waiting. Of course 
these ranks are open to all operators, regardless of the 
brand of machinery they use.  In addition, for the first time 
in the sector, we started the practice of loyalty card called 
SiF POZİTiF”. Likewise, we had previously implemented a 
“gift voucher” practice. The gift voucher system has now 
been replaced by the SİF POZİTİF card. Our customers 
earn points when they shop using this card, and then 
redeem those points at our authorized services.

In yet a different project, we direct operators to a portal 
we call “JCB Operatör” (www.jcboperator.com), and 
create a social media platform for them. Even though it's 
called “JCB Operatör,” everyone working in the heavy 
machinery sector can sign up to this brand-independent 
portal. Those who are seeking to buy or sell construction 
equipment, looking for work or operators and such can 
benefit from this portal. We're trying to create an 

environment where people can come 
together through social media and help each 
other. Wewill select  the “Operator of the 
Month” through this portal,  have forum- 
spaces; in short, this is going to be a platform 
that's open for improvements.

How do you evaluate SIF Construction 
Equipments' place among JCB distributors 
worldwide, and can you tell us about JCB's 
vision as to what's ahead?  
JCB has around 1,200 distributors worldwide. 
Last year we were JCB's sixth biggest 
distributor in sales and , fourth in  after sales. 
Our goal is to be placed consistently in JCB's 
top five.  when I say top five,I not only mean 
the  sales numbers but do accomplish this 

goal by bringing together many criteria like customer 
satisfaction and innovative thinking. As a JCB distributor, 
we aim  to get there through adding value to the JCB 
brand.

JCB's long-term vision is to triple the sales by the end of 
2017. And they've established four main topics under the 
theme of innovation: First, innovation in product, which 
already exists in JCB's genes. Many different heavy 
machines like the backhoe loader, telescopic handler, and 
the wheel loader were  first  developed by JCB , and they 
broke new ground for the sector.

The secondtheme  is innovation in customer support. JCB 
brings innovations to this topic and we are implementing 
one of them right away. Towards the end of the year, a 
satellite tracking system called “ Livelink” will be 
standard in whole  product range, starting with backhoe 
loaders. This system allows the customer to obtain 
various data such as the position of the machine, fuel 
consumption, work time, work done during  working 
hoursso on and so forth .because it  automatically alerts 
JCB in the case of a machinery breakdown, we mobilize 
our services much  quicker. In relation to this point, we 
have a customer support service that needs to be 
mentioned. We have put into service vehicles we call 
“Mobile Mechanic” for our customers. Mobile Mechanic's 
purpose is to bring the workshop to where the machines 
are, when the machines can't be brought in to the shop. 
It's equipped with high-tech diagnostics equipment and 
special sets to perform maintenance and determine any 
malfunctions.

The third  topic is the work on our sales technique, called 
“thewaywesell.” .Most important aspect of this topic is the 
“JCB HUB”  which is a product presentation tool 
developed on iPads” All of our sales team can keep up to 
date with the latest applications and innovations and 
inform themselves. Knowing the customer well and 
providing them with suitable financial conditions also fall 
under this topic. Another issue is providing  strong 
second-hand service.
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müşteriye iyi finansal koşullar sunmak da bu başlık 
altında yer alıyor. Diğer bir konu da, güçlü bir ikinci el 
hizmeti sunulması.

Dördüncü başlık ise, yatırımlar. Bu da; sabit tesislere 
yatırım ve insana yatırım olarak ikiye ayrılıyor. İnsana 
yatırım konusunda “Davranışları ön plana çıkar, 
yetenekleri geliştir” yaklaşımının ön plana çıkartılması 
öngörülüyor. JCB'nin kendisine has bir kültürü var, 
SİF'in de öyle. Çalışanlarımızla bir “değerler çalıştayı” 
yaptık. Bu çalıştayda altı tane değer ön plana çıktı. 
Markamızın gücü, takım ruhu, müşteri odaklılık, başarı 
odaklılık, çalışanlarımızın mutluluğu ve 
sürdürülebilirlik. Bütün SİF çalışanlarında bu değerleri 
arıyoruz. Bazı yönleri geliştirebilirsiniz, yabancı dil 
eğitimi verirsiniz, satış tekniklerini öğretebilirsiniz ama 
sizin değerlerinize uymayan bir çalışan ile hedeflediğiniz 
sonuca ulaşamazsınız.

JCB'nin koyduğu vizyon ve bu vizyona ulaşmak için öne 
çıkarttığı inovasyon teması çerçevesinde bizim de 
vizyonumuz; 2017 yılında %17 pazar payına ulaşmak ve 
2.500 civarında iş makinası satarak Türkiye'de lider 
firma haline gelmek. 

Sizin bir de Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı kimliğiniz var, bu 
kapsamdaki çalışmalarınızdan da bahseder misiniz?
İMDER'e başkan olduğumda birkaç projem vardı 
gerçekleştirmek istediğim. Birincisi, eğitimdi. Bunu her 
zaman ön plana çıkarttım. Başkan olmadan önceki 
görevim Eğitim Komitesi başkanlığıydı ve o dönemde 
Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi İş Makinaları 
Bölümü'nü kurmuştuk. Başkanlığım döneminde şimdi 
yeni bir insiyatif koyduk; “7 Bölgede, 7 İş Makinaları 
Okulu” diye bir hedefimiz var. Daha önemlisi 19-20 
Eylül'de bir kongremiz olacak: “2023'e 10 Kala 
Uluslararası İş Makinaları Kongresi”. Burada yola çıkış 
noktamız, “100. Yılında Türkiye” vizyonu. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 100. yılına ilerlerken, iş makinaları 
sektörü olarak hedefimiz nedir,  buna ulaşmak için neler 
yapılmalı, bunları ortaya koyacağız. Böylece, 2023 İş 
Makinaları vizyonuna ulaşmak konusunda yol 
haritalarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Burada ortaya 
çıkacak yol haritası; teknolojik gelişmelerin, 
regülasyonların ne şekilde takip edilmesi gerektiğini, ne 
tip yatırım teşviklerinin gerektiğini, yapılması gereken 
bürokratik düzenlemeleri ortaya koyacak.  İMDER olarak 
icraatlarımızdan biri de; her yıl yapılan sektör fuarının iki 
yılda bire indirilmesi ve uluslararası bir fuar haline 
getirilmesi. Böyle yapınca, sektörün de gelişmesine 
paralel olarak, hem yerli hem de yabancı katılımcıların 
ilgisi arttı. Fuarımız şu anda katılımcı sayısı açısından 
Avrupa'nın dördüncü büyük fuarı haline gelmiş 
durumda. Bu konudaki hedefimiz, dünyadaki ilk on fuar 
arasına girmek.

Sayın Cüneyt Divriş'e bu güzel söyleşi için teşekkür 
ediyoruz.

The fourth topic is investments. This topic can be divided 
into two parts, as investment in  facilities and human 
resources. With respect to investments in human 
resources, a Main theme “recruit for attitude ,train for 
skills” JCB has a distinct culture of its own, so does SIF. We 
performed a “values workshop” with our employees. In 
this workshop, six distinct values stood out. Strength of 
the brand, team spirit, being customer-focus, being 
success-oriented, employee satisfaction and 
sustainability. We look for these values in all SIF 
employees. You can improve certain aspects of people, 
give them a foreign language education, teach them 
sales techniques, but you can't reach desired outcomes 
with employees who don't share your values.

In  light of JCB's established vision and the theme of 
innovation put forward to fulfill it, our vision is to have a 
17% market share by the year 2017, and become Turkey's 
leading company by selling in the vicinity of 2,500 pieces 
of heavy machinery.

You're also known as the chairman of the Turkish Heavy 
Machinery Distributors and Manufacturers Association 
(IMDER), could you tell us about your work in that 
capacity?
When I became the president  of IMDER, I had a few 
projects that I wished to realize. The first  one  was 
education. I have always   given education  top priority. 
Before  I became   the president, I had chaired  the 
Education Committee and we'd established a 
Construction Equipment  Department at Haydarpaşa 
Industrial Vocational High School. Under my presidency, 
we've established a new initiative: our goal is “7 
Construction Equipment Schools in 7 Regions.” More 
importantly, we're holding a convention on September 
19-20 called “10  to 2023, International Construction 
Equipment  Convention.” Our starting point here is the 
vision of “Turkey in 100 Years.” As the Turkish Republic 
approaches its centennial, we're going to establish as an 
outcome of the congress what our goals are as the 
construction equipment  sector, and what should be done 
to reach them. Thus, we willtry to determine road maps 
towards the vision of Heavy Machinery 2023. The road 
maps to be determined here will reveal what 
technological developments and regulations have  to be 
followed, what kind of investment incentives are required, 
and the bureaucratic regulations necessary. As IMDER, 
one of our accomplishments  is changing the sector fair 
from being held yearly to  biennial, and making it  an 
international fair. By doing  so , in parallel  the 
developments in the sector, interest from domestic and 
foreign participants  soared. Our fair is now the fourth 
largest in Europe in terms of the number of participants. 
Our goal here is to make it one of the top ten fairs 
worldwide.

We'd like to thank Mr. Cüneyt Divriş for this nice 
conversation.
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Şirketler, günümüz global rekabet koşullarında 
hayatta kalmak için devamlı olarak kendilerini 
geliştirmek ve yenilemek durumundalar. Kurumsal 
Kaynak Planlama (KKP) sistemleri, kurumların bilgi 
teknolojisini kullanımında en önemli gelişme olarak 
kabul edilmekte ve organizasyonların omurgası 
olmaya başlamışlardır.

Kurumsal Kaynak Planlama (KKP), kurum içindeki tüm 
departmanlara hizmet eden entegre bir bilgi sistemi 
yazılımıdır. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi, 
bir beyin gibi çalışarak,  kurumun tüm süreç ve 
verilerini tek bir sistem altında, eş zamanlı olarak 
bütünleştirmenin bir yoludur. Vücudun farklı 
organlarını çeşitli sinyaller alıp vererek ve bunları 
yorumlayarak kontrol eden bir beyin gibi, KKP de farklı 
departman ve fonksiyonlardan gelen sinyalleri yani 
verileri alıp yorumlayarak merkezi bir biçimde çalışır.

Finans, İnsan Kaynakları, İhale, Satınalma vb. tüm 
departmanların ihtiyaçlarını karşılayacak tek bir 
yazılımı meydana getirmek oldukça güç bir iştir. 
Alışılmış biçimde her bir departman kendi iş akışlarına 
uyumlu farklı farklı bilgisayar sistemleriyle çalışmayı 
tercih ederler. KKP ise, bu departmanların hepsinin  
birbirleriyle iletişimini sağlayan ve bilgi paylaşımını 
kolaylaştıran, tek bir veri tabanı üzerinde çalışan, 
entegre  bir  yazılımı içinde  birleştirir.

Bu entegre yapı yaklaşımı, işletmelerin verimlilliklerini 
optimize etmeleri ve karlılıklarını arttırmalarına 
yardımcı olacak  kritik bilgileri eş zamanlı olarak sağlar.

KKP dört temel alanda fayda sağlamayı 
amaçlamaktadır; maliyet tasarrufu, iş süreçleri 
verimliliği (iş süreç platformu olarak), süreç 
standardizasyonu ve yenilikçi düşünce (innovasyon) 
için katalizör olma. Birçok kurum bu faydaların ilk 
ikisine odaklanır, çünkü bunlar kolayca ölçülebilirler. 
Ancak son iki fayda alanı bir kurum için çok daha 
önemli etkilere sahiptir. 

STFA İnşaat Grubunda KKP
Günümüzde taaahhüt işi her yönüyle tek bir kelime ile 
özetlenebilir; “daha fazla”. Rekabet daha çok artmıştır, 
projeler daha karmaşık hale gelmiştir ve süreler daha 
kısalmıştır. Bu ortamda karlılığı maksimize etmek için 
daha hassasiyetle çalışmalı ve kaynaklarınızı (insan, 
makina, para) optimal bir biçimde kullanmalısınız.

2008-2009 ekonomik krizine rağmen, STFA Deniz İnşaat 
A.Ş.nin gelirleri hızla büyümüş ve bu hızlı büyümeyi 
kontrol edebilmek için sistematik bir yapı 
oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Entegre bir bilgi 
sistemini oluşturmak, iş süreçlerini optimize etmek, 
doğru nakit yönetimi, online raporlama ihtiyaçları 
öncelikler arasındaydı.

Bir yıla yakın süren uygun çözüm arayışı sonunda, STFA 
iş süreçlerine en uygun olan çözümün SAP yazılımı 
olduğuna karar verdi. SAP (Sistemler, Uygulamalar ve 
Ürünler), işletmenin çeşitli fonksiyonlarından gelen 
bilgileri tek bir sistem altında entegre eden,  çeşitli 
sektörler için KKP çözümü sunan ve iş yazılımı 
sektörünün lideri durumundaki şirketin adıdır. 

SAP Mühendislik ve İnşaat Çözümü implementasyonu 
2008 yılının ikinci çeyreği başında, ilk olarak STFA 
Deniz İnşaat A.Ş. Merkez Ofis ve Katar QBE Projesi  ile 
başladı ve 1 Temmuz 2009'da yasal kullanıma geçildi.  
Sonrasında 2010 yılı içinde yaygınlaştırma projeleri 
devam etti ve bu  kapsamında Deniz İnşaat A.Ş. Katar 
MGR ve QRC Projeleri  ve 2012 yılbaşında da tüm İnşaat 
Grubu şirketleri SAP sistemlerini kullanmaya başladı.

Bugün, STFA İnşaat Grubu şirketlerinin Katar, Kuveyt, 
Umman, Suudi Arabistan, Irak ve Türkiye'deki  tüm 
bölge ofis  ve projelerini Merkez ile birleştirerek grubun 
iş verimliliğini arttırmaya yönelik SAP 
implementasyonları hızla  devam etmektedir. 

KKP projelerinin başarısı nasıl ölçülür ? 
Klasik olarak pek çok KKP implementasyon projesinin 
başarısı, zamanında ve bütçe içinde bitmesi ile ölçülür.  
Sistem “az çok zamanında” ve “kabaca bütçe içinde” 
çalışmaya başladığına, bu iki kritere göre birçok proje 
başarılı olarak kabul edilmiştir. 

Ancak pek çok KKP projesinde  olduğu gibi proje 
başında taahhüt edilen getiriler  ölçülmemiş  
olduğundan dolayı sözkonusu faydaların sağlanıp 
sağlanamadığı aslında net değildir.

Aşağıdaki diyagramda genel proje başarısını daha 
geniş bir çerçevede gösterebilen   “Zamanında/Bütçe 
içinde”  ve  “Beklenen Faydalar”  kriterlerini içeren 
matris  ile değerlendirilmiştir.

Bu daha geniş değerlendirmeye  göre  pek çok başarılı 
proje, “Proje Odağı” kadranı içinde yer alır. Ancak bu 
durumda daha tüm istenen iş faydaları 

To survive in today's global and dynamic business 
environment, organizations  should continuously 
improve and renew themselves. Enterprise Resource 
Planning (ERP) systems can be considered as the most 
important development in the corporate use of 
information technology and are beginning to be the 
backbone of organizations.

Enterprise Resource Planning (ERP)  is an integrated 
information system software  that serves all 
departments within an enterprise. ERP  is a way to 
integrate the data and processes of an organization into 
one single system  on a real-time basis, acting like a 
brain for an enterprise. Just as your brain controls your 
body's different parts by receiveing and interpreting 
numerous signals being sent to and from the ERP will 
integrate different departments and functions across 
the organization in a centralized manner by receiving 
and interpreting signals or data.

Building a single software program that serves the 
needs of employees in finance, human resources, 
tendering, procurement ..etc., is a tall order. Each of 
these departments typically has its own computer 
system optimized for the particular ways that the 
department does its work. But ERP combines them all 
together into a single, integrated software program that 
runs off of a single database so that various 
departments can more easily share information and 
communicate with each other. 

This integrated approach provides critical information in 
real time, which will assist businesses optimize 
efficiency and enhance profitability.

ERP  look for business benefits in four areas : Cost 
savings, business process efficiency,(as a business 
process platform) for process standardization and as a 
catalyst for business innovation. Most enterprises focus 
on the first two areas, because they are the easiest to 
quantify; however, the latter two areas often have the 
most significant impact on the enterprise. 

ERP in STFA Construction Group
In many ways, today's construction business can be 
summed up in a single word: more. Competition is more 
aggressive, projects are more complex, and schedules 
are more demanding. To maximize profits in this 
environment, you need to execute with precision and 
optimize your use of human and capital assets

Despite the economic crisis of 2008-2009,   the pace of  
revenue growth of STFA Marine Construction Company 
has quickened. There is a need for systematical structure 
in order to control  the  incerasing revenues.

After searching for almost one year for a suitable 
solution, STFA is convinced that SAP Software was the 
correct fit for its business. SAP (Systems,Applications 
and Products) software  is the recognized ERP leader 
and also  is a name of the company which offers ERP 
solution for various industries to integrate information 
from various functions of industry under one system. 

The implementation of SAP for Engineering, 
Construction & Operations (SAP for EC&O) solution 
began at the beginning of the second quarter of  2008 
and in Phase One only  STFA Marine Headquartes and 
Qatar QBE Project started to use  SAP solutions legally. 
The project went live on the 1 st of July 2009.  In Phase 
Two, in 2010  STFA Marine Company's Qatar MGR and 
QRC SAP roll-out projects has been announced. At the 
beginning of the year 2012 all the companies  in the 
Construction Group have started to use SAP System. 

The implementation is continuing today and has been 
extended to STFA Construction Group of  Company's 
branches and other sites in Qatar, Kuwait, Oman, Saudi 
Arabia, Irak and Turkey with the objective of linking 
these projects with the headquarter, which will enhance 
the overall business efficiency of the STFA Construction 
Group. 

How to measure ERP project success ?
The success of most ERP implementation projects is 
judged by the traditional on time and within budget 
metrics. Based on these two measures many projects 
are deemed to be successful. The system goes in more or 
less on time and roughly within budget. 

However like in most ERP projects the original business 
benefits which were promised as part of the justification 
for the project are not measured and therefore it is not 
clear if they have been delivered. 

In the diagram below we consider overall project 
success as a matrix which takes into account the on 
time/within budget measure as well as the benefits 
delivery measure

Taking this broader view of project success many 
projects are judged to be in the "Project Focus" 
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Şirketler, günümüz global rekabet koşullarında 
hayatta kalmak için devamlı olarak kendilerini 
geliştirmek ve yenilemek durumundalar. Kurumsal 
Kaynak Planlama (KKP) sistemleri, kurumların bilgi 
teknolojisini kullanımında en önemli gelişme olarak 
kabul edilmekte ve organizasyonların omurgası 
olmaya başlamışlardır.

Kurumsal Kaynak Planlama (KKP), kurum içindeki tüm 
departmanlara hizmet eden entegre bir bilgi sistemi 
yazılımıdır. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi, 
bir beyin gibi çalışarak,  kurumun tüm süreç ve 
verilerini tek bir sistem altında, eş zamanlı olarak 
bütünleştirmenin bir yoludur. Vücudun farklı 
organlarını çeşitli sinyaller alıp vererek ve bunları 
yorumlayarak kontrol eden bir beyin gibi, KKP de farklı 
departman ve fonksiyonlardan gelen sinyalleri yani 
verileri alıp yorumlayarak merkezi bir biçimde çalışır.

Finans, İnsan Kaynakları, İhale, Satınalma vb. tüm 
departmanların ihtiyaçlarını karşılayacak tek bir 
yazılımı meydana getirmek oldukça güç bir iştir. 
Alışılmış biçimde her bir departman kendi iş akışlarına 
uyumlu farklı farklı bilgisayar sistemleriyle çalışmayı 
tercih ederler. KKP ise, bu departmanların hepsinin  
birbirleriyle iletişimini sağlayan ve bilgi paylaşımını 
kolaylaştıran, tek bir veri tabanı üzerinde çalışan, 
entegre  bir  yazılımı içinde  birleştirir.

Bu entegre yapı yaklaşımı, işletmelerin verimlilliklerini 
optimize etmeleri ve karlılıklarını arttırmalarına 
yardımcı olacak  kritik bilgileri eş zamanlı olarak sağlar.

KKP dört temel alanda fayda sağlamayı 
amaçlamaktadır; maliyet tasarrufu, iş süreçleri 
verimliliği (iş süreç platformu olarak), süreç 
standardizasyonu ve yenilikçi düşünce (innovasyon) 
için katalizör olma. Birçok kurum bu faydaların ilk 
ikisine odaklanır, çünkü bunlar kolayca ölçülebilirler. 
Ancak son iki fayda alanı bir kurum için çok daha 
önemli etkilere sahiptir. 

STFA İnşaat Grubunda KKP
Günümüzde taaahhüt işi her yönüyle tek bir kelime ile 
özetlenebilir; “daha fazla”. Rekabet daha çok artmıştır, 
projeler daha karmaşık hale gelmiştir ve süreler daha 
kısalmıştır. Bu ortamda karlılığı maksimize etmek için 
daha hassasiyetle çalışmalı ve kaynaklarınızı (insan, 
makina, para) optimal bir biçimde kullanmalısınız.

2008-2009 ekonomik krizine rağmen, STFA Deniz İnşaat 
A.Ş.nin gelirleri hızla büyümüş ve bu hızlı büyümeyi 
kontrol edebilmek için sistematik bir yapı 
oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Entegre bir bilgi 
sistemini oluşturmak, iş süreçlerini optimize etmek, 
doğru nakit yönetimi, online raporlama ihtiyaçları 
öncelikler arasındaydı.

Bir yıla yakın süren uygun çözüm arayışı sonunda, STFA 
iş süreçlerine en uygun olan çözümün SAP yazılımı 
olduğuna karar verdi. SAP (Sistemler, Uygulamalar ve 
Ürünler), işletmenin çeşitli fonksiyonlarından gelen 
bilgileri tek bir sistem altında entegre eden,  çeşitli 
sektörler için KKP çözümü sunan ve iş yazılımı 
sektörünün lideri durumundaki şirketin adıdır. 

SAP Mühendislik ve İnşaat Çözümü implementasyonu 
2008 yılının ikinci çeyreği başında, ilk olarak STFA 
Deniz İnşaat A.Ş. Merkez Ofis ve Katar QBE Projesi  ile 
başladı ve 1 Temmuz 2009'da yasal kullanıma geçildi.  
Sonrasında 2010 yılı içinde yaygınlaştırma projeleri 
devam etti ve bu  kapsamında Deniz İnşaat A.Ş. Katar 
MGR ve QRC Projeleri  ve 2012 yılbaşında da tüm İnşaat 
Grubu şirketleri SAP sistemlerini kullanmaya başladı.

Bugün, STFA İnşaat Grubu şirketlerinin Katar, Kuveyt, 
Umman, Suudi Arabistan, Irak ve Türkiye'deki  tüm 
bölge ofis  ve projelerini Merkez ile birleştirerek grubun 
iş verimliliğini arttırmaya yönelik SAP 
implementasyonları hızla  devam etmektedir. 

KKP projelerinin başarısı nasıl ölçülür ? 
Klasik olarak pek çok KKP implementasyon projesinin 
başarısı, zamanında ve bütçe içinde bitmesi ile ölçülür.  
Sistem “az çok zamanında” ve “kabaca bütçe içinde” 
çalışmaya başladığına, bu iki kritere göre birçok proje 
başarılı olarak kabul edilmiştir. 

Ancak pek çok KKP projesinde  olduğu gibi proje 
başında taahhüt edilen getiriler  ölçülmemiş  
olduğundan dolayı sözkonusu faydaların sağlanıp 
sağlanamadığı aslında net değildir.

Aşağıdaki diyagramda genel proje başarısını daha 
geniş bir çerçevede gösterebilen   “Zamanında/Bütçe 
içinde”  ve  “Beklenen Faydalar”  kriterlerini içeren 
matris  ile değerlendirilmiştir.

Bu daha geniş değerlendirmeye  göre  pek çok başarılı 
proje, “Proje Odağı” kadranı içinde yer alır. Ancak bu 
durumda daha tüm istenen iş faydaları 

To survive in today's global and dynamic business 
environment, organizations  should continuously 
improve and renew themselves. Enterprise Resource 
Planning (ERP) systems can be considered as the most 
important development in the corporate use of 
information technology and are beginning to be the 
backbone of organizations.

Enterprise Resource Planning (ERP)  is an integrated 
information system software  that serves all 
departments within an enterprise. ERP  is a way to 
integrate the data and processes of an organization into 
one single system  on a real-time basis, acting like a 
brain for an enterprise. Just as your brain controls your 
body's different parts by receiveing and interpreting 
numerous signals being sent to and from the ERP will 
integrate different departments and functions across 
the organization in a centralized manner by receiving 
and interpreting signals or data.

Building a single software program that serves the 
needs of employees in finance, human resources, 
tendering, procurement ..etc., is a tall order. Each of 
these departments typically has its own computer 
system optimized for the particular ways that the 
department does its work. But ERP combines them all 
together into a single, integrated software program that 
runs off of a single database so that various 
departments can more easily share information and 
communicate with each other. 

This integrated approach provides critical information in 
real time, which will assist businesses optimize 
efficiency and enhance profitability.

ERP  look for business benefits in four areas : Cost 
savings, business process efficiency,(as a business 
process platform) for process standardization and as a 
catalyst for business innovation. Most enterprises focus 
on the first two areas, because they are the easiest to 
quantify; however, the latter two areas often have the 
most significant impact on the enterprise. 

ERP in STFA Construction Group
In many ways, today's construction business can be 
summed up in a single word: more. Competition is more 
aggressive, projects are more complex, and schedules 
are more demanding. To maximize profits in this 
environment, you need to execute with precision and 
optimize your use of human and capital assets

Despite the economic crisis of 2008-2009,   the pace of  
revenue growth of STFA Marine Construction Company 
has quickened. There is a need for systematical structure 
in order to control  the  incerasing revenues.

After searching for almost one year for a suitable 
solution, STFA is convinced that SAP Software was the 
correct fit for its business. SAP (Systems,Applications 
and Products) software  is the recognized ERP leader 
and also  is a name of the company which offers ERP 
solution for various industries to integrate information 
from various functions of industry under one system. 

The implementation of SAP for Engineering, 
Construction & Operations (SAP for EC&O) solution 
began at the beginning of the second quarter of  2008 
and in Phase One only  STFA Marine Headquartes and 
Qatar QBE Project started to use  SAP solutions legally. 
The project went live on the 1 st of July 2009.  In Phase 
Two, in 2010  STFA Marine Company's Qatar MGR and 
QRC SAP roll-out projects has been announced. At the 
beginning of the year 2012 all the companies  in the 
Construction Group have started to use SAP System. 

The implementation is continuing today and has been 
extended to STFA Construction Group of  Company's 
branches and other sites in Qatar, Kuwait, Oman, Saudi 
Arabia, Irak and Turkey with the objective of linking 
these projects with the headquarter, which will enhance 
the overall business efficiency of the STFA Construction 
Group. 

How to measure ERP project success ?
The success of most ERP implementation projects is 
judged by the traditional on time and within budget 
metrics. Based on these two measures many projects 
are deemed to be successful. The system goes in more or 
less on time and roughly within budget. 

However like in most ERP projects the original business 
benefits which were promised as part of the justification 
for the project are not measured and therefore it is not 
clear if they have been delivered. 

In the diagram below we consider overall project 
success as a matrix which takes into account the on 
time/within budget measure as well as the benefits 
delivery measure

Taking this broader view of project success many 
projects are judged to be in the "Project Focus" 

Yazan By:
Bilgi Teknolojileri Direktörü, 
IT Director, STFA Construction Group
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sağlanamamıştır ve bu nedenle kurum KKP yatırımından 
maksimum getiriyi elde edememiştir.

Bu durumda olan kuruluşların esas hedefi, KKP ilk 
yatırımından daha fazla getiri ve iyileştirme fırsatlarını 
sağlayacakları “Tam Fayda Gerçekleşme” kadranına 
doğru manevra yapmak olmalıdır.

Bu değerlendirme kapsamındaki KKP yaşam 
döngüsünde, KKP Yazılım Seçimi ve KKP Implementasyon  
safhaları sırası ile organizasyon  platformunu ve  katma 
değer sağlama hazırlık aşamalarını temsil ederler.  

Gerçek katma değerin  sağlanması -  KKP yatırımının  
getirisi - KKP  yaşam döngüsü içinde daha sonra, 
uygulama sonrası optimizasyon aşamasında gerçekleşir.

Kurumların  entegrasyon, şeffaflık ve otomasyon gibi KKP 
odaklı faydaları  arttırmaları gereken aşama, KKP yaşam 
döngüsü içinde  Uygulama Sonrası Optimizasyon 
safhasıdır.

Gerçek anlamda KKP sistemi getirilerinin elde edilmeye 
başlanması, organizasyonun iş süreçlerinin KKP sistemi 

ile entegre edilmesi ile olur. Bu da kullanıcıların en 
sonunda KKP destekli yeni iş süreçlerini kabul etmeleri, 
bu süreçlere  alışıp  rahat etmeleri ile olur. Birinci sınıf  
organizasyonlar iş süreçlerini sürekli olarak gözden 
geçirerek,  düzeltme ve iyileştirme  faaliyetleri ile ancak 
bu noktadan itibaren  KKP sisteminden sağlanan 
faydaları arttırabilirler. (tabi ki KKP sistem yeteneklerini 
de arttırarak)

STFA İnşaat Grubu artık bu aşamaya ulaşmıştır ve 
birinci sınıf organizasyonlar gibi KPP sistemini yani SAP 
sistemini -  kendi iş süreçleri ile örtüştürme 
çalışmalarına başlamıştır.

quadrant. It is likely that the full business benefits have not 
been delivered and therefore the organisation is not 
extracting the maximum return from its ERP investment.

The challenge for organisations which are in this situation is 
to maneuver themselves into the "Full Benefits Realisation" 
quadrant by identifying opportunities for further 
improvement and driving further returns from the initial 
ERP system investment.

In the context of an ERP system's lifecycle  ERP selection and 
ERP implementation  phases represent an organization's 
platform and preparation for enhanced business value. The 
delivery of actual business value – and return on ERP 
investment - happens later on in an ERP system's lifecycle, 
during the post-implementation optimization phase.

It's during post-implementation optimization where 
organizations should be looking to leverage ERP-driven 
benefits of integration, transparency and automation.  The 
following graph shows a fairly typical scenario for a high 
performing organization that's committed to post-
implementation optimization.

STFA Construction Group has reached this stage where it 
looks to leverage ERP-driven benefits of integration.

The benefits first start to accrue once the organization 
successfully integrates the system into its business 
processes. This happens when the users finally accept, 
adopt and become comfortable with the new, ERP-
supported business processes. From that point onward, 
these best-in-class organizations accelerate benefits 
realization as they continuously review, revise and improve 
their business processes (leveraging, of course, their ERP 
system capabilities).

STFA Construction Group has reached this final stage and 
started to integrate the ERP system - namely SAP - into its 
business processes like every best-in-class organization.
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sağlanamamıştır ve bu nedenle kurum KKP yatırımından 
maksimum getiriyi elde edememiştir.

Bu durumda olan kuruluşların esas hedefi, KKP ilk 
yatırımından daha fazla getiri ve iyileştirme fırsatlarını 
sağlayacakları “Tam Fayda Gerçekleşme” kadranına 
doğru manevra yapmak olmalıdır.

Bu değerlendirme kapsamındaki KKP yaşam 
döngüsünde, KKP Yazılım Seçimi ve KKP Implementasyon  
safhaları sırası ile organizasyon  platformunu ve  katma 
değer sağlama hazırlık aşamalarını temsil ederler.  

Gerçek katma değerin  sağlanması -  KKP yatırımının  
getirisi - KKP  yaşam döngüsü içinde daha sonra, 
uygulama sonrası optimizasyon aşamasında gerçekleşir.

Kurumların  entegrasyon, şeffaflık ve otomasyon gibi KKP 
odaklı faydaları  arttırmaları gereken aşama, KKP yaşam 
döngüsü içinde  Uygulama Sonrası Optimizasyon 
safhasıdır.

Gerçek anlamda KKP sistemi getirilerinin elde edilmeye 
başlanması, organizasyonun iş süreçlerinin KKP sistemi 

ile entegre edilmesi ile olur. Bu da kullanıcıların en 
sonunda KKP destekli yeni iş süreçlerini kabul etmeleri, 
bu süreçlere  alışıp  rahat etmeleri ile olur. Birinci sınıf  
organizasyonlar iş süreçlerini sürekli olarak gözden 
geçirerek,  düzeltme ve iyileştirme  faaliyetleri ile ancak 
bu noktadan itibaren  KKP sisteminden sağlanan 
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“Hedefimiz STFA'yı 
enerjide Türkiye'nin en 
büyük beş grubundan biri 
yapmak.”

“Our goal is to make STFA 
one of top five Turkish 
groups in energy.”

STFA Ailesi'ne en yeni katılan üst yöneticilerdensiniz. 
Öncelikle sizi tanımak ve STFA ile tanışmanızın 
öyküsünü öğrenmek isteriz.
Bir Ankaralı olarak, Ankara Kolejinin ardından ODTÜ'den 
Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. 
Üniversitede Mukavemet dersi okurken daha önce Ereğli 
D.Çelik inşaatında çalışmış olan dayımdan efsane olarak 
dinlediğim STFA'yı, Feyzi beyin şantiye el kitapları 
sayesinde daha iyi tanıdım.  Üniversiteyi bitirip, yüksek 
lisansa başladığımda, bir süre MNG İnşaat'ta çalıştım. 
Şantiye El Kitapları bu sefer de çelik konstrüksiyon işleri 
yaparken referansım oldu. MNG'de devam ederken, bir 
ihale sırasında tanışmış olduğum Koç Holding'den 
Yetiştirme Elemanı olarak İstanbul'a yerleşmemi ve 
camiada çalışmamı teklif ettiler. 1988 yılında genç bir 
mühendis olarak İstanbul'a göç ettim. Otosan'da işe 
başladım  ve altı yıl birçok projede görev aldım. 
Satınalma Bölümü'nde çalışırken, 1994 krizi yaşanmaya 
başladı ve bu dönemde Satış Bölümü'ne geçtim. Yoğun 
bir satış dönemi yaşadık. Daha sonra Holding üst 
yönetimi bana, “Yurtdışı Yatırımlar ve Proje satış 
Müdürlüğü kuruyoruz, sen hem mühendis hem de 
satıcısın, gel bu bölümün başına geç” dediler. Böylece 
1994 yılında Ram Dış Ticaret'e geçtim. RAM benim 
dünyaya açılma mihenk taşım oldu. Sekiz yıl çok renkli 
işler yaptım. Orta Asya, Kuzey Afrika, Hindistan, Irak, 

You're a senior manager who recently joined the STFA 
family. First of all, we'd like to get to know you and the 
story of how you met STFA.
As an Ankara native, after Ankara College, I graduated 
from ODTÜ with a Master of Science degree in Mechanical 
Engineering. I'd heard my uncle, who previously worked 
at the construction of Ereğli Iron and Steel Works, talk 
about STFA like a legend. While I was at university, I got to 
know STFA better through Mr. Akkaya's construction site 
handbooks while studying Strength of Materials. After 
graduation, I worked at MNG Construction for a while as I 
was getting my Master's degree. This time, I took the 
construction handbooks as my references while doing 
steel construction works. While working at MNG, I had an 
offer from Koç Holding, with whom I'd met at a tender, to 
move to Istanbul as a trainee and work for them. As a 
young engineer, I moved to Istanbul in 1988. I started 
working for Otosan, and for six years I took part in many 
projects. The 1994 Crisis broke out when I was working for 
the Purchasing department, and that was when I moved 
to Sales. We had a busy period. After a while, I was told by 
the senior management of the company that they were 
setting up an International Investments and Project Sales 
department and that as an engineer and a salesman, I 
should head this department. So I moved to Ram 
International Trade in 1994. Ram is a benchmark in my 

Mısır...  Bu ülkelerin hepsinde sekiz yıl boyunca her türlü 
ticareti ve proje geliştirme işlerini yaptık. Yaptığımız en 
önemli işlerden birkaçını sayacak olursam; Orta Asya'da 
Ford bayiliklerini ve servis ağını kurmak, Özbekistan'da 
sıfırdan kurulan Otobüs fabrikasının proje 
koordinatörlüğünü yapmak, Hindistan bölge 
müdürlüğü, Rusya projeleri ve Irak'ta henüz Saddam 
iktidarda iken, Birleşmiş Milletler'in “Oil for Food” diye 
adlandırılan projesi kapsamında, getirdiğimiz petrole 
karşılık  ambulans vs. satışlarını söyleyebilirim.

Daha sonra Koç grubu, TNT ile %50-50 ortak bir lojistik 
şirketi kurdu. Uluslararası tecrübem dolayısı ile TNT 
ortaklığına Koç adına İş geliştirme direktörü olarak 
geçtim. İki buçuk yıl kadar sonra şirketin genel 
müdürlüğüne getirildim. Koç Holding 2004 yılında 
lojistik işinden çıkmaya karar verdi. TNT ise Türkiye'de 
lojistik işinde büyümeyi hedefliyordu. Bana TNT'de 
kalmamı ve Genel Müdür olmamı teklif ettiler. 17 yıllık 
bir Koç'lu olarak daha sonra dönerim prensibi ile TNT'de 
kaldım. TNT'nin Lojistik Bölümü'nü 2006 yılında 
Amerikalı bir fon satın aldı. Böylece, Türkiye'deki ilk fon 
yöneticilerinden biri oldum. Müşterilere bu durumu 
anlatmak biraz zaman aldı. Ben genel müdür 
olduğumda, şirketin 60 milyon lira cirosu ve 700 çalışanı 
vardı. TNT dünyada büyük bir firma olsa da, Türkiye'de 
küçük bir şirketti. On yıl burada çalıştım; bunun 7,5 

Söyleşi Interview: Oya Fırat, Kenan Acar

Energaz Genel Müdürü

General Manager of Energaz Aslan Uzun:

opening up to the world. I did some very interesting work 
for eight years. Central Asia, North Africa, India, Iraq, 
Egypt… We did every kind of trade and project 
development works in all of these countries for eight 
years. Among the most important works we've done are; 
setting up Ford dealerships and service network in 
Central Asia, project coordinatorship at a bus factory in 
Uzbekistan which was built from scratch, India regional 
directorate, the Russian projects, and, as a part of the 
UN's “Oil for Food” project, selling ambulances etc. to the 
Saddam administration in Iraq in exchange for the oil we 
brought in.

Later, Koç Group formed a partnership with TNT for a 
logistics company. Because of my international 
experience, I moved to this TNT partnership on Koç's 
behalf, as the Director of Business Development. After two 
and a half years or so, I was appointed as the president of 
the company. In 2004, Koç Holding decided to leave the 
logistics sector. TNT, on the other hand, set its sights on 
growth in the logistics sector in Turkey. They made an 
offer for me to stay at TNT and become President. Having 
worked at Koç for 17 years, I stayed at TNT on the grounds 
that I would go back to Koç later. TNT's Logistics 
Department was bought out by an American fund in 2006. 
Thus, I became one of the first fund managers in Turkey, 
which took some time to explain to the clients. When I 
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yılında Genel Müdür olarak görev yaptım. Türkiye'nin 
yanı sıra Yunanistan, Orta Asya, İsrail ve Mısır bölgeleri 
de bana bağlanmıştı. Şirketin cirosu 750 milyon liraya ve 
çalışan sayısı da 5,500'e ulaşmıştı. 3 satınalma ve 2 
kerede şirketin el değiştirmesini de bu arada yönettik. 
Artık Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi olmuştuk. 
Arada on yıl geçmişti ve ben de yerimi gençlere 
bırakmayı düşünmeye başlamıştım. Bu dönemde, 
STFA’dan bir teklif aldım.  Konuşmamızın başında da 
söylediğim gibi STFA daha okurken hayatıma girmiş, 
ailemin de daha ben çok küçükken gururla bahsettiği 
efsane bir şirketti. Hep birlikte STFA'daki aile ortamı 
içerisinde başarılı olabileceğimize inandım. STFA  
Yönetim Kurulunun da beni seçmesi ile göreve başladım. 
Bu noktada, ilginç bir anımı da sizinle paylaşmak 
isterim. Otosan'da Satınalma Bölümü'nde çalıştığım 
dönemde, 1992 ile 1994 yılları arası idi, tam yılını 
hatırlamıyorum, şirkette IT iş istasyonları kuruyorduk. 
STFA, SUN sistemlerinin Türkiye mümessiliydi ve 
satınalma için kendileri ile görüşüyorduk. Şirketin genel 
müdürlüğünü üstlenmiş olan yanlış hatırlamıyorsam  
Mete Bey ile (Mutluoğlu) pazarlık ederken, masasının 
üzerinde, “bak, biz İzmit'e böyle bir proje yapacağız” 
diye, bir İzmit Körfez Köprüsü projesi göstermişti. Yıllar 
sonra, STFA'da işe girdikten sonraki ilk şantiye ziyaretim, 
o köprünün yapılmakta olduğu proje oldu. Bu benim 
için gerçekten çok anlamlı bir anı oldu. Daha önce 
çalışmadım, o tadı alamadım belki, ama STFA ile 
devamlı yolum kesişti. O yüzden şimdi çalışmaktan, 
mensubu olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Girer 
girmez, tüm yönetim kurulundan ve çalışma 
arkadaşlarımdan yakın ilgi gördüm, hakikaten çok uzun 
yıllardır bu ailenin ferdiymişim gibi hissetmeye 
başladım. Yaşım 50 de olsa, en az 20 yıl daha çalışmayı 
planladığım için, inşallah ben de 20 yıllık STFA'lılar 
arasına girerim.

Kariyerinizde ilk defa enerji sektöründe görev aldınız, 
bu sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?
2000'li yıllarda lojistik işine geçtiğimde, lojistik 
Türkiye'de daha çok yeni idi. Bir çok nakliyeci vardı, 
uzun yıllardır mallar taşınıyordu,  ama gerçek lojistik 
“tedarik zinciri” kavramı tam  yoktu. Biz bu ivmeden 
faydalandık. Firmalara, lojistik nedir, tedarik zinciri nasıl 
kuruluru anlatarak işe başladık. Enerji sektörü de 
Lojistik sektörüne benziyor, özel sektör daha yeni 
oluşuyor, bir çok özelleştirme henüz 10 yılını 
tamamlamadı, sektör hızla gelişip büyüyor. Bu anlamda 
yükselen, büyüyen bir sektörün içine girdiğim için 
kendimi şanslı görüyorum. Aslında enerji de yaptığımız 
işi boyutunu yani, risk ve yatırım tutarlarını  bir yana 
bırakırsak, biraz lojistiğe de benzetiyorum. Eskiden 
ürünü yolun üzerinden taşıyorduk, bu kez yer altında 
boru ile taşıyoruz. “B 2  B” ve “B 2 C” oluşu da benziyor. 
Energaz ekibi, bu işi ve sektörü çok iyi bilen, işine çok 
hakim dinamik bir ekip. Bu da benim için büyük avantaj. 

O yüzden yabancılık hissetmedim. Arkadaşlar hem 
destek oldular hem de birbirimizi tamamladık. Gerek üst 
yönetimle gerekse ekibimizle çok çabuk kaynaştık. İşe 
başladığımın birinci haftasında Doğal Gaz Dağıtıcıları 
Birliği Derneği'nin (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı oldum. Bu vesile ile sektörle çok hızlı tanışma 
imkanım oldu.  

Energaz, Türkiye'nin 11 ilinde doğal gaz altyapı, 
işletme, satış ve dağıtımı konusunda imtiyaz sahibi bir 
şirket. Energaz'ın şu andaki durumunu ve vizyonunuzu 
anlatabilir misiniz?
GAZBİR verilerine göre, Energaz şu anda 11 il ile, 
Türkiye'nin ikinci en çok şehrine sahip şirket. Ancak 
bence ilimiz çok ama en çok gaz satan firmalar arasında 
ilk beş içinde değiliz. Enerji şirketleri sıralamasında ise, 
sırf gaz konusunda faaliyet gösterdiğimiz için daha da 
aşağılardayız. Energaz, 2000'li yıllarda özelleştirmelerin 
başlaması ile birlikte kurulmuş, ihale kuralları gereği ilk 
sekiz yılını önemli oranda yatırıma ayırmış, bu yüzden 
de daha çok operasyonel bir şirket olmuş. Çok temiz bir 
işçilik ve düzgün iş yapmaya odaklanmışız. Bugüne 
büyük bir başarı ile gelmiş. Bunun için bugüne kadar 
karar mekanizmasındaki herkesi kutlarım.  Şimdi vites 
değiştirmemiz gerekiyor. Mükemmel operasyonun 
yanında müşterisini daha çok dinleyen, karlılığına 
hakim, satış odaklı bir firma olacağız. Önümüzdeki 
dönem için şirketimize koyduğumuz vizyon, “2017 yılı 
sonunda birbuçuk milyar doları aşan cirosu, üretim ve 
dağıtım ağları ile; müşterisine en yakın, yenilikçi ve en 
beğenilen temiz enerji grubu olmak”. Böylece hedefimiz, 
sektörün en büyük ve karlı ilk 5 grubundan biri 
konumuna ulaşmak, ülkemizin gaz ve elektrik ticaretinin 
%5'ine yön vermek, gaz tedarik zincirinin her halkasında 
yer almak, bunu yaparken en beğenilen, çalışanına  
değer veren, adil, çalışmaktan gurur duyulacak 
şirketlerden biri olmak.

Buna göre yeniden yapılanıyoruz. Satışa ağırlık 
veriyoruz. Çalışanlarımızın konsantrasyonun yarısını 
satışa, yarısını da mükemmel operasyona vermelerini 
istiyoruz. Hatta şirketin mottosunu “müşteri hizmetleri 
şirketi” diye koyduk. Hep birlikte yeniden bir kültür 
yaratmaya çalışıyoruz. 

Doğal gaz satışının yanına katılması planlanan yeni 
faaliyetler ve ürünler var mı?
Onbir şehirde şu anda 650 bin abonemiz var. Bu, büyük 
bir potansiyel müşteri kitlesi demek. İlk hedefimiz bu 
müşteri sayısını daha hızlı arttırmak, ikinci hedefimiz ise 
bu müşteri kitlesine değişik ürünler ile ulaşmak. 

Bakın birlikte bir düşünelim, Boru ile gelen gazın bir 
kısmını kışın evlere dağıtıyorsunuz ve yazın ısınma 
ihtiyacı ortadan kalkınca evlerde gaz tüketimi azalıyor. 
Fabrikalar da kullanılsa da yazın gaz fazlası oluyor. 
Kullanılmayan gazı yapabileceğiniz iki şey var; ya 
depolayacaksınız ya da bir enerji santraline 
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became president, the company had 60 million lira 
turnover and 700 employees. Even though TNT is a big 
company globally, in Turkey it wasn't so. I worked there 
for ten years, I was the president for seven and a half 
years. Along with Turkey, Greece, Central Asia, Israel, and 
Egypt were under my company's control. The company's 
turnover reached to 750 million lira, and the number of 
employees 5,500. In the meantime, we negotiated three 
buyouts and two changes in ownership. We were Turkey's 
biggest logistics company now. But it took ten years and I 
started thinking about letting the next generation take 
over for me. It was at this point that I received an offer 
from STFA. As I mentioned early in our talk, STFA entered 
my life in my student years and it was a legendary 
company talked about with pride in my family. I believed 
we could all be successful with that family environment at 
STFA. STFA Board of Directors picked me and I took my 
office. At this point, I'd like to share with you an 
interesting memory. While I was working at the 
Purchasing Department of Otosan, sometime between 
1992 and 1994, we were setting up IT stations at the 
company. STFA represented SUN Systems in Turkey, and 
we were trying to reach a deal with them. While 
negotiating with Mete Mutluoğlu, who, if I recall correctly, 
was the president of the company at the time, he pointed 
out the Izmit Bay Bridge project on his desk and said 
“look, this is the project we're working on in Izmit.” Years 
later, working at STFA, my first construction site visit was 
to that bridge project. This was a very meaningful 
memory for me. I'd never worked here before, maybe I 
never had the pleasure, but my path kept crossing with 
STFA's. Which is why I'm very proud of working here, 
belonging here. As soon as I started, the board of 
directors and my co-workers took great interest in me, 
and I really felt like I'd been a part of this family for a long 
time. Even though I'm 50 years old, because I plan to work 
for at least 20 more years, I'm hoping to be one of those 
people who work at STFA for two decades.

For the first time in your career, you're working in the 
energy sector. What do you think about this sector?
In the 2000's, when I moved to the logistics sector, it was 
new to Turkey. There were a lot of transporters, goods 
have been transported for years, but the notion of truly 
logistical “supply chain” was nonexistent. We took 
advantage of that momentum. We began by explaining to 
the companies what logistics meant and how to set up 
supply chains. The energy sector is much like logistics, the 
private sector is only now coming into existence, many 
privatizations are not even ten years old, the sector is 
rapidly improving and expanding. In that sense, I consider 
myself lucky to have moved to a rising, expanding sector. 
Actually energy, leaving the size of our work – meaning 
risks and investment costs – aside, is a bit like logistics. 
There, we carried the goods on roads; here, we carry them 
below ground through pipelines. They're also similar in 

the way they are “B2B” and “B2C.” Energaz team knows 
the job and the sector very well, is in command of its 
work, and dynamic. And this is a big advantage for me. 
This is why I never felt any unfamiliarity. My co-workers 
supported me and we complete each other. We blended 
very quickly with both top management and our team. In 
my first week at work, I became Vice President of the 
Natural Gas Distributors Association (GAZBİR). By this 
way, I had the chance to get acquainted with the sector 
very quickly.

Energaz is a company licensed for natural gas 
infrastructure, management, sales and distribution in 
eleven cities throughout Turkey. Could you tell us about 
the current state of Energaz and your vision of the 
future?
According to data from GAZBİR, Energaz holds the second 
highest number of licenses, with eleven cities. Despite this 
number, we're not in top five in terms of gas sold. Because 
we're only active in the gas sector, we're even lower in the 
overall list of energy companies. Energaz was founded in 
2000's with the beginning of privatizations, according to 
rules of tender it spent its first eight years mostly on 
investments, thus it's been mostly an operational 
company. We've been focused on clean workmanship and 
doing a decent job. We've made it so far successfully. 
That's why I congratulate everyone who's taken part in 
the decision-making process. Now we have to shift gears. 
Along with a perfect operation, we'll be a company that is 
attentive to its clients, the master of its profits and losses, 
and sales oriented. Our vision for the future of our 
company is to “be the most innovative, admired and 
client-oriented energy group, with its $1.5 billion turnover, 
production and distribution networks of its own.” Thus, 
our goal is to make it among the biggest and most 
profitable five companies in the sector, direct 5% of our 
country's gas and electric trade, to be present at every 
step of the gas supply chain, and be an admired and fair 
company that values its employees, one that people 
would be proud to work for.

We're restructuring along these lines. We're concentrating 
on sales. We want our employees to devote half of their 
attention to sales, and the other half to operating 
perfectly. We even changed our company motto to 
“Customer Services Company.” We're trying to recreate a 
culture together.

Are there any activities and products to be added to 
natural gas sales?
We have 650,000 subscribers in eleven cities right now. 
This is a big potential customer base. Our first aim is to 
raise the number of our customers, and second is to reach 
this customer base with a variety of products.

Let's think of it this way. You distribute a part of the gas 
through pipes to houses in the winter, and when there's 
no need for heating in the summer, gas consumption in 
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yılında Genel Müdür olarak görev yaptım. Türkiye'nin 
yanı sıra Yunanistan, Orta Asya, İsrail ve Mısır bölgeleri 
de bana bağlanmıştı. Şirketin cirosu 750 milyon liraya ve 
çalışan sayısı da 5,500'e ulaşmıştı. 3 satınalma ve 2 
kerede şirketin el değiştirmesini de bu arada yönettik. 
Artık Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi olmuştuk. 
Arada on yıl geçmişti ve ben de yerimi gençlere 
bırakmayı düşünmeye başlamıştım. Bu dönemde, 
STFA’dan bir teklif aldım.  Konuşmamızın başında da 
söylediğim gibi STFA daha okurken hayatıma girmiş, 
ailemin de daha ben çok küçükken gururla bahsettiği 
efsane bir şirketti. Hep birlikte STFA'daki aile ortamı 
içerisinde başarılı olabileceğimize inandım. STFA  
Yönetim Kurulunun da beni seçmesi ile göreve başladım. 
Bu noktada, ilginç bir anımı da sizinle paylaşmak 
isterim. Otosan'da Satınalma Bölümü'nde çalıştığım 
dönemde, 1992 ile 1994 yılları arası idi, tam yılını 
hatırlamıyorum, şirkette IT iş istasyonları kuruyorduk. 
STFA, SUN sistemlerinin Türkiye mümessiliydi ve 
satınalma için kendileri ile görüşüyorduk. Şirketin genel 
müdürlüğünü üstlenmiş olan yanlış hatırlamıyorsam  
Mete Bey ile (Mutluoğlu) pazarlık ederken, masasının 
üzerinde, “bak, biz İzmit'e böyle bir proje yapacağız” 
diye, bir İzmit Körfez Köprüsü projesi göstermişti. Yıllar 
sonra, STFA'da işe girdikten sonraki ilk şantiye ziyaretim, 
o köprünün yapılmakta olduğu proje oldu. Bu benim 
için gerçekten çok anlamlı bir anı oldu. Daha önce 
çalışmadım, o tadı alamadım belki, ama STFA ile 
devamlı yolum kesişti. O yüzden şimdi çalışmaktan, 
mensubu olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Girer 
girmez, tüm yönetim kurulundan ve çalışma 
arkadaşlarımdan yakın ilgi gördüm, hakikaten çok uzun 
yıllardır bu ailenin ferdiymişim gibi hissetmeye 
başladım. Yaşım 50 de olsa, en az 20 yıl daha çalışmayı 
planladığım için, inşallah ben de 20 yıllık STFA'lılar 
arasına girerim.

Kariyerinizde ilk defa enerji sektöründe görev aldınız, 
bu sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?
2000'li yıllarda lojistik işine geçtiğimde, lojistik 
Türkiye'de daha çok yeni idi. Bir çok nakliyeci vardı, 
uzun yıllardır mallar taşınıyordu,  ama gerçek lojistik 
“tedarik zinciri” kavramı tam  yoktu. Biz bu ivmeden 
faydalandık. Firmalara, lojistik nedir, tedarik zinciri nasıl 
kuruluru anlatarak işe başladık. Enerji sektörü de 
Lojistik sektörüne benziyor, özel sektör daha yeni 
oluşuyor, bir çok özelleştirme henüz 10 yılını 
tamamlamadı, sektör hızla gelişip büyüyor. Bu anlamda 
yükselen, büyüyen bir sektörün içine girdiğim için 
kendimi şanslı görüyorum. Aslında enerji de yaptığımız 
işi boyutunu yani, risk ve yatırım tutarlarını  bir yana 
bırakırsak, biraz lojistiğe de benzetiyorum. Eskiden 
ürünü yolun üzerinden taşıyorduk, bu kez yer altında 
boru ile taşıyoruz. “B 2  B” ve “B 2 C” oluşu da benziyor. 
Energaz ekibi, bu işi ve sektörü çok iyi bilen, işine çok 
hakim dinamik bir ekip. Bu da benim için büyük avantaj. 

O yüzden yabancılık hissetmedim. Arkadaşlar hem 
destek oldular hem de birbirimizi tamamladık. Gerek üst 
yönetimle gerekse ekibimizle çok çabuk kaynaştık. İşe 
başladığımın birinci haftasında Doğal Gaz Dağıtıcıları 
Birliği Derneği'nin (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı oldum. Bu vesile ile sektörle çok hızlı tanışma 
imkanım oldu.  

Energaz, Türkiye'nin 11 ilinde doğal gaz altyapı, 
işletme, satış ve dağıtımı konusunda imtiyaz sahibi bir 
şirket. Energaz'ın şu andaki durumunu ve vizyonunuzu 
anlatabilir misiniz?
GAZBİR verilerine göre, Energaz şu anda 11 il ile, 
Türkiye'nin ikinci en çok şehrine sahip şirket. Ancak 
bence ilimiz çok ama en çok gaz satan firmalar arasında 
ilk beş içinde değiliz. Enerji şirketleri sıralamasında ise, 
sırf gaz konusunda faaliyet gösterdiğimiz için daha da 
aşağılardayız. Energaz, 2000'li yıllarda özelleştirmelerin 
başlaması ile birlikte kurulmuş, ihale kuralları gereği ilk 
sekiz yılını önemli oranda yatırıma ayırmış, bu yüzden 
de daha çok operasyonel bir şirket olmuş. Çok temiz bir 
işçilik ve düzgün iş yapmaya odaklanmışız. Bugüne 
büyük bir başarı ile gelmiş. Bunun için bugüne kadar 
karar mekanizmasındaki herkesi kutlarım.  Şimdi vites 
değiştirmemiz gerekiyor. Mükemmel operasyonun 
yanında müşterisini daha çok dinleyen, karlılığına 
hakim, satış odaklı bir firma olacağız. Önümüzdeki 
dönem için şirketimize koyduğumuz vizyon, “2017 yılı 
sonunda birbuçuk milyar doları aşan cirosu, üretim ve 
dağıtım ağları ile; müşterisine en yakın, yenilikçi ve en 
beğenilen temiz enerji grubu olmak”. Böylece hedefimiz, 
sektörün en büyük ve karlı ilk 5 grubundan biri 
konumuna ulaşmak, ülkemizin gaz ve elektrik ticaretinin 
%5'ine yön vermek, gaz tedarik zincirinin her halkasında 
yer almak, bunu yaparken en beğenilen, çalışanına  
değer veren, adil, çalışmaktan gurur duyulacak 
şirketlerden biri olmak.

Buna göre yeniden yapılanıyoruz. Satışa ağırlık 
veriyoruz. Çalışanlarımızın konsantrasyonun yarısını 
satışa, yarısını da mükemmel operasyona vermelerini 
istiyoruz. Hatta şirketin mottosunu “müşteri hizmetleri 
şirketi” diye koyduk. Hep birlikte yeniden bir kültür 
yaratmaya çalışıyoruz. 

Doğal gaz satışının yanına katılması planlanan yeni 
faaliyetler ve ürünler var mı?
Onbir şehirde şu anda 650 bin abonemiz var. Bu, büyük 
bir potansiyel müşteri kitlesi demek. İlk hedefimiz bu 
müşteri sayısını daha hızlı arttırmak, ikinci hedefimiz ise 
bu müşteri kitlesine değişik ürünler ile ulaşmak. 

Bakın birlikte bir düşünelim, Boru ile gelen gazın bir 
kısmını kışın evlere dağıtıyorsunuz ve yazın ısınma 
ihtiyacı ortadan kalkınca evlerde gaz tüketimi azalıyor. 
Fabrikalar da kullanılsa da yazın gaz fazlası oluyor. 
Kullanılmayan gazı yapabileceğiniz iki şey var; ya 
depolayacaksınız ya da bir enerji santraline 
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became president, the company had 60 million lira 
turnover and 700 employees. Even though TNT is a big 
company globally, in Turkey it wasn't so. I worked there 
for ten years, I was the president for seven and a half 
years. Along with Turkey, Greece, Central Asia, Israel, and 
Egypt were under my company's control. The company's 
turnover reached to 750 million lira, and the number of 
employees 5,500. In the meantime, we negotiated three 
buyouts and two changes in ownership. We were Turkey's 
biggest logistics company now. But it took ten years and I 
started thinking about letting the next generation take 
over for me. It was at this point that I received an offer 
from STFA. As I mentioned early in our talk, STFA entered 
my life in my student years and it was a legendary 
company talked about with pride in my family. I believed 
we could all be successful with that family environment at 
STFA. STFA Board of Directors picked me and I took my 
office. At this point, I'd like to share with you an 
interesting memory. While I was working at the 
Purchasing Department of Otosan, sometime between 
1992 and 1994, we were setting up IT stations at the 
company. STFA represented SUN Systems in Turkey, and 
we were trying to reach a deal with them. While 
negotiating with Mete Mutluoğlu, who, if I recall correctly, 
was the president of the company at the time, he pointed 
out the Izmit Bay Bridge project on his desk and said 
“look, this is the project we're working on in Izmit.” Years 
later, working at STFA, my first construction site visit was 
to that bridge project. This was a very meaningful 
memory for me. I'd never worked here before, maybe I 
never had the pleasure, but my path kept crossing with 
STFA's. Which is why I'm very proud of working here, 
belonging here. As soon as I started, the board of 
directors and my co-workers took great interest in me, 
and I really felt like I'd been a part of this family for a long 
time. Even though I'm 50 years old, because I plan to work 
for at least 20 more years, I'm hoping to be one of those 
people who work at STFA for two decades.

For the first time in your career, you're working in the 
energy sector. What do you think about this sector?
In the 2000's, when I moved to the logistics sector, it was 
new to Turkey. There were a lot of transporters, goods 
have been transported for years, but the notion of truly 
logistical “supply chain” was nonexistent. We took 
advantage of that momentum. We began by explaining to 
the companies what logistics meant and how to set up 
supply chains. The energy sector is much like logistics, the 
private sector is only now coming into existence, many 
privatizations are not even ten years old, the sector is 
rapidly improving and expanding. In that sense, I consider 
myself lucky to have moved to a rising, expanding sector. 
Actually energy, leaving the size of our work – meaning 
risks and investment costs – aside, is a bit like logistics. 
There, we carried the goods on roads; here, we carry them 
below ground through pipelines. They're also similar in 

the way they are “B2B” and “B2C.” Energaz team knows 
the job and the sector very well, is in command of its 
work, and dynamic. And this is a big advantage for me. 
This is why I never felt any unfamiliarity. My co-workers 
supported me and we complete each other. We blended 
very quickly with both top management and our team. In 
my first week at work, I became Vice President of the 
Natural Gas Distributors Association (GAZBİR). By this 
way, I had the chance to get acquainted with the sector 
very quickly.

Energaz is a company licensed for natural gas 
infrastructure, management, sales and distribution in 
eleven cities throughout Turkey. Could you tell us about 
the current state of Energaz and your vision of the 
future?
According to data from GAZBİR, Energaz holds the second 
highest number of licenses, with eleven cities. Despite this 
number, we're not in top five in terms of gas sold. Because 
we're only active in the gas sector, we're even lower in the 
overall list of energy companies. Energaz was founded in 
2000's with the beginning of privatizations, according to 
rules of tender it spent its first eight years mostly on 
investments, thus it's been mostly an operational 
company. We've been focused on clean workmanship and 
doing a decent job. We've made it so far successfully. 
That's why I congratulate everyone who's taken part in 
the decision-making process. Now we have to shift gears. 
Along with a perfect operation, we'll be a company that is 
attentive to its clients, the master of its profits and losses, 
and sales oriented. Our vision for the future of our 
company is to “be the most innovative, admired and 
client-oriented energy group, with its $1.5 billion turnover, 
production and distribution networks of its own.” Thus, 
our goal is to make it among the biggest and most 
profitable five companies in the sector, direct 5% of our 
country's gas and electric trade, to be present at every 
step of the gas supply chain, and be an admired and fair 
company that values its employees, one that people 
would be proud to work for.

We're restructuring along these lines. We're concentrating 
on sales. We want our employees to devote half of their 
attention to sales, and the other half to operating 
perfectly. We even changed our company motto to 
“Customer Services Company.” We're trying to recreate a 
culture together.

Are there any activities and products to be added to 
natural gas sales?
We have 650,000 subscribers in eleven cities right now. 
This is a big potential customer base. Our first aim is to 
raise the number of our customers, and second is to reach 
this customer base with a variety of products.

Let's think of it this way. You distribute a part of the gas 
through pipes to houses in the winter, and when there's 
no need for heating in the summer, gas consumption in 
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vereceksiniz. Gazı yazın elektriğe çevirip örneğin 
klimalara elektrik olarak vermek gerekiyor. Bir döngü 
sözkonusu yani. Elektrik üretimi deyince, rüzgar ve 
güneş enerjisi de gündeme geliyor. Bunların hepsini 
enerji tedarik zinciri olarak düşündüğünüzde çok büyük 
bir müşteri ve ürün portföyü ortaya çıkıyor. Başta da 
değindiğim gibi enerji gerçekten çok büyük, uçsuz 
bucaksız bir alan.  Bu beni ve arkadaşlarımı çok 
heyecanlandırıyor. Belirli bir strateji ve planla bu büyük 
alanın kritik noktalarında yer almak, bu zincirdeki 
hizmet ve ürünlerden bir kısmını seçerek bu ylda 
yürümek  hedefimiz. Yapacak çok şey var...

Dağıtımı yapılan doğal gaz hangi kaynaklardan temin 
ediliyor, satışı hangi kanallardan yapılıyor?
Biz gaz dağıtımının yanında ciddi bir gaz 
toptancısıyızda. Türkiye'de az sayıda ithalatçı firma var. 
Bu ithalatçı firmaların altında da toptancı firmalar var. 
Perakende ve toptan gaz satışı yapıyoruz. Medgaz 
isminde toptan alım-satım yapan bir şirketimiz var. 
Toptan satışın bir kısmını, kendi şirketlerimiz, Energaz'ın 
illerine  yapıyoruz. Diğer bir kısmını da doğrudan 
tesislere ticari kullanıma satıyoruz. Bu yüzden de şimdi 
yeni bir satış yapılanmasına girdik. Bölge 
Müdürlüklerimiz altında, hem perakende ve ticari 
dediğimiz; bulunduğumuz şehirlerdeki perakendecilere, 
üniversitelere, organize sanayi bölgelerine, hastanelere 
satış yapacak teşlilatımızı hem de montanlı olarak 
Türkiye'nin her bölgesine gaz satabilecek toptan satış 
teşkilatımızı kuruyoruz. Böylece çok iddialı olarak, daha 
yıl bitmeden, bir sonraki yılın gazını satmayı 
hedefliyoruz. 

Temiz enerji konusunda da çalışmalarınız olduğunu 
biliyoruz. Son olarak bu konuda da bilgi alabilir miyiz?
Hatırlarsanız Ankara'nın bir zamanlar en önemli 
gündem maddesi hava kirliliğiydi. Şu an Türkiye'de 
böyle bir şey konuşulmuyor. Bu, doğalgaz sayesinde 
oldu. Doğalgaz şehirlerin havasını tertemiz hale getirdi. 
Her ne kadar fosil yakıt olsa da, doğalgaz fosil yakıtların 
en temiz olanı. Ancak daha da temizi var tabi ki; rüzgar 
ve güneş enerjisi. Rüzgar enerjisi için çalışmalar 
yapıyoruz şu anda. Yenilenebilir enerji şirketlerinden 
RES ile STFA Yatırım Holding, Kırklareli'nde kurulacak 
120 MW'lık Evrencik Rüzgâr Santrali için ortaklık kurdu. 
2016 yılı sonlarında rüzgar çiftliğimizi devreye alacağız. 
Bu çalışmalarımızı daha da geliştirmek için planlar 
yapıyoruz. Güneş'de Hyundai ile bir partnerliğimiz var, 
geliştirmek ve daha ilerilere taşımak için hep birlikte 
çalışıyoruz. Diğer enerji konularında da 
araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de 
belirttiğim gibi; hedefimiz STFA'yı enerjide Türkiye'nin 
en büyük beş şirketinden biri yapmak. 

Sayın Aslan Uzun'a “STFA Ailesi'ne hoşgeldiniz” diyor ve 
keyifli söyleşi için teşekkür ediyoruz.
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houses goes down. Even though factories still use gas, 
you have an excess of it in the summer. There are two 
things you can do with this excess gas: you can store it, or 
channel it to a power plant. In the summer you need to 
convert the gas to electricity to power air conditioners, for 
instance. So it's a loop. When we talk about producing 
electricity, solar and wind energy come up. When we think 
of all these combined as an energy supply chain, it makes 
for a very large customer and product portfolio. As I said 
before, energy is a vast, endless sector. And this excites 
me and my co-workers. Our aim is to be present at critical 
points of this vast sector with a specific strategy, picking 
certain services and products in this chain and make 
strides. We have a lot to do…

The gas that you distribute, which sources is it obtained 
from, and through which channels is it sold?
In addition to gas distribution, we're also a significant gas 
wholesaler as well. There are very few importers in 
Turkey. And these importer companies are followed by the 
wholesale companies. We sell gas, retail and wholesale. 
We have a company named Medgaz that does wholesale 
buying and selling. Part of the wholesales goes to our 
own companies, cities where Energaz is present. Another 
part is sold directly to commercial use at facilities. This is 
why we have a new structure for sales now. We're setting 
up our sales organization under our regional offices as 
both retail and wholesale; in a way that can sell both to 
retailers, universities, industrial zones and hospitals, and 
in mass to every region of the country. In this way, quite 
ambitiously, we aim to sell next year's gas before this year 
is through.

We know you do work in clean energy as well. Finally, 
can we find out more about this?
As you may remember, air pollution was a hot topic in 
Ankara for a while. Now, it's not being talked about 
anywhere in Turkey. This is due to natural gas. Natural 
gas cleaned up the air in cities. Despite being a fossil fuel, 
natural gas is the cleanest of fossil fuels. There are 
cleaner energy sources, of course; wind and solar power. 
We're currently working on wind power. STFA Investment 
Holding made a partnership with the renewable energy 
company RES for the 120 MW Evrencik Wind Park in 
Kırklareli. We're activating our own wind farm towards 
the end of 2016. We're making plans to expand these 
efforts. In solar, we partnered up with Hyundai, and we're 
working to improve it and take it a step further. We're 
pursuing research on other energy topics as well. As I 
mentioned before, our goal is to make STFA one of the five 
biggest energy companies in Turkey.

We would like to welcome Mr. Aslan Uzun to the STFA 
Family, and thank him for this pleasant conversation.

İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ PROJESİNDE KESONLAR YÜZDÜRÜLDÜ 
Kesonların her biri; 25000 ton ağırlığında, yaklaşık 16 basketbol sahası büyüklüğünde ve 4 katlı 
apartman yüksekliğindedir.

IN İZMİT BAY CROSSING BRIDGE PROJECT, CAISSONS HAVE BEEN FLOATED 
Each of the caissons weighs 25000 tons, has the combined surface of 16 basketball courts and as 
high as a four-storey apartment building.
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vereceksiniz. Gazı yazın elektriğe çevirip örneğin 
klimalara elektrik olarak vermek gerekiyor. Bir döngü 
sözkonusu yani. Elektrik üretimi deyince, rüzgar ve 
güneş enerjisi de gündeme geliyor. Bunların hepsini 
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yürümek  hedefimiz. Yapacak çok şey var...

Dağıtımı yapılan doğal gaz hangi kaynaklardan temin 
ediliyor, satışı hangi kanallardan yapılıyor?
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yapıyoruz şu anda. Yenilenebilir enerji şirketlerinden 
RES ile STFA Yatırım Holding, Kırklareli'nde kurulacak 
120 MW'lık Evrencik Rüzgâr Santrali için ortaklık kurdu. 
2016 yılı sonlarında rüzgar çiftliğimizi devreye alacağız. 
Bu çalışmalarımızı daha da geliştirmek için planlar 
yapıyoruz. Güneş'de Hyundai ile bir partnerliğimiz var, 
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Sayın Aslan Uzun'a “STFA Ailesi'ne hoşgeldiniz” diyor ve 
keyifli söyleşi için teşekkür ediyoruz.
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the end of 2016. We're making plans to expand these 
efforts. In solar, we partnered up with Hyundai, and we're 
working to improve it and take it a step further. We're 
pursuing research on other energy topics as well. As I 
mentioned before, our goal is to make STFA one of the five 
biggest energy companies in Turkey.

We would like to welcome Mr. Aslan Uzun to the STFA 
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İnşaat ve Kadın

Yazan By:
Görsel Dökümantasyon Şefi, 
Chief of Visual Documentation, STFA Construction Group, IKG Project

Dilek Tatar
STFA İnşaat Grubu, İKG Projesi 

Kübra KAHRAMAN, İnşaat Mühendisi 
Engineer Taşeron Sözleşmeleri ve Hakediş 
Kontrol Mühendisi
Sub-contracts and Claims Control Engineer
Kadın olarak çok fazla bir zorluk yaşadığımı 
söyleyemem hatta İKG'de durum biraz 
farklı. Kadınlara pozitif ayrımcılık bile 
yapılıyor diyebilirim.
I can't say that I've had a lot of difficulties as 
a woman, and the situation's a bit different 
at İKG. I can almost say there's affirmative 
action in favor of women.

Civil 
, 

Esra ZEYREK, İş Güvenliği Teknikeri 
Safety Technician İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Teknikeri Workers' Health and 
Work Safety Technician
Kadın olarak farklı bir duruşunuz olmalı bu 
sektörde. Sahadaki ortam maalesef sert bir 
ifade ve aşırı resmi bir konuşma 
gerektiriyor. İnşaat sahaları zor çalışma 
ortamlarıdır. 
As a woman, you must have a different 
stance on this sector. The environment on 
the field is unfortunately very rough, and it 
requires overly formal talks. Construction 
sites are difficult work environments. 

Work 
, 

Dilek TATAR, Görsel Dokümantayon Şefi 
Visual Documentation Chief Sinema-Tv  
Film and Television
Kadınların sabırlı yapısının, gerçekten sabır 
gerektiren inşaat sektöründe, projenin 
yararına olduğunu düşünüyorum. Şantiye 
sahasına çıktığınız zaman erkek işi diye bir 
şey kalmıyor. Burada herkes eşit şartlar 
altında çalışmakta. 
I believe that women's patient nature helps 
the projects in the construction sector, which 
requires a lot of patience. There's no so-
called men's work when you're out in the 
construction site. Everyone works under 
equal conditions here.

, 

Özge Arzu ALİOĞLU, Jeoloji  Mühendisi 
Geological Engineer 
İKG Projesi Kuzey Şantiye'den sorumlu 
Kalite Kontrol Mühendisi Quality Control 
Engineer in charge of İKG Project Northern 
Construction Site
Kadın mühendis olma faktörünün olumlu 
ve olumsuz yanlarını oluşturan tek etken 
tamamen işverenin kadın mühendise bakış 
açısı diyebilirim. 
I think the only positive or negative element 
to being a female engineer is the employer's 
approach to female engineers. 

Fatma KUZUCU, Muhasebeci 
Kadınlar, erkek egemen kabul edilen inşaat 
sektöründe iş tecrübeleriyle ve duygusal 
zekaları ile, sektöre ayrı bir bakış açısı 
getiriyorlar.
With their work experiences and emotional 
intelligence, women bring a different 
outlook to the construction sector which has 
been perceived as male-dominated. 

Accountant

Dilek BAYHAN, İnşaat  Mühendisi  
Engineer Kalite Kontrol Mühendisi Quality 
Control Engineer
“İnşaat erkek işi” kavramına katılmıyorum. 
Bu sadece geçmişte insanların kafalarına 
bu şekilde yerleşmiş ve erkek oranının fazla 
olması da bu durumu pekiştirmiş. 
I don't believe in the idea that “construction 
is men's work.” It's just an idea that took 
root in people's head in the past, and the 
high percentage of men in the sector 
reinforced it. 

Civil 
, 

Burcu BENLİDAYI, Proje Müdürü Asistanı  
Project Manager Assistant
İş yoğunluğundan kendimize ve 
yakınlarımıza pek zaman ayıramıyoruz 
ama ileride her İzmit Köprüsü'nden 
geçişimde burada geçen zamanımı 
hatırlayacağım ve geriye bakıp 
gülümseyeceğim. 
We don't have a lot of time for ourselves or 
our beloved ones because of the workload, 
but in the future whenever I cross over the 
Izmit Bridge, I'll look back on my time here 
and smile. 

Aylin KORALP, Jeoloji Mühendisi 
Geological Engineer İSG Mühendisi 
Occupational Health and Safety Engineer
Ailem,  işime olan inancım ve azimli 
çalışmam sayesinde, bu sektörle özellikle 
bir kadın olarak çok zorlayıcı olsa da başa 
çıkabileceğimi gördüler. Ve en büyük 
destekçilerim haline geldiler.
My family witnessed that, thanks to my faith 
in my job and hard work, I can make it as a 
woman in this sector, however hard it would 
be. After that, they became my biggest 
supporters.

, 

Canan ÖZAY, Santral Görevlisi 
Operator
İnşaat sektörü belki hep erkek egemen bir 
sektör olarak bilinecek olsa da, kadınlar bu 
sektörde zamanla daha çok yer alacaktır. 
Even though construction sector will always 
be known as a male-dominated one, 
women will take bigger parts in this sector 
in time. 

Switchboard 

Özge Özsu, Jeoloji Mühendisi  
Engineer İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
Occupational Health and Safety Expert
Şu anda kendimden başka bir 
sorumluluğum yok ama  bir kadın haftada 
en az altı gün şantiyede zorlu bir çalışma 
temposunun içindeyken diğer 
sorumluluklarını ve işini  beraber 
yürütmesi zor olsa gerek.
Right now I don't have any responsibility to 
anyone but myself, but I believe it must be 
hard for a woman to keep up with her job 
and other responsibilities when she has a 
busy schedule working six days a week at a 
construction site.

Geological 
, 

Hatice DİNLER, Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Tourism and Hotel Management Santral 
Görevlisi Switchboard Operator
Ofis ortamında görev yapmakta 
olduğumdan pek bir sıkıntısını 
yaşamıyorum. İşten artan saatlerde aileme 
ve sevdiklerime zaman ayırabiliyorum 
fakat bu benim çok yorulmama sebep 
oluyor açıkçası.
Because I work in an office environment, I 
don't experience that many difficulties. I 
have some time for my family and beloved 
ones in my after-work hours, but frankly it 
tires me out.

, 

Construction and Women
Bulunduğu ortama farklı bir bakış getiren 
kadınlar, hayatın her alanında olduğu gibi, 
inşaat sektöründe de son yıllarda çok başarılı 
işlerin paydaşı oluyorlar.

Ayağında çizmesi, kafasında bareti ile sahaya 
çıkan kadınlarımız; şantiyelerde estetik ve 
disiplini birleştirerek, çalışma koşullarının daha 
yumuşak ve katlanılır olmasını sağlıyorlar. 

İnşaat sektörü, erkek egemen bir yaşam ve 
çalışma biçimi olarak düzenlenmiş ve öyle 
algılanması sağlanmış bir sektör. Ancak, İzmit 
Körfez Geçiş (İKG) Projesi'nde, daha işin başında 
bu anlayıştan farklı bir konseptle iş ve mekan 
planlaması yapıldı. Ofislerde kadın tuvaletleri de 
yer alırken, mühendis yatakhanelerinin bir 
bölümü kadın yatakhanesi olarak düzenlendi. 
Projede çok sayıda kadın mühendis ve 
yönetici/denetici görüyor olmamız, bu anlayışın 
somut görüntüsü. “O ağırlığı öyle kaldırma”, “iş 
eldivenin nerede?”, “kemerinin sıkılığını kontrol 
ettin mi?” diye soran kırmızı baretli kadınlar 
veya taşeron çalışmalarını denetleyen kadınlar, 
şantiyedeki erkek egemen yaşamı değişime 
zorlayan unsurlar. Gece vardiyalarında, uyarıcı 
denetici müdahalelerde bulunan kadın sesleri 
ise ayrı bir renk. 

Türk inşaat sektöründe birçok “ilk”e imza atan 
ve adını dünyaya duyuran STFA'nın bu 
başarısında, şüphesiz ki, kadınların da katkısı 
önemsenecek kadar fazla.

Daha çağdaş bir çalışma ortamı yaratma gayreti,  
üstelik de bunun, böylesi iddialı ve dünya 
çapında büyük bir projede gerçekleştirilmesi, 
geleceğin şantiyelerinde kadın katılımının öncü 
planlaması gibi. 

Women who bring different points of view to their 
environments, as in any other field in life, have 
had a share of success in the construction sector 
as well.

Women go out on the field with boots on their feet 
and safety helmets on their heads, combine 
aesthetics and discipline in construction sites, 
making the working conditions softer and more 
bearable.

The construction sector has been organized as a 
male-dominated life and work style, and it's been 
perceived as such. Since the very beginning, 
however, the work and space planning for Izmit 
Bay Crossing Project (İKG) has been done with a 
concept that's different than this understanding. 
There are ladies' rooms at the offices, and part of 
the engineers' dormitory has been separated for 
women. The fact that we see a number of female 
engineers and managers/inspectors is a concrete 
sign of this understanding. Women with red safety 
helmets saying “Don't lift that weight like that,” 
“Where are your work gloves?” “Did you check 
your safety belt?” or women overseeing the work 
of the subcontractors, are elements that force the 
male-dominated life on the construction site to 
change. Female voices intervening with warnings 
and controls liven up the night shifts.

STFA has led the way in the Turkish construction 
sector in many ways and gained fame worldwide, 
and there's no doubt that women's contribution 
to this success can't be ignored.

The effort to create a modern work environment, 
and making it happen in such an ambitious, 
world-class project, is like the preplanning stage 
of the female participation in future construction 
sites. 

Nuran SAYLI, Proje Müdürü Asistanı 
Assistant of Project Manager
Hep erkek erkeğe çalışmaya alıştıkları için 
bazen kadınların da olduğunu unutup 
daha rahat hareket edebiliyorlar, hoş 
olmayan kelimeler kullanabiliyorlar. Ama 
onlara da  hak vermek lazım,  yılların 
alışkanlığı var.
Because they're accustomed to working in 
all-male environments, they sometimes 
forget there are women present and get 
loose, sometimes use some unpleasant 
words. But it's an old habit, we should give 
them that.
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Görsel Dökümantasyon Şefi, 
Chief of Visual Documentation, STFA Construction Group, IKG Project

Dilek Tatar
STFA İnşaat Grubu, İKG Projesi 
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Kontrol Mühendisi
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söyleyemem hatta İKG'de durum biraz 
farklı. Kadınlara pozitif ayrımcılık bile 
yapılıyor diyebilirim.
I can't say that I've had a lot of difficulties as 
a woman, and the situation's a bit different 
at İKG. I can almost say there's affirmative 
action in favor of women.

Civil 
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Safety Technician İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Teknikeri Workers' Health and 
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sektörde. Sahadaki ortam maalesef sert bir 
ifade ve aşırı resmi bir konuşma 
gerektiriyor. İnşaat sahaları zor çalışma 
ortamlarıdır. 
As a woman, you must have a different 
stance on this sector. The environment on 
the field is unfortunately very rough, and it 
requires overly formal talks. Construction 
sites are difficult work environments. 

Work 
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Dilek TATAR, Görsel Dokümantayon Şefi 
Visual Documentation Chief Sinema-Tv  
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Kadınların sabırlı yapısının, gerçekten sabır 
gerektiren inşaat sektöründe, projenin 
yararına olduğunu düşünüyorum. Şantiye 
sahasına çıktığınız zaman erkek işi diye bir 
şey kalmıyor. Burada herkes eşit şartlar 
altında çalışmakta. 
I believe that women's patient nature helps 
the projects in the construction sector, which 
requires a lot of patience. There's no so-
called men's work when you're out in the 
construction site. Everyone works under 
equal conditions here.
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Özge Arzu ALİOĞLU, Jeoloji  Mühendisi 
Geological Engineer 
İKG Projesi Kuzey Şantiye'den sorumlu 
Kalite Kontrol Mühendisi Quality Control 
Engineer in charge of İKG Project Northern 
Construction Site
Kadın mühendis olma faktörünün olumlu 
ve olumsuz yanlarını oluşturan tek etken 
tamamen işverenin kadın mühendise bakış 
açısı diyebilirim. 
I think the only positive or negative element 
to being a female engineer is the employer's 
approach to female engineers. 

Fatma KUZUCU, Muhasebeci 
Kadınlar, erkek egemen kabul edilen inşaat 
sektöründe iş tecrübeleriyle ve duygusal 
zekaları ile, sektöre ayrı bir bakış açısı 
getiriyorlar.
With their work experiences and emotional 
intelligence, women bring a different 
outlook to the construction sector which has 
been perceived as male-dominated. 
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Engineer Kalite Kontrol Mühendisi Quality 
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“İnşaat erkek işi” kavramına katılmıyorum. 
Bu sadece geçmişte insanların kafalarına 
bu şekilde yerleşmiş ve erkek oranının fazla 
olması da bu durumu pekiştirmiş. 
I don't believe in the idea that “construction 
is men's work.” It's just an idea that took 
root in people's head in the past, and the 
high percentage of men in the sector 
reinforced it. 

Civil 
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Burcu BENLİDAYI, Proje Müdürü Asistanı  
Project Manager Assistant
İş yoğunluğundan kendimize ve 
yakınlarımıza pek zaman ayıramıyoruz 
ama ileride her İzmit Köprüsü'nden 
geçişimde burada geçen zamanımı 
hatırlayacağım ve geriye bakıp 
gülümseyeceğim. 
We don't have a lot of time for ourselves or 
our beloved ones because of the workload, 
but in the future whenever I cross over the 
Izmit Bridge, I'll look back on my time here 
and smile. 

Aylin KORALP, Jeoloji Mühendisi 
Geological Engineer İSG Mühendisi 
Occupational Health and Safety Engineer
Ailem,  işime olan inancım ve azimli 
çalışmam sayesinde, bu sektörle özellikle 
bir kadın olarak çok zorlayıcı olsa da başa 
çıkabileceğimi gördüler. Ve en büyük 
destekçilerim haline geldiler.
My family witnessed that, thanks to my faith 
in my job and hard work, I can make it as a 
woman in this sector, however hard it would 
be. After that, they became my biggest 
supporters.
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Canan ÖZAY, Santral Görevlisi 
Operator
İnşaat sektörü belki hep erkek egemen bir 
sektör olarak bilinecek olsa da, kadınlar bu 
sektörde zamanla daha çok yer alacaktır. 
Even though construction sector will always 
be known as a male-dominated one, 
women will take bigger parts in this sector 
in time. 
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Engineer İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
Occupational Health and Safety Expert
Şu anda kendimden başka bir 
sorumluluğum yok ama  bir kadın haftada 
en az altı gün şantiyede zorlu bir çalışma 
temposunun içindeyken diğer 
sorumluluklarını ve işini  beraber 
yürütmesi zor olsa gerek.
Right now I don't have any responsibility to 
anyone but myself, but I believe it must be 
hard for a woman to keep up with her job 
and other responsibilities when she has a 
busy schedule working six days a week at a 
construction site.

Geological 
, 

Hatice DİNLER, Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Tourism and Hotel Management Santral 
Görevlisi Switchboard Operator
Ofis ortamında görev yapmakta 
olduğumdan pek bir sıkıntısını 
yaşamıyorum. İşten artan saatlerde aileme 
ve sevdiklerime zaman ayırabiliyorum 
fakat bu benim çok yorulmama sebep 
oluyor açıkçası.
Because I work in an office environment, I 
don't experience that many difficulties. I 
have some time for my family and beloved 
ones in my after-work hours, but frankly it 
tires me out.

, 

Construction and Women
Bulunduğu ortama farklı bir bakış getiren 
kadınlar, hayatın her alanında olduğu gibi, 
inşaat sektöründe de son yıllarda çok başarılı 
işlerin paydaşı oluyorlar.

Ayağında çizmesi, kafasında bareti ile sahaya 
çıkan kadınlarımız; şantiyelerde estetik ve 
disiplini birleştirerek, çalışma koşullarının daha 
yumuşak ve katlanılır olmasını sağlıyorlar. 

İnşaat sektörü, erkek egemen bir yaşam ve 
çalışma biçimi olarak düzenlenmiş ve öyle 
algılanması sağlanmış bir sektör. Ancak, İzmit 
Körfez Geçiş (İKG) Projesi'nde, daha işin başında 
bu anlayıştan farklı bir konseptle iş ve mekan 
planlaması yapıldı. Ofislerde kadın tuvaletleri de 
yer alırken, mühendis yatakhanelerinin bir 
bölümü kadın yatakhanesi olarak düzenlendi. 
Projede çok sayıda kadın mühendis ve 
yönetici/denetici görüyor olmamız, bu anlayışın 
somut görüntüsü. “O ağırlığı öyle kaldırma”, “iş 
eldivenin nerede?”, “kemerinin sıkılığını kontrol 
ettin mi?” diye soran kırmızı baretli kadınlar 
veya taşeron çalışmalarını denetleyen kadınlar, 
şantiyedeki erkek egemen yaşamı değişime 
zorlayan unsurlar. Gece vardiyalarında, uyarıcı 
denetici müdahalelerde bulunan kadın sesleri 
ise ayrı bir renk. 

Türk inşaat sektöründe birçok “ilk”e imza atan 
ve adını dünyaya duyuran STFA'nın bu 
başarısında, şüphesiz ki, kadınların da katkısı 
önemsenecek kadar fazla.

Daha çağdaş bir çalışma ortamı yaratma gayreti,  
üstelik de bunun, böylesi iddialı ve dünya 
çapında büyük bir projede gerçekleştirilmesi, 
geleceğin şantiyelerinde kadın katılımının öncü 
planlaması gibi. 

Women who bring different points of view to their 
environments, as in any other field in life, have 
had a share of success in the construction sector 
as well.

Women go out on the field with boots on their feet 
and safety helmets on their heads, combine 
aesthetics and discipline in construction sites, 
making the working conditions softer and more 
bearable.

The construction sector has been organized as a 
male-dominated life and work style, and it's been 
perceived as such. Since the very beginning, 
however, the work and space planning for Izmit 
Bay Crossing Project (İKG) has been done with a 
concept that's different than this understanding. 
There are ladies' rooms at the offices, and part of 
the engineers' dormitory has been separated for 
women. The fact that we see a number of female 
engineers and managers/inspectors is a concrete 
sign of this understanding. Women with red safety 
helmets saying “Don't lift that weight like that,” 
“Where are your work gloves?” “Did you check 
your safety belt?” or women overseeing the work 
of the subcontractors, are elements that force the 
male-dominated life on the construction site to 
change. Female voices intervening with warnings 
and controls liven up the night shifts.

STFA has led the way in the Turkish construction 
sector in many ways and gained fame worldwide, 
and there's no doubt that women's contribution 
to this success can't be ignored.

The effort to create a modern work environment, 
and making it happen in such an ambitious, 
world-class project, is like the preplanning stage 
of the female participation in future construction 
sites. 

Nuran SAYLI, Proje Müdürü Asistanı 
Assistant of Project Manager
Hep erkek erkeğe çalışmaya alıştıkları için 
bazen kadınların da olduğunu unutup 
daha rahat hareket edebiliyorlar, hoş 
olmayan kelimeler kullanabiliyorlar. Ama 
onlara da  hak vermek lazım,  yılların 
alışkanlığı var.
Because they're accustomed to working in 
all-male environments, they sometimes 
forget there are women present and get 
loose, sometimes use some unpleasant 
words. But it's an old habit, we should give 
them that.
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İnsanoğlu, varolduğu dönemden itibaren yaşamını 
sürdürebilmek için toplum ve çevre içinde yaşamaya 
ihtiyaç duymuştur. Toplumsal yaşam; giderek sayıları 
artan ve buna bağlı olarak gereksinimleri çeşitlenen 
bireylerin, ileri seviyede teknolojileri üretmelerini, daha 
fazla yerleşim alanına ihtiyacı, sınırlı kaynakların 
tüketimini, yaşadıkları ortamların kirlenmesini ve doğal 
kaynakların her geçen gün azalmasını da beraberinde 
getirmiştir. Bu durumda bireye düşen görevlerden biri; 
teknolojiden daha etkin biçimde nasıl 
yararlanabileceği, ortaya çıkan sorunları nasıl 
çözümleyeceği ve gelecekteki sorunların ortaya çıkma 
olasılığını nasıl en aza indirebileceği sorularına yanıt 
bulmaktır. Bunun bir yolu da; çevre sorunları hakkında 
bilgilenmekten, sorunlara çözüm üretmekten ve 
sorunun kaynaklarını ortadan kaldırma konusunda 
bilinçlenmekten geçmektedir. 

Nüfusun hızla artması ve buna bağlı olarak dünya 
üzerinde her konuda artan ihtiyaçların çaresi olan 
sanayileşme, kentleşme ve ticaretin (buna bağlı olarak 
taşımacılığın) gelişmesi, doğal kaynakların daha hızlı 
tüketilmesinin ve tarım arazisi ile ormanlık alanların 
azaltılmasının temel nedeni olarak sıralanabilmektedir. 
Zamanla tüm bu olgular, önüne geçilmesi güç çevre 
sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bilinçsiz endüstriyel 
oluşumların sonucu ortaya çıkan hava, su ve toprak 
kirliliği; kentleşme sonucu yeşil alanların yok edilmesi; 
ticaretin gelişmesi ve benzeri birçok faaliyet sonucu 
oluşan kirlilik, çevre sorunlarının en başında 
gelmektedir. 

STFA olarak biz, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi 
planlanan her projemizde, ISO 14001:2004 Çevre 
Yönetim Sistemleri Standardı, ulusal ve uluslararası 
kanun gerekliliklerine uygun olarak geliştirdiğimiz 
Çevre Yönetim Sistemi'ni ön planda tutmaktayız. 

Çevre Yönetim Sistemi ile şirket üst yönetiminin 
belirlediği politika doğrultusunda, faaliyet ve 
hizmetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında doğal 
kaynakları verimli kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi 
ve azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda, faaliyet 

Humankind, ever since it first came into existence, has 
the need to live in a societiy and environment to sustain 
life. The communal lifestyle brought with it the 
individuals growing in numbers and thus in 
requirements producing higher levels of technology, the 
need for more space for settlements, consumption of 
finite resources, pollution of living spaces and the daily 
decrease of natural resources. In this case, it falls to the 
individual to come up with answers to the questions of 
how to make more efficient use of technology, how to 
solve problems and minimize the chance of any 
problems surfacing in the future. One way to do this is to 
be informed about environmental problems, providing 
solutions and becoming conscious to eradicate the roots 
of these problems.

Rapid population growth, and in parallel to this, the 
developments in industrialization, urbanization and 
trade (and accordingly, transportation), the answer to 
globally rising needs in every respect, can be named as 
the leading cause of increasingly rapid consumption of 
natural resources and the decrease in agricultural land 
and forestland. In time, these facts create environmental 
problems that are hard to prevent. Air, water and land 
pollution as a result of blind industrial development, 
destruction of green spaces by urbanization, pollution 
created by the improving trade and similar activities are 
the leading environmental problems.

As STFA, we uphold ISO 14001:2004 Environmental 
Management Systems Standards and our own 
Environmental Management System, developed in 
accordance with national and international legal 
requirements.

With our Environmental Management System and 
policies determined by the corporate senior 
management, we aim to prevent and reduce 
environmental pollution by using natural resources 
more efficiently in performing our activities and services. 
Accordingly, we analyze in great detail all processes 
related to our activities and services, and assess 
“environmental impact-aspect” parameters we might 

ve hizmetler ile ilgili tüm süreçleri ayrıntılı olarak analiz 
edip karşılaşılaşabileceğimiz ”çevre etki - boyut” 
parametrelerini değerlendirmekteyiz. Tehlikeli ve 
yasaklı maddelerle ilgili olarak, satın alma, depolama 
ve atıkları bertaraf etme yöntemlerimizi sürekli olarak 
geliştirmekteyiz.  

Çevre Yönetim Sistemimiz “Planla (Gerekli olan amaç 
ve süreçlerin oluşturulması) – Uygula (Sürecin 
uygulanması) – Kontrol Et (Sürecin, Çevre Politikasına, 
yasal ve diğer şartlara göre izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, sonuçların raporlanması) – Önlem 
Al (Sistem performansının sürekli geliştirilmesi için 
aksiyon alınması)” modeli üzerine kuruludur. Bu 
yaklaşım sayesinde Çevre Yönetim Sistemi'nin sürekli 
olarak geliştiğini ve amacına ulaşmaya yaklaştığını 
garanti altına almaktayız. İnanıyoruz ki, etkin çalışan 
bir sistem ile çalışma ortamının sürekli gelişimini 
sağlayabiliriz.

Faaliyetlerimizin, ekipmanlarımızın, ürün ve 
hizmetlerimizin çevre boyutlarını değerlendiren bir 
program üzerinden giderek, çevresel etkilerimizi 
kontrol altında tutmaktayız. Bu programın içine;

Havaya yapılan emisyonlar,n

Suya yapılan deşarjlar,n

Toprak kirliliği, n

Atık yönetimi,n

Hammadde ve doğal kaynak tüketimini dahil n

etmekteyiz.

Tüm projelerimizde, alt işveren personelleri dahil tüm 
çalışanlara Çevre Bilinci, STFA'nın Çevre Yönetim 
Sistemi ve genel kurallar hakkında eğitim vermekteyiz. 

ÇEVRE VE İNSAN
ENVIRONMENT AND
HUMANKIND

face. In terms of dangerous harmful substances, we 
constantly develop our procurement, storage and 
elimination methods. 

Our Environmental Management System is based on the 
model of “Plan (Creating the necessary goals and 
processes) – Do (Application of the process) – Check 
(Observing and evaluating the process in terms of 
Environment Policies, legal obligations and other 
conditions, reporting the findings) – Act (Taking action to 
constantly improve the performance of the System)”. 
Thanks to this approach, we guarantee that 
Environmental Management System is constantly 
improving and getting closer to achieving goals. We 
believe, with an efficiently working system, we can 
provide constant improvements to the work 
environment.

Following a program that evaluates the environmental 
impact of our activities, equipments, products and 
services, we keep our environmental impact under 
control. Included in this program are;

Air emission,n

Discharges into water,n

Soil pollution, n

Waste management,n

Consumption of raw materials and natural resources.n

In all of our projects, we provide training on 
Environmental Awareness, STFA's Environmental 
Management System and general rules for all of our 
employees, including subcontractor personnel. Included 
in Basic Environmental Awareness Process are;

Job Training,n

Basic Awareness Training,n

Project and Work-Specific Environmental Training,n

Emergencies,n

Firefighting.n
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Temel Çevre Bilinçlendirme Süreci aşağıdakileri 
içermektedir;

İşe Başlama Eğitimi,n

Temel Bilinçlendirme Eğitimi,n

Proje ve İşe Özgü Çevre Eğitimi,n

Acil Durumlar,n

Yangınla Mücadele.n

STFA'nın atık yönetimi sisteminin ilk basamağı atık 
minimizasyonudur. Bu yaklaşım, atık oluşumunun 
azaltılması, atığın geri kazanılması, geri dönüşüm ve 
daha az kaynak tüketimi sağlamaktadır. Atık 
yönetiminin temel amaçlarını aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz;

n İnşaat yapımı sırasında ortaya çıkan atıkların etkili 
şekilde azaltılması, yönetilmesi ve çevreye zararlı 
olabilecek her türlü etkinin izlenmesi için genel bir 
kriter oluşturulması,

n Farklı tipteki atıkların ve ayrıştırma yöntemlerinin 
tanımlanması,

n Atıkların kayıt altına alınması ve takip edilmesi,

n Güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlamak için 
sorumlulukların tanımlanması,

n Projenin gerekliliklerine, yasal çevre mevzuatına, 
şirket politikalarına ve prosedürlerine uyum 
sağlanmasının garanti altına alınması.  

Gerçekleştirdiğimiz faaliyet, hizmet ve imalat 
çalışmalarında oluşan atıkların; müşteri 
gereksinimleri, yasal ve diğer şartlar, ÇED Raporu, 
çevre boyut değerlendirme ile bütünsellik içerisinde;

n Atıkların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması

n Taşınması ve Depolanması

n Yeniden Kullanılması

n Geri Dönüştürülmesi

n Bertaraf Edilmesi

n İzleme ve Ölçme Yapılması

n Gözden Geçirilmesi ve Düzeltilmesi 

süreçlerinden geçirerek atık yönetim planlaması 
yapmakta ve yürütmekteyiz.

TEMA Vakfı'nın sürdürdüğü, Türkiye genelinde 1 milyon 
hektar alanda sağlıklı meşe ormanları oluşturmayı 
hedefleyen Meşe Projesi'ne, geri dönüşüm yapılması 
için lisanslı kuruluşlara teslim ettiğimiz atıklar ile dahil 
olarak, meşe tohumu ekilmesini sağladık. Çünkü meşe 
ağacı, köklerini toprak içinde derine ve yanlara doğru 
uzatarak erezyona karşı koruma sağlamaktadır. 

STFA olarak tüm paydaşlarımıza, Çevre Yönetim 
Sistemimiz ile, inşaat yapım faaliyetlerimizden 
kaynaklanabilecek her türlü çevresel olumsuz etkiyi 
bertaraf etmenin sözünü vermekteyiz. 

Atık yönetiminin önemi ve çevre bilincinin 
vurgulanması için, zaman zaman projelerimizde 
düzenlenen “Temizlik Günleri”ne dahil olarak 
personelin aktif rol almalarını sağlamaktayız. 

Suudi Arabistan Dareen Limanı Genişletme Projesi 
kapsamında, 13 Mart 2013 tarihinde, Kuzey Bölge 
Projeler Departmanı'nın “4. Yıllık Temizlik Günü”ne 
katıldık ve STFA takımından 10 kişilik bir grup, 5 saatlik 
temizlik organizasyonunda yer aldı. 

Ras Laffan Wajba Geçişi Jetty Boil Off Gas İyileştirme 
Projesi kapsamında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, 
Ras Laffan Plajı boyunca gerçekleştirilen “Temizlik 
Günü”ne katıldık ve toplamda 50 kişilik bir grup ve Ras 
Laffan Endüstriyel Şehir Çevre Sağlık Güvenlik 
Bölümü'nün desteği ile 2 saatlik bir faaliyet 
gerçekleştirdik. 

Bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en güzel şey 
temiz ve yaşanabilir bir çevredir. Üzerinde yaşadığımız 
topraklarımızı temizleyerek, ağaçlandırarak erezyona 
karşı koruyalım. Çünkü toprak yoksa; ağaç yok, nefes 
yok, üretim yok, hayat yok...

Çevreye Destek
STFA proje ekibi, Aramco Kuzey Bölge Projeleri 

Bölümü (NAPD) tarafından 13 Mart tarihinde "Çöp - 
Herkesin Problemi" sloganı ile düzenlenen Ras 

Tanura Çevre Etkinliği'ne katılarak destek verdi.

Support for the Environment
STFA project team attended the Ras Tanura

Environmental event, bearing the slogan “Trash -
Everyone's Problem,” that the Aramco Northern

Region Project Department (NAPD) organized on
March 13.

The first step of the STFA waste management system is 
minimization. This approach provides a decrease in 
waste generation, recycling, and less resource 
consumption. We can describe the basic goals of waste 
management as;

Establishing general criteria for effectively reducing n

and managing waste generated during construction, 
and observing all impacts that could be harmful to the 
environment,

Identifying different types of waste and separation n

methods,

Registering and keeping track of wastes,n

Identifying responsibility to provide safe disposal,n

Guaranteeing adaptation to the necessities of the n

project, legal environmental regulations, corporate 
policies and procedures.

We plan and execute management of the waste 
generated as a result of our activities, services, and 
manufacturing works, by considering the client's 
requirements, obligations both legal and other 
requirements, EIA reports and environmental impact as 
a whole, and going through the following processes;

Identifying and Classifying the Wasten

Transportation and Storagen

Reusen

Recyclingn

Eliminationn

Observing and Surveyingn

Reviewing and Correction.n

We participated in the Oak Project, carried on by TEMA 
(The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for 
Reforestation and the Protection of Natural Habitats) 
which aims to create healthy oak forests over a million 
hectare land throughout Turkey, with the waste we 
delivered to licensed agencies to be recycled. Oak trees 
spread their roots deep and wide in the soil, providing 
protection against soil erosion. 

As STFA, we promise to our shareholders that, with our 
Environmental Management System, we will eliminate 
any negative environmental impact caused by our 
construction efforts. 

To emphasize the importance of waste management 
and environmental awareness, we participate in the 
“Cleaning Days” held occasionally at our projects, and 
ensure that our personnel play an active part. 

As a part of Dareen Fishing Port Expansion Project in 
thSaudi Arabia, we participated in the “4  Annual Cleaning 

Day” of the Northern Regional Projects Department on 
March 13, 2013, and a 10-person team from STFA took 
part in the 5-hour cleaning effort. 

As a part of Jetty Boil Off Gas Recovery Project at Wajba 
Crossing, Ras Laffan, we participated in the “Cleaning 
Day” held along the Ras Laffan Beach on June 5, World 
Environment Day, and gave a 2-hour effort with a team 
of 50 people supported by Ras Laffan Industrial City 
Health, Safety and Environment Department.

A clean and habitable environment is the best gift we 
can give to the next generations. We should keep our 
land clean and forested against land erosion. If where 
there's no soil; then there are no trees, no breath, no 
production, no life…

STFA olarak, gerçekleştirilen ve 
gerçekleştirilmesi planlanan her 

projemizde, ISO 14001:2004 Çevre 
Yönetim Sistemleri Standardı, ulusal ve 

uluslararası kanun gerekliliklerine uygun 
olarak geliştirdiğimiz Çevre Yönetim 

Sistemi'ni ön planda tutmaktayız. 

As STFA, we uphold ISO 14001:2004 
Environmental Management Systems 

Standards and our own Environmental 
Management System, developed in 

accordance with national and 
international legal requirements.
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Khan Academy öğretim sistemi ile ders işleyen ABD'nin 
Los Altos bölgesindeki bazı okullardaki öğrenciler, dersi 
evde Khan Academy'nin internet sitesinden öğreniyor, 
okula geldiklerinde ise, öğretmenlerinin kontrolünde 
araştırma yaparak öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Bu 
şekilde, sınıftaki öğrenciler rahatça ders videolarına 
evden erişebiliyor, sıkılmadan anlamadıkları yeri 
durdurup tekrar izleyebiliyorlar. Böylece vakit kazanan, 
öğretmen öğrencilerine daha fazla zaman ayırabiliyor, 
eksikleri daha kolay görüp, daha hızlı ve eşit oranda 
öğrenmelerine yardımcı oluyor. Sınıf içerisinde konuyu 
anlayan öğrenciler,  anlamayanlara destek olabiliyor. 

Khan Academy Türkçe olarak “Öğrenmenin Yeni Yolu” 
sloganıyla yola çıktığımız günden bu yana, 1000'in 
üzerinde ders  videosunu Türkçe konuşan herkese 
kazandırdık. İşitme engellilerin de dersleri takip 
etmelerini kolaylaştırmak amacıyla, videolarımızı 
Türkçe altyazı seçeneğiyle de sunuyoruz. Khan Academy 
Türkçe, görme engellileri de unutmayarak, görme 
engelliler için hizmet veren, “dinleyerek öğrenme” 
portalı üzerinden derslerini paylaşıyor. 

Gönüllü çevirmenlerimiz ve denetmenlerimizin 
desteğiyle Türkçeleştirilen ders videolarına 
www.khanacademy.org.tr  sitesinden istediğiniz anda, 
istediğiniz yerde ulaşmak, hem ücretsiz hem de çok 
kolay.
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Çalışanları açısından STFA bir okuldur. Kurucularımızın 
eğitime olan desteği, kurmuş oldukları vakıflarla 
günümüze kadar devam etmektedir.

1992 yılında  Sezai TÜRKEŞ tarafından kurulan Bilimsel 
ve Teknik Yayınlar Çeviri Vakfı'nın yakın zamanda 
ülkemize kazandırdığı ücretsiz eğitim platformu Khan 
Academy Türkçe ile, toplama-çıkarma gibi temel 
matematik konularından, tıp ve astronomiye kadar 
birçok konuda bilgiye ihtiyaç duyan, merak eden 
insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. 

Khan Academy'nin kurucusu Salman KHAN'ın 
anlatımıyla;  bir sınıfta ders veren öğretmen, anlattığı 
konu bittiğinde öğrencilerini sınava tabi tutar ve 
öğrendiklerini 100 puan üzerinden değerlendirir. Diyelim 
ki sınıftaki en çalışkan öğrenci 95 puan alır. Diğer 
öğrencilerden 80, 70 hatta 50 puan alanlar olur. Bu, 
dersi en iyi anlayan öğrencinin, konunun yüzde 95'ni 
kavramış olduğunu gösterir. Burada  yüzde 5'lik bir 
kayıptan bahsediyoruz. Sınıftaki diğer öğrencilerin aldığı 
notları da düşünürsek, konunun ortalama yüzde 70 
oranında öğrenildiğini görürüz. Öğretmenin, her 
öğrenciye tek tek öğrenemedikleri kısımları anlatma 
olanağı yoktur.  Böyle bir  olanağı olsa bile, ne kadar 
tekrar yapılırsa yapılsın, tüm sınıfın öğrenme oranı 
yüzde 100 olmayacaktır. Khan Academy ders videoları, 
öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için 20 dakikanın 
üzerinde değildir. Öğrenciler istedikleri konuyu 
izleyebilir, durdurup geri sarabilir,kendi hızlarında 
öğrenebilir ve konuya hakim olana kadar tekrar 
edebilirler. 

To its employees, STFA is a school. The support our 
founders gave to education is still alive through the 
foundations they started.

Through the free education platform Khan Academy, 
recently introduced to our country by the Scientific and 
Technical Publications Translation Foundation which was 
started founded by Sezai Türkeş in 1992, we aim to reach 
curious-minded people who need information on subjects 
varying from basic mathematics like addition and 
subtraction, to medicine and astronomy.

In the words of Khan Academy's founder, Salman Khan; a 
teacher in a classroom finishes explaining a subject to the 
students and gives them a test right after, grading them 
out of 100. Let's say the hardest working student gets a 
95. Other students get 80, 70, and some even get 50. This 
shows that the student who most fully understood the 
course comprehended 95% of it. We're talking about a 5% 
loss here. Considering some of the other grades in the 
class, the subject is comprehended at an average of 70%. 
The teacher can't go over the missed points one by one 
with each student. Even if the teacher had such an 
opportunity, the learning rate of the entire class won't be 
100%. Khan Academy's lecture videos are under 20 
minutes, so that the student doesn't lose attention. The 
students can watch any subject they want, pause, rewind, 
learn at their own pace and repeat until they have a 
command of the subject.

In some of the schools in the Los Altos area in U.S.A. where 
Khan Academy's teaching system is used, students learn 
the material at home through Khan Academy's website, 

khanacademy.org.tr

Yazan By: Khan Academy Türkçe Takımı
Khan Academy Turkish Team
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and at school, they do research supervised by their 
teachers to support what they have learned. In this way, 
students can reach the lecture videos easily at home, stop 
and go over what they missed without getting bored. 
Thus the teacher gets more time to spend with students, 
spot the deficiencies more easily, and help them learn 
faster and more equally. In class, students who have a 
better grip on the subject can support those who don't.

Ever since we started out as Khan Academy Turkish, with 
the motto “The New Way of Learning,” we made over one 
thousand lecture videos available to Turkish speakers. In 
order to make it easier for the hearing impaired to follow 
the lectures, we offer Turkish subtitles for our videos. 
Khan Academy Turkish doesn't forget about the visually 
impaired as well, sharing the lectures over “learning 
through listening” portal that serves the visually 
impaired.

It's free and very easy to access to the lecture videos, 
translated into Turkish with the help of our volunteer 
translators and supervisors, from the website 
www.khanacademy.org.tr  any time you want.
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İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında yapımı 
devam eden İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nün inşaatı 
hızla ilerliyor. Projenin en önemli noktalarından biri 
olan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nün “Altyapı İnşaatları 
ve Derin Denizde Temel İnşaatları Projesi” STFA Grubu 
tarafından üstlenildi ve çalışmalar devam ediyor.

STFA, proje kapsamında, köprünün derin denizde yer 
alacak iki kule temelinin, karada bulunan 2 ankraj 
yapısının, yaklaşım viyadüklerinin ayaklarının ve 
ankraj kenar ayaklarının inşaatını gerçekleştirecek. 
Köprünün ayak temellerini oluşturmak üzere, her biri 
yaklaşık bir futbol sahası genişliğinde ve 52 bin ton 
ağırlığında iki adet keson imal edilecek. Köprü, 1.550 
metre orta açıklığı ve 2.682 metre uzunluğu ile 
dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri 
arasında yer alacak.

Projenin inşasında ihtiyaç duyulacak beton miktarı ile 
projenin ihtişamı ve jeopolitik önemi göz önünde 
bulundurulduğunda, kullanılacak beton kalitesi daha 
da önem kazanıyor. 

The construction of Izmit Bay Crossing Bridge, a part of 
the Gebze-Orhangazi-Izmir Highway Project that will 
reduce the traveling time between Istanbul and Izmir to 
three and a half hours, is progressing rapidly. 
“Infrastructure Construction and Deep Sea Foundation 
Constructions Project,” a part of one of the project's 
most important points, of Izmit Bay Crossing Bridge is 
undertaken by STFA Group and the work is currently 
ongoing.

As a part of this project, STFA will construct underwater 
foundations at deep sea for the bridge's two towers, two 
anchorage structures on land, feet of the approach 
viaducts, and corner feet of the anchorage. In order to 
build the foundations for the bridge's feet, two caissons 
will be produced, each the size of a football field and 
weighing 52,000 tons. The bridge, with its 1,550 meter 
central span and length of 2,682, will be one of the 
world's biggest suspension bridges with a central span.

Considering the amount of cement required for the 
construction, and the magnificence and geopolitical 
importance of this project, the quality of cement to be 

Beton, toprağın altında 
kalsa bile
güzel
olmalıdır!

Concrete should 
be pleasant even 
it’ll stay buried 
under ground!

KÖPRÜ
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY

Yazan By:
İhale Hazırlık Mühendisi, 
Tender Engineer, STFA Construction Group

Ömer Kımıldar
STFA İnşaat Grubu

STFA, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak 
Kampüsü'nde, Yapı Malzemeleri Bölümü'ne bağlı 
Marmaray Laboratuvarı'nın genişletilmesine katkıda 
bulundu ve toplam altı odadan oluşan bu laboratuvara 
yedi oda daha inşa edildi. Bu bölümlerde, İzmit Körfez 
Geçiş Köprüsü'nün beton, agrega, karışım suyu ve katkı 
kimyasalları test ediliyor. STFA tarafından yapılan 
odalardan ikisinde beton numunelerinin bakımı (kürü) 
işlemleri, dört tanesinde ise beton ve agrega deneyleri 
yapılıyor. Yedinci oda arşiv amacıyla kullanılıyor. 

Laboratuvarda, beton numunelerine kırım, agregada, 
elek, kirlilik, hava boşluğu, petrografik analiz gibi 
testler uygulanıyor. Bu konvansiyonel testler dışında, 
beton dürabilitesini (dayanımı) ölçmek için Klor 
Yayınım Testi (Klor Migrasyon) yapılıyor. Klor Yayınım 
Testi ile deniz suyuna maruz kalan köprü, viyadük ve 
liman yapılarının servis süreleri tespit ediliyor.

Laboratuvarın hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, 
STFA'nın iki mühendisi ve bir  teknisyeni de görev 
alarak, çalışmalara destek oluyorlar.

STFA İnşaat Grubu'nun katkılarıyla kurulan bu 
laboratuvarda, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Projesi'nin 
dışında, İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi (Tüp 
Geçit Tüneli),  Marmaray Tüp Geçit Tüneli ve 3. Boğaz 
Köprüsü gibi büyük projelerin de beton numuneleri 
test ediliyor.

used gets even more important.

STFA made contributions to the expansion of Marmaray 
Laboratory of Istanbul Technical University Building 
Materials Department at their Maslak Campus, and 
seven additional new rooms were added to this six-room 
laboratory. In these rooms, concrete, aggregate, mixing 
water and additive chemicals to be used in Izmit Bay 
Crossing Bridge are being tested. Two of the rooms built 
by STFA are being used for the treatment of concrete 
samples, and four are used to conduct concrete and 
aggregate experiments in. The seventh room is used for 
archival purposes.

In the lab, tests like lithotomy for the concrete and 
sifting, pollution, air pockets and petrographical 
analysis of the aggregate are conducted. Along with 
these conventional tests, chlorine migration tests to 
calculate the durability of concrete are conducted. With 
the chlorine migration tests, the service life of bridges, 
viaducts and port structures that are exposed to sea 
water can be determined.

Two engineers and one technician from STFA are 
assigned to the laboratory, to take part in and support 
the work being done.

Along with Izmit Bay Crossing Bridge Project, concrete 
samples from big projects like Bosporus Road Crossing 
Project (Eurasia Tunnel), Marmaray Tunnel, and the 
Third Bosporus Bridge are being tested in this 
laboratory, set up with STFA Construction Group's 
contributions.  



36 37

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında yapımı 
devam eden İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nün inşaatı 
hızla ilerliyor. Projenin en önemli noktalarından biri 
olan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nün “Altyapı İnşaatları 
ve Derin Denizde Temel İnşaatları Projesi” STFA Grubu 
tarafından üstlenildi ve çalışmalar devam ediyor.

STFA, proje kapsamında, köprünün derin denizde yer 
alacak iki kule temelinin, karada bulunan 2 ankraj 
yapısının, yaklaşım viyadüklerinin ayaklarının ve 
ankraj kenar ayaklarının inşaatını gerçekleştirecek. 
Köprünün ayak temellerini oluşturmak üzere, her biri 
yaklaşık bir futbol sahası genişliğinde ve 52 bin ton 
ağırlığında iki adet keson imal edilecek. Köprü, 1.550 
metre orta açıklığı ve 2.682 metre uzunluğu ile 
dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri 
arasında yer alacak.

Projenin inşasında ihtiyaç duyulacak beton miktarı ile 
projenin ihtişamı ve jeopolitik önemi göz önünde 
bulundurulduğunda, kullanılacak beton kalitesi daha 
da önem kazanıyor. 

The construction of Izmit Bay Crossing Bridge, a part of 
the Gebze-Orhangazi-Izmir Highway Project that will 
reduce the traveling time between Istanbul and Izmir to 
three and a half hours, is progressing rapidly. 
“Infrastructure Construction and Deep Sea Foundation 
Constructions Project,” a part of one of the project's 
most important points, of Izmit Bay Crossing Bridge is 
undertaken by STFA Group and the work is currently 
ongoing.

As a part of this project, STFA will construct underwater 
foundations at deep sea for the bridge's two towers, two 
anchorage structures on land, feet of the approach 
viaducts, and corner feet of the anchorage. In order to 
build the foundations for the bridge's feet, two caissons 
will be produced, each the size of a football field and 
weighing 52,000 tons. The bridge, with its 1,550 meter 
central span and length of 2,682, will be one of the 
world's biggest suspension bridges with a central span.

Considering the amount of cement required for the 
construction, and the magnificence and geopolitical 
importance of this project, the quality of cement to be 

Beton, toprağın altında 
kalsa bile
güzel
olmalıdır!

Concrete should 
be pleasant even 
it’ll stay buried 
under ground!

KÖPRÜ
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY

Yazan By:
İhale Hazırlık Mühendisi, 
Tender Engineer, STFA Construction Group

Ömer Kımıldar
STFA İnşaat Grubu

STFA, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak 
Kampüsü'nde, Yapı Malzemeleri Bölümü'ne bağlı 
Marmaray Laboratuvarı'nın genişletilmesine katkıda 
bulundu ve toplam altı odadan oluşan bu laboratuvara 
yedi oda daha inşa edildi. Bu bölümlerde, İzmit Körfez 
Geçiş Köprüsü'nün beton, agrega, karışım suyu ve katkı 
kimyasalları test ediliyor. STFA tarafından yapılan 
odalardan ikisinde beton numunelerinin bakımı (kürü) 
işlemleri, dört tanesinde ise beton ve agrega deneyleri 
yapılıyor. Yedinci oda arşiv amacıyla kullanılıyor. 

Laboratuvarda, beton numunelerine kırım, agregada, 
elek, kirlilik, hava boşluğu, petrografik analiz gibi 
testler uygulanıyor. Bu konvansiyonel testler dışında, 
beton dürabilitesini (dayanımı) ölçmek için Klor 
Yayınım Testi (Klor Migrasyon) yapılıyor. Klor Yayınım 
Testi ile deniz suyuna maruz kalan köprü, viyadük ve 
liman yapılarının servis süreleri tespit ediliyor.

Laboratuvarın hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, 
STFA'nın iki mühendisi ve bir  teknisyeni de görev 
alarak, çalışmalara destek oluyorlar.

STFA İnşaat Grubu'nun katkılarıyla kurulan bu 
laboratuvarda, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Projesi'nin 
dışında, İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi (Tüp 
Geçit Tüneli),  Marmaray Tüp Geçit Tüneli ve 3. Boğaz 
Köprüsü gibi büyük projelerin de beton numuneleri 
test ediliyor.

used gets even more important.

STFA made contributions to the expansion of Marmaray 
Laboratory of Istanbul Technical University Building 
Materials Department at their Maslak Campus, and 
seven additional new rooms were added to this six-room 
laboratory. In these rooms, concrete, aggregate, mixing 
water and additive chemicals to be used in Izmit Bay 
Crossing Bridge are being tested. Two of the rooms built 
by STFA are being used for the treatment of concrete 
samples, and four are used to conduct concrete and 
aggregate experiments in. The seventh room is used for 
archival purposes.

In the lab, tests like lithotomy for the concrete and 
sifting, pollution, air pockets and petrographical 
analysis of the aggregate are conducted. Along with 
these conventional tests, chlorine migration tests to 
calculate the durability of concrete are conducted. With 
the chlorine migration tests, the service life of bridges, 
viaducts and port structures that are exposed to sea 
water can be determined.

Two engineers and one technician from STFA are 
assigned to the laboratory, to take part in and support 
the work being done.

Along with Izmit Bay Crossing Bridge Project, concrete 
samples from big projects like Bosporus Road Crossing 
Project (Eurasia Tunnel), Marmaray Tunnel, and the 
Third Bosporus Bridge are being tested in this 
laboratory, set up with STFA Construction Group's 
contributions.  



KÖPRÜ
HABERLER NEWS

38 39

Toplantının ilk bölümü, Yönetim Kurulu Danışmanı 
Rıza Arsan'ın moderatörlüğünde, STFA İnşaat Grubu 
Başkanı Mustafa Karakuş'un konuşmasıyla başladı. 
“Evet, doğru yoldayız” sloganı ile konuşmasını 
yapan Karakuş, İnşaat Grubu'nun, stratejilerine 
göre tüm süreç ve faaliyet planlarını oluşturduğunu 
ve uygulamaya koyduğunu ifade etti. Grubun 2013-
2016 stratejik planından da bahseden Mustafa 
Karakuş, proje sayısının son 3 yılda arttığını, 2015'e 
kadar da artmaya devam edeceğini belirtti. 
Karakuş, konuşmasını, hedeflere ulaşmak için fark 
yaratma, verimlilik, yaratıcı ve yenilikçi düşünme 
konularının önemini vurgulayarak tamamladı. 

Daha sonra söz alan İş Geliştirme ve İhale Hazırlık 
Başkan Yardımcısı Serkan Mısırlıoğlu, 2012 yılını ve 
2013 yarı yılını değerlendirdi. Mısırlıoğlu, Türkiye'de 
inşaat sektöründe ilk defa STFA'nın uyguladığı CRM 
(Customer Relations Management) ile 
müşteri/işveren ilişki yönetiminde STFA'nın daha 
ilerde olacağını söyledi. Serkan Mısırlıoğlu'ndan 
sonra konuşan Umman Ülke Müdürü Vedat Koca, 
1987'de başlayan STFA hikayesinden ve operasyon 
süreçlerinden bahsederken, şu an 8 ülkede 12 
projesi olan grubun, yakında 20 projeye ulaşacağını 
ifade etti. Koca, konuşmasının sonunda hazırlıkları 
süren Operasyon El Kitabı'nın da Eylül ayında 
hayata geçeceğini duyurdu. Finansal Kaynaklar 
Başkan Yardımcısı Gökhan Güner ise, İnşaat 

The first part of the meeting, moderated by Rıza 
Arsan, started with a speech by Mustafa Karakuş, the 
Head of Construction Group. Making his speech with 
the motto “Yes, we're on the right path”, Karakuş 
stated that the Construction Group has created and 
implemented process and activity plans in 
accordance with its strategies. Talking about the 
Group's strategic plans for the period of 2013-2016, 
Karakuş indicated that the number of projects has 
been on the rise for the last three years, and this 
trajectory will continue until 2015. Karakuş 
concluded his speech by stating the importance of 
making a difference, productivity, creative and 
innovative thinking in achieving goals.

In a later speech, Serkan Mısırlıoğlu, the Vice 
President of Business Development and Tenders, 
evaluated the year 2012 and the first half of 2013. 
Mısırlıoğlu stated that CRM (Customer Relations 
Management), implemented for the first time in the 
Turkish construction sector by STFA, will give the lead 
in customer/employer relations management to 
STFA. Speaking after Serkan Mısırlıoğlu, Vedat Koca, 
Regional Representative in Oman, talked about his 
story with STFA going back to 1987, and stated that 
the Group currently has 12 projects in eight countries 
and will soon have 20 projects. At the end of his 
speech, Koca announced that Operations Handbook 
still under development  is going to be actualized in 

BİLGİ PAYLAŞIM TOPLANTISI
INFORMATION SHARING MEETING

STFA İnşaat Grubu Bilgi Paylaşım Toplantısı, 29 Haziran Cumartesi günü Marriott Hotel'de 
düzenlendi. Toplantıya, STFA İnşaat Grubu üst düzey yöneticileri ve tüm Merkez Ofis 
çalışanları katıldı. Proje ve Ülke Ofis çalışanları ise görüntülü bağlantılarla toplantıyı takip etti.

STFA Construction Group Information Sharing Meeting was held on Saturday, June 29 at the 
Marriott Hotel. The meeting was attended by STFA Construction Group senior management and all 
Headquarters employees. Project and Country Office employees followed the meeting through 
videoconferencing.

Grubu'nun son beş yıldaki ciro, bakiye iş yükü, favök ve 
banka limiti değerlerindeki olumlu değişimleri anlattı. 
Daha sonra söz alan Makine ve Tedarik Zinciri Başkan 
Yardımcısı Recep Çimen, Makine'deki hedeflerinden 
bahsederken, tedarikte her an desteğe hazır bir takım 
ve online sistem ile daha da ileri noktalara gidileceğini 
söyledi. İlk bölümün son konuşmacısı İnsan Kaynakları 
Direktörü Aslı Poçan, İnşaat Grubu çalışan sayısının 10 
ülkede 4440 kişiye ulaştığını belirtti ve daha etkili İnsan 
Kaynakları yönetimi için yapılan yoğun çalışmaları 
anlattı.

Toplantının 2. Bölümü “STFA Konuşuyor” konseptiyle 
Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Risk Yöneticisi Emre 
Kısacık'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Bölge 
temsilcilikleri ve projelerle kurulan canlı bağlantılarla 
başlayan bölümde, renkli ve keyifli anlar yaşandı. Proje 
ve bölge temsilcilikleriyle yapılan görüşmelerin 
ardından Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Risk 
Yönetimi Sorumlusu Özge Güngör, ihale hazırlık 
sürecindeki risk yönetimi ve kurum risk envanteri 
çalışmalarından bahsetti ve yıl sonuna kadar proje risk 
yönetimi çalışmasına da başlanılacağını ifade etti. 
Özge Güngör'den sonra söz alan Bilgi Teknolojileri 
Direktörü Timuçin Erdoğu, KKP (Kurumsal Kaynak 
Planlama) projesinin gidişatından bahsederken, ENR 
listesinin ilk sıralarından yer alan bir çok büyük 
firmanın KKP uygulamaları kullandığını ve STFA'nın da 
bunu başararak rekabet gücünü arttıracağını söyledi. 
Sonraki konuşmacı İnsan Kaynakları Şefi Seda Güloğlu 
ise, yeniden kurulan SOSAK'dan (Sportif ve Sosyal 
Aktiviteler Kurulu) bahsederek, SOSAK tarafından 
düzenlenecek aktiviteleri anlattı. İnsan Kaynakları 
Uzmanı İzel Hara iş görüşmelerinde karşılaştığı renkli 
anılardan bahsederken, Arşiv ve Dokümantasyon Şefi 
Ayşe Öğretici de, belge yönetiminin kurumsal bir 
firmanın olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, bu 
konuda yapılan çalışmaları anlattı. 

September. Gökhan Güner, the Vice President of Finance, 
described the Contsruction Group's positive improvements 
in turnover, outstanding work load, EBITDA and bank limit 
values in the last five years. Later, Recep Çimen, the Vice 
President of Machinery and Supply Chain, talked about the 
goals in Machinery, saying that a team always ready for 
support in supply and an online system will take things a 
step further. Aslı Poçan, the Human Resources Director and 
the last speaker of the first part, stated that Construction 
Group has 4.440 employees in 10 countries, and talked 
about the intensive efforts for a more efficient Human 
Resources management. 

Second part of the meeting, with its theme “STFA Speaking”, 
was moderated by Emre Kısacık, the Management Systems 
and Enterprise Risk Manager. Starting with live connections 
to regional representatives and projects, this part of the 
meeting had some interesting and cheerful moments. After 
the interviews with project and regional representatives, 
Özge Güngör, the Management Systems and Enterprise Risk 
Management Executive, talked about risk management and 
corporate risk inventory efforts in tender preparation 
process, and stated that the project risk management will 
be underway by the end of the year. Speaking after Özge 
Güngör, Timuçin Erdoğu, the Information Technologies 
Director, talked about the progress being made in ERP 
(Enterprise Resource Planning) Project, stating that many 
big corporations leading the ENR list use ERP practices and 
this achievement will improve STFA's competitive power. 
The next speaker, Seda Güloğlu, the Human Resources 
Chief, talked about the recently refounded SOSAK (Sports 
and Social Activities Committee) and the activities to be 
organized by SOSAK. İzel Hara, the Human Resources 
Specialist, recalled some interesting memories from 
interviews, and Ayşe Öğretici, the Archives and 
Documentation Chief, talked about the efforts on document 
management, stating that it is a must for any corporate 
firm.
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STFA Construction Group Information Sharing Meeting was held on Saturday, June 29 at the 
Marriott Hotel. The meeting was attended by STFA Construction Group senior management and all 
Headquarters employees. Project and Country Office employees followed the meeting through 
videoconferencing.

Grubu'nun son beş yıldaki ciro, bakiye iş yükü, favök ve 
banka limiti değerlerindeki olumlu değişimleri anlattı. 
Daha sonra söz alan Makine ve Tedarik Zinciri Başkan 
Yardımcısı Recep Çimen, Makine'deki hedeflerinden 
bahsederken, tedarikte her an desteğe hazır bir takım 
ve online sistem ile daha da ileri noktalara gidileceğini 
söyledi. İlk bölümün son konuşmacısı İnsan Kaynakları 
Direktörü Aslı Poçan, İnşaat Grubu çalışan sayısının 10 
ülkede 4440 kişiye ulaştığını belirtti ve daha etkili İnsan 
Kaynakları yönetimi için yapılan yoğun çalışmaları 
anlattı.

Toplantının 2. Bölümü “STFA Konuşuyor” konseptiyle 
Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Risk Yöneticisi Emre 
Kısacık'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Bölge 
temsilcilikleri ve projelerle kurulan canlı bağlantılarla 
başlayan bölümde, renkli ve keyifli anlar yaşandı. Proje 
ve bölge temsilcilikleriyle yapılan görüşmelerin 
ardından Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Risk 
Yönetimi Sorumlusu Özge Güngör, ihale hazırlık 
sürecindeki risk yönetimi ve kurum risk envanteri 
çalışmalarından bahsetti ve yıl sonuna kadar proje risk 
yönetimi çalışmasına da başlanılacağını ifade etti. 
Özge Güngör'den sonra söz alan Bilgi Teknolojileri 
Direktörü Timuçin Erdoğu, KKP (Kurumsal Kaynak 
Planlama) projesinin gidişatından bahsederken, ENR 
listesinin ilk sıralarından yer alan bir çok büyük 
firmanın KKP uygulamaları kullandığını ve STFA'nın da 
bunu başararak rekabet gücünü arttıracağını söyledi. 
Sonraki konuşmacı İnsan Kaynakları Şefi Seda Güloğlu 
ise, yeniden kurulan SOSAK'dan (Sportif ve Sosyal 
Aktiviteler Kurulu) bahsederek, SOSAK tarafından 
düzenlenecek aktiviteleri anlattı. İnsan Kaynakları 
Uzmanı İzel Hara iş görüşmelerinde karşılaştığı renkli 
anılardan bahsederken, Arşiv ve Dokümantasyon Şefi 
Ayşe Öğretici de, belge yönetiminin kurumsal bir 
firmanın olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, bu 
konuda yapılan çalışmaları anlattı. 

September. Gökhan Güner, the Vice President of Finance, 
described the Contsruction Group's positive improvements 
in turnover, outstanding work load, EBITDA and bank limit 
values in the last five years. Later, Recep Çimen, the Vice 
President of Machinery and Supply Chain, talked about the 
goals in Machinery, saying that a team always ready for 
support in supply and an online system will take things a 
step further. Aslı Poçan, the Human Resources Director and 
the last speaker of the first part, stated that Construction 
Group has 4.440 employees in 10 countries, and talked 
about the intensive efforts for a more efficient Human 
Resources management. 

Second part of the meeting, with its theme “STFA Speaking”, 
was moderated by Emre Kısacık, the Management Systems 
and Enterprise Risk Manager. Starting with live connections 
to regional representatives and projects, this part of the 
meeting had some interesting and cheerful moments. After 
the interviews with project and regional representatives, 
Özge Güngör, the Management Systems and Enterprise Risk 
Management Executive, talked about risk management and 
corporate risk inventory efforts in tender preparation 
process, and stated that the project risk management will 
be underway by the end of the year. Speaking after Özge 
Güngör, Timuçin Erdoğu, the Information Technologies 
Director, talked about the progress being made in ERP 
(Enterprise Resource Planning) Project, stating that many 
big corporations leading the ENR list use ERP practices and 
this achievement will improve STFA's competitive power. 
The next speaker, Seda Güloğlu, the Human Resources 
Chief, talked about the recently refounded SOSAK (Sports 
and Social Activities Committee) and the activities to be 
organized by SOSAK. İzel Hara, the Human Resources 
Specialist, recalled some interesting memories from 
interviews, and Ayşe Öğretici, the Archives and 
Documentation Chief, talked about the efforts on document 
management, stating that it is a must for any corporate 
firm.
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AN IMPORTANT MILESTONE IN THE IZMIT BAY CROSSING BRIDGE PROJECT

DEV KESONLAR YÜZDÜRÜLDÜ
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İzmit Körfez Geçiş Projesi’nin önemli aşamalarından biri 
olan kuru havuzdaki keson imalat çalışmaları tamamladı 
ve 27 Eylül’de yapılan törenle yüzdürülen kesonlardan biri, 
Yalova’nın Kaytazdere sahilinden 350 metre açıkta denizde 
inşa edilen geçici Teçhiz Rıhtımına bağlandı. Törene, 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Karayolları Genel 
Müdürü, Projenin ana yüklenicisi NOMAYG, IHI ve STFA’nın 
üst yönetimi katıldı. Diğer kesonun da önümüzdeki 
günlerde yüzdürülmesi planlanıyor. 

Keson yüzdürme törenine; Karayolları üst yönetiminden 
çevre ilçelerin yöneticilerine, ana yüklenicinin üst 
yönetiminden basına, yöre halkına kadar her kesimin ilgisi 
büyüktü. Projenin önemli bir kilometre taşı, büyük bir 
coşku ve başarı ile tamamlandı. İkinci aşamada iş denizde 
devam edecek.  100 yıllık servis ömrü ile dizayn edilen 

3toplam 220.000 m  özel betonun imalatı, testleri ve 
dökümü denizde devam edecek. Köprü ayaklarının temeli 
vazifesini görecek kesonların betonarme, su alma sistemi 
ve 27 metre yükseklikteki çelik şaft montajları yaklaşık 6 
ay boyunca denizde devam ettikten sonra, -40 metre su 
derinliği olan nihai yerinde suya batırılacak ve şaft 
bağlantı kirişlerinin inşaatına başlanacak.

Proje kapsamında, köprünün derin denizde batırılacak 2 
adet kule temelinin yanı sıra, Yalova’nın Hersek Burnu’nda 
çevresine Diyafram Duvar inşa edilmiş Güney Ankraj 
yapısının, Kocaeli Dilburnunda -19.0 m kotundaki Kuzey 
Ankraj yapısının, Kuzey ve Güneyde toplam iki adet inşa 
edilecek 52,5 m yüksekliğindeki Yaklaşım Viyadük 
ayaklarının ve 53,7 m yüksekliğindeki Ankraj Kenar 
Ayaklarının inşaatı yapılacak. 

Construction of caissons in the dry dock, an important 
phase of the Izmit Bay Crossing Project, has been completed 
and one of the caissons, floated during a ceremony held on 
September 27, was tied to the temporary Supply Dock, built 
in the sea, 350 meters off Yalova's Kaytazdere Coast. The 
ceremony was attended by the Minister of Transport Binali 
Yıldırım, the Director General of Highways, and senior 
managements of the project's main contractors NOMAYG, 
IHI and STFA. The other caisson is expected to be floated in 
the coming days.

The caisson floating ceremony received great interest from 
the Highways senior officers to authorities from surrounding 
counties, from the main contractor's senior executives to the 
press and the local population. An important milestone for 
the project was thus completed with great enthusiasm and 
success. In the second phase, work will commence at the 
sea. The production, testing and casting of a total of 
220,000 m3 concrete, designed to have a service life of 100 
years, will continue at sea. Reinforced concrete, water 
intake system, and 27-meter high steel shaft assembly of 
the caissons, which will serve as a foundation for 
abutments, will go on for approximately six months, at 
which point they will be submerged to a depth of 40 meters 
to their final positions and the construction of the shaft 
bracing beams will begin.

Also included in the project, along with two tower 
foundations of the bridge that will be submerged, are the 
constructions of the South Anchorage structure at Yalova's 
Herkes Cape with a diaphragm wall around it, North 
Anchorage structure at Kocaeli Dilburnu at the elevation of -
19.0 m, abutments for two approach viaducts, one each in 
North and South with the height of 52,5 m, and the 
Anchorage abutments with the height of 53,7 m.

Kule ayaklarının 
üzerine inşa edileceği 
kesonların her biri 25 
bin ton ağırlığında, 
yaklaşık 16 basketbol 
sahası büyüklüğünde 
ve 4 katlı apartman 
yüksekliğinde. 

Each of the caissons, 
upon which the 
abutments will be 
constructed weights 25 
thousand tons, has the 
combined surface of 16 
basketball courts, and 
as high as a four-storey 
apartment building.

Güney Ankraj (altta) ve Kuzey Ankraj çalışmaları (sağda)
South Anchorage works (below) and North Anchorage works (right)
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Türkiye ile Pakistan arasında oluşturulan yeni işbirliği 
stratejileri çerçevesinde yapılacak enerji ve altyapı 
projelerini hayata geçirmek amacı ile, 18.09.2013 
tarihinde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile 
STFA'dan Sezai Taşkent, Mehmet Ali Neyzi, Mustafa 
Karakuş ve Rıza Arsan'ın katılımı ile gerçekleştirilen 
törende iki anlaşma imzalandı. Pakistan Başbakanı Navaz 
Şerif'in Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirilen ikili 
görüşmelerde, STFA'nın enerji ve altyapı alanlarında 
yürüteceği projeler değerlendirildi. Türkiye ile Pakistan 
arasında iki taraflı olarak enerji ve altyapı konusunda 
yatırımlar hedefleniyor. Yeni kurulmakta olan işbirliği 
ilişkilerinin ilk sonuçlarından biri, STFA ve Pakistan 
hükümeti arasında; bir rüzgar santrali, bir de enerji nakil 
hattı inşası konularında imzalanan anlaşmalar oldu. 
Pakistan'da 50 MW'lık bir rüzgar santrali kuracak olan 
STFA, ayrıca bir enerji nakil hattının inşasını da 
üstlenecek. Bu iki anlaşma ile STFA, 20 yıl boyunca 
müteahhit olarak faaliyet gösterdiği Pakistan'a yatırımcı 
olarak geri dönecek. Özellikle rüzgar enerjisi, Pakistan'ın 
öne çıkan yenilenebilir enerji kaynağı konumunda. Rüzgar 
enerjisini, zengin bölgeleriyle güneş enerjisi ve hidro enerji 
takip ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan 
Pakistan Power Park projesi ile 5.200 MW'lık bir enerjiyi 
barındıracak bir bölge ve sistem oluşturmak hedefleniyor. 
Pakistan'ın proje talepleri arasında ayrıca, BOT olarak 
yaptırmayı planladığı; yol, liman, havaalanı, elektrik 
santrali, doğalgaz boru hatları gibi dev projeler de yer 
alıyor.

As a step towards realizing the energy and infrastructure 
investments which are a part of the new cooperation 
strategies between Turkey and Pakistan, two deals were 
signed in a ceremony held on September 18, 2013, attended 
by the Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif, the Minister 
of Economy Zafer Çağlayan, the Governor of İstanbul 
Hüseyin Avni Mutlu as well as Sezai Taşkent, Mehmet Ali 
Neyzi, Mustafa Karakuş, and Rıza Arsan of STFA. In the 
bilateral discussions held during Prime Minister Nawaz 
Sharif's visit to Turkey, STFA's energy and infrastructure 
investment projects were evaluated. New reciprocal 
investments between Turkey and Pakistan in energy and 
infrastructure are intended. One of the first results of these 
recently established collaborative relations is the deals 
signed between STFA and the Pakistani Government for the 
construction of a wind farm and power transmission lines. 
STFA will build a 50 MW wind plant in Pakistan, and also 
build a power transmission line. After serving for 20 years as 
a contractor in Pakistan, these two deals will bring STFA 
back to the country, this time as an investor. Wind energy in 
particular is Pakistan's leading renewable energy source. 
Wind energy is followed by solar energy with its rich fields, 
and hydroelectric. To this end, the proposed Pakistan Park 
Project aims to create a system and a zone to house the 
production of 5,200 MW of energy. Pakistan offers attractive 
incentives to bring in foreign investors to the country to 
fulfill their goals; for instance, their rates on wind energy 
are 50% higher than those in Turkey. Among Pakistan's 
project demands are huge ones like roads, ports, airports, 
power plants, natural gas, which they plan to build as BOT.

PAKİSTAN ENERJİ YATIRIMLARI ÇERÇEVESİNDE

PAKİSTAN İLE İKİ ANLAŞMA 
İMZALANDI AS A PART OF ENERGY INVESTMENTS IN THE COUNTRY

TÜRKİYE
TURKEY

TWO DEALS SIGNED WITH PAKISTAN

SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ARABIA

Suudi Arabistan'da yapımı devam eden Dareen Balıkçı 
Barınağı'nın genişletilmesi projesinde, dört ana iş 
kaleminden biri olan kesonların imalat ve montaj işleri 
tamamlandı. Her biri 40 ton ağırlığındaki 142 adet 
kesondan oluşan rıhtımda, son keson, 6 Ağustos tarihinde 
yerine monte edildi. Rıhtımın tamamlanmasını takiben 
üzerinde yer alacak bina işlerine başlandı. Yapımı % 80 
oranında bitirilen 850 m uzuluğundaki mendirekte ise, taş 
işleri ve kulvert montajı devam ediyor. Bina işlerinde de 
çalışmalar tüm hızı ile sürdürülüyor.

In Saudi Arabia's Dareen Fishing Port Expansion Project, the 
production and installation of caissons, one of four major 
work items, is completed. The last caisson, in the pier made 
up of 142 caissons each weighing 40 tons, was installed on 
August 6. Following the completion of the pier, the works 
related to the buildings to be built on it have started. As for 
the 850 m long breakwater, it's 80% completed, with stone 
works and culvert installation ongoing. Work on buildings is 
going on at full speed as well.

DAREEN BALIKÇI BARINAĞI GENİŞLETME PROJESİ

DAREEN FISHING PORT EXPANSION PROJECT
SON KESON MONTE EDİLDİ

LAST CAISSON HAS BEEN INSTALLED

TAQAH BALIKÇI BARINAĞI PROJESİ

TAQAH FISHING PORT PROJECT 

MOBİLİZASYON DEVAM EDİYOR

MOBILIZATION IS ONGOING
Yapımı STFA tarafından üstlenilen ve Umman'ın en alt 
ucundaki bölgede yer alan Taqah Balıkçı Barınağı 
Projesi'nde mobilizasyon çalışmaları hızla ilerliyor. 
Çalışmalar kapsamında; ofislerin yapımı 
tamamlandı,mendirek yapımında kullanılacak taş 
malzeme sahada stoklandı, taş mazeme temininde 
kullanılacak ocağın patlatma ruhsatı alındı. Şantiyede 
kurulan beton santralinin kalibrasyon ve işletmeye alınma 
calışmalarında da sona gelindi.

Mobilization works for Taqah Fishing Port Project, placed in 
the lower part of Oman and construction for which has been 
undertaken by STFA, are progressing quickly. As a part of 
these works, the construction of offices has been completed, 
stone materials to be used in the construction of the 
breakwater have been stocked in the field, and the license 
to use explosives in the quarry that will be used to supply 
stone materials has been acquired. The calibration and 
commissioning works for the concrete plant built on the 
construction site are in its last stages.

UMMAN
OMAN
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SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ARABIA
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UMMAN
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Irak'ta, STFA-FERNAS-KALYON Ortak Girişimi olarak 
üstlenilen “Erbil İçme Suyu Geliştirme ve Erbil & Duhok 
Network” projesi için 19 Eylül 2013 tarihinde Temel Atma 
Töreni yapıldı. Tören, Kuzey Irak Bölgesel Yönetim 
Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu 
Mehmet Akif İnam, Ticaret Ateşesi Sayer Erbil, STFA'dan Alp 
Taşkent ve Mustafa Karakuş ile Fernas ve Kalyon 
firmalarının üst yönetiminden katılımlar ile gerçekleştirildi. 
Ortaklığın Erbil'de yapmakta olduğu 50.000 m3 kapasiteli 
su deposunda düzenlenen törende, açılış konuşmalarından 
sonra metal bir kap, içine günün gazetelerinden ve her bir 
kupürden birer adet olmak kaydı ile para konularak 
kapatıldı ve üzerine harç konulmak sureti ile sembolik bir 
temel atma gerçekleştirildi. Üç şirketin ortak olarak Kuzey 
Irak Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri ilk iş olma özelliğini 
taşıyan projenin toplam bedeli 162 milyon ABD Doları. Proje 
kapsamında, Erbil'in 60'lık Caddesi ile Kale arasında kalan 
eski yerleşim bölgesi içindeki mahallelerde kazı yapılmak 
sureti ile; 40.000 eve su dağıtımı, 50.000 m3'lük yeni 
reservuar ve yine Erbil'e temiz içme suyu sağlamaya yönelik 
olarak planlanan arıtma tesisini genişletme işi 
gerçekleştirilecek. Ayrıca, Duhok'ta Baroshki (Baroşki) ve 
Domez mahallelerinde su dağıtım şebekesi işi yapılacak.

The groundbreaking ceremony for the “Erbil Drinking Water 
Improvement and Erbil & Duhok Network” project, 
undertaken as an STFA-FERNAS-KALYON Joint Venture in Iraq, 
was held on September 19, 2013. In attendance for the 
ceremony were the Prime Minister of Kurdistan Regional 
Government Nechervan Barzani, the Turkish Consul General 
in Erbil Mehmet Akif İnam, Commercial Attaché Sayer Erbil, 
STFA's Alp Taşkent and Mustafa Karakuş, and senior 
executives from Fernas and Kalyon. During the ceremony, 
held at the 50,000 m3 capacity water reservoir being built by 
the joint venture in Erbil, opening speeches were followed by 
a symbolic groundbreaking, with a metallic container filled 
with the day's newspaper columns and banknotes getting 
covered in mortar.

The project, which is the first to be conducted jointly by the 
three companies in Iraqi Kurdistan, has a total cost of $162 
million. As part of this project, there will be diggings in 
neighborhoods within the old residential area between 60 
Meter Street and the Citadel, 40,000 residences will receive 
water distribution, there will be a new 50,000 m3 reservoir, 
and the planned purification center to supply Erbil with clean 
water will be expanded. Also, work will be done on the water 
distribution network in Baroshki and Domez neighborhoods 
in Duhok.

ERBİL İÇMESUYU ARITMA TESİSİ TEVSİİ, ERBİL 
İÇMESUYU ŞEBEKESİ İYİLEŞTİRİLMESİ VE DUHOK 
DAĞITIM ŞEBEKESİ PROJESİNDE

TEMEL ATMA TÖRENİ
ERBIL DRINKING WATER PURIFICATION 
PLANT EXPANSION, ERBIL DRINKING WATER 
NETWORK IMPROVEMENT AND DUHOK 
DISTRIBUTION NETWORK PROJECT

GROUND BREAKING 
CEREMONY 

IRAK
IRAQ

Katar Petrol tarafından ihaleye çıkarılan ve yapımı 
STFA İnşaat Grubu tarafından üstlenilen “Mesaieed 
Limanı İskele ve Rıhtımlarının Tamiri” projesinde 
çalışmalar devam ediyor. Mesaieed Endüstri Şehri 
bölgesindeki projenin kapsamında; çeşitli iskele ve 
rıhtımların tamiratı, güçlendirme, mantolama ve 
kaplama işleri bulunuyor. 

Put to tender by Qatar Petroleum and undertaken by the STFA Construction Group, work for the “Mesaieed Port Pier 
and Dock Repair” project is progressing. Included in the project, which takes place within the Mesaieed Industrial City 
area, are the repair of various piers and docks, strengthening, jacketing and coating works. 

PROJEDE İLK KAZIK ÇAKILDI

FIRST STAKES DRIVEN
IN PROJECT

TÜPRAŞ İSKELE İNŞAATI 

TÜPRAŞ PORT CONSTRUCTION

Mobilizasyon çalışmaları devam eden “İzmit Rafinerisi 
B Bölgesi Rıhtım Güçlendirme ve İskele İnşaatı” 
projesinde 18 Eylül 2013 Çarşamba günü ilk kazık 
çakıldı. Proje kapsamında; rıhtım güçlendirme, iskele 
i n ş a a t ı ,  b i n a l a r,  e l e kt r i k / m e ka n i k  i ş l e r  v e  
enstürmantasyon işleri bulunuyor. 

First stake has been driven in for the “Izmit Refinery B 
Zone Dock Reinforcement and Port Construction” 
project, mobilization effort for which is still ongoing. 
Included in the project are dock reinforcement, port 
construction, building, electrical/mechanical works 
and instrumentation works.

ÇALIŞMALAR
DEVAM EDİYOR

WORKS GO ON

KATAR
QATAR

TÜRKİYE
TURKEY

MESAIEED LİMANI İSKELE VE RIHTIMLARININ
TAMİRİ PROJESİ

MESAIEED PORT PIER AND DOCK REPAIR PROJECT
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Fas'ın güney batısındaki Safi şehrinde yer alan projede, 
çalışmalar dizayn ofisi bünyesinde yürütülmeye devam 
ediyor. Sahada ise henüz çalışma başlamadı. Proje 
kapsamında yaklaşık 3 km ve maksimum -18 metre 
derinliğinde mendirek inşaatı ve 390 metre uzunluğunda 
rıhtım inşaatları bulunuyor. 

Work is ongoing within the design office. Field work has 
not begun yet. The project involves the construction of a 
3 km wave breaker with a maximum depth of -18 meters 
and a 390 meter dock.

SAFİ LİMANI PROJESİ
PORT OF SAFI PROJECT

STFA’nın Kuveyt’te aldığı ilk iş olan “Bot Limanları” 
Projesi’nde mobilizasyon çalışmaları devam ediyor. Türk 
Müteahhitlerinin bugüne kadar Kuveyt'te aldığı en büyük 
iş olması nedeni ile ayrı bir önem taşıyan projenin bedeli 
yaklaşık 490 milyon ABD Doları ve 38 ayda tamamlanması 
öngörülüyor. Al Ahmedi bölgesindeki proje, Kuwait sehir 
merkezinin 30 km kadar güneyinde yer alıyor. Rafineri 
içindeki mevcut limanın genişletilmesi ve 7 km kuzeyde 
yeni bir limanın yapımından oluşan proje kapsamında; 
Deniz İşleri (Denizde tarama, Mendirekler, Bloklu 
Rıhtımlar, Pontonlar, Ship Lift Sistem), Üst Yapı Bina ve 
Çevre Düzenleme İşleri, Elektrik İşleri, Mekanik İşleri ve ICT 
Sistemleri (Marine and Building Management Sistemleri, 
Telekominikasyon Sistemleri) bulunuyor.

The mobilization works for the “Boat Docks” Project, STFA's 
first job in Kuwait, are ongoing. The project, which is 
significant for being the biggest project undertaken by 
Turkish contractors in Kuwait, has a cost of about $490 
million, and its projected completion time is 38 months. The 
project is located in the Al Ahmedi area, which is about 30 
km south of the Kuwait city center. Included in the project, 
which consists of the expansion of the current port and the 
construction of a new port 7 km to the north, are sea works 
(dredging, breakwaters, blocked docks, pontoons, ship lift 
system), superstructure building and landscaping works, 
electrical works, mechanical works, and ICT systems 
(marine and building management systems, 
telecommunications systems).

KUVEYT SERVİS LİMANLARI PROJESİ

KUWAIT SMALL BOAT HARBOURS

KUVEYT'TE MOBİLİZASYON
DEVAM EDİYOR

THE MOBILIZATION
WORKS IN KUWAIT
ARE ONGOING

KUVEYT
KUWAIT

FAS
MOROCCO

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş., yurt içi ve yurt 
dışında saygın projelere imza atmaya devam ediyor. 
Şirket, 2013 yılında, SOCAR STAR Ege Rafinerisi'ndeki 
sondaj ve jeoteknik raporlamaları zamanında teslim 
etti. Türkmenistan'da devam eden POLİMEKS Aşkabat 
Uluslararası Havalimanı, DRAGON OIL Tank Farm zemin 
etüdleri, PETRONAS Kizyl Su - Gyzylsuw Yatay Sondaj 
işleri projeleri ile, Libya'da tamamladığı GAMA, Al Khums 
Enerji Santrali Zemin Etüdü ve Rusya Moskova'da 
RÖNESANS Moskova Gökdelen projesi saha testleri 
işlerinde de disiplinli hizmet anlayışı ile mühendislik 
çözümleri sunuyor. 

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş, sipariş ettiği 6 adet 
Acker Sondaj Makinası ve geçtiğimiz haftalar içinde ithal 
ettiği 2 adet Soilmec SM 8G Sondaj Makinası yanında, 
Apvandenberg CPTU ve çeşitli saha test, ölçüm cihazları 
ve dijital laboratuvar test ekipmanları ile makine parkını 
daha da genişletti. Otuz metre deniz tabanına ayak 
basacak Jack up projesi üzerinde çalışmalar ise devam 
ediyor.

STFA Temel Investigation and Drilling Company keeps 
achieving respectable projects, both domestic and 
international. In 2013, the company has delivered drilling 
and geotechnical reportings of SOCAR STAR Aegean 
Refinery on time. The company also provides disciplined 
service mentality and engineering solutions for POLİMEKS 
Ashkhabad International Airport ongoing in 
Turkmenistan, DRAGON OIL Tank Farm ground studies, 
PETRONAS Red Sea – Gyzylsuw horizontal drilling 
projects, along with the GAMA, Al Khums Power Plant 
ground studies completed in Libya and the Renaissance 
Moscow Skyscraper Project field testing work in Moscow, 
Russia.

STFA Temel Investigation and Drilling Company has 
expanded its equipment pool even further with six Acker 
Boring Machines and the recently imported two Soilmec 
SM 8G Drilling Rigs, along with Apvandenburg CPTU and 
various field testing and measuring devices, and digital 
laboratory test equipments. Work on the Jack up project, 
which will set foot thirty meters below sea level to the 
seabed, is underway.

STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
STFA TEMEL INVESTIGATION AND 
DRILLING KEEPS GROWING
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SİF İş Makinaları'nın OSTİM'de inşa ettiği Leed® Gold Sertifikalı Ankara Bölge 
Müdürlüğü binası, JCB tarafından İngiltere'de düzenlenen törende “Çevre 
Konusunda Yenilikçilik” Ödülünü almaya hak kazandı. Ödül, JCB Başkanı Sir 
Anthony Bamford ve JCB Sales Ltd. Genel Müdürü Ian Sayers tarafından, SİF İş 
Makinaları Genel Müdürü Cüneyt Divriş ve SİF Yönetim Kurulu Üyesi Alp 
Taşkent'e  takdim edildi.

Built by SİF Heavy Machinery in OSTİM, Leed® Gold Certified Ankara District Office 
Building won the “Innovation in Environment” award in a ceremony held by JCB 
in the UK. The award was presented by JCB Chairman Sir Anthony Bamford and 
JCB Sales Ltd. Managing Director Ian Sayers to SİF Heavy Machinery Managing 
Director Cüneyt Divriş and SİF Board Member Alp Taşkent.

SİF İŞ MAKİNALARI'NA 
“ÇEVRE KONUSUNDA YENİLİKÇİLİK” ÖDÜLÜ

“INNOVATION IN ENVIRONMENT”
  AWARD FOR SİF HEAVY MACHINERY

STFA Yatırım Holding grup şirketlerinden 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. Şu ana kadar 
tamamlanan iki kurda toplam 34 belediye operatörüne 
kurtarma eğitimi verildi. SİF İş Makinaları, yıl sonuna 
kadar toplam 100 operatöre hayata geçirdiği proje 
kapsamında kurtarma eğitimi verilmesini hedefliyor. 
Senede 5 kur halinde düzenlenmesi planlanan eğitimlerin 
her bir kurunda en az 20 operatörün eğitilmesi 
hedefleniyor. Projenin bir sonraki adımında 5 yıl içerisinde 
1000 iş makinası operatörüne ulaşılması öngörülüyor. 

34 BELEDİYE OPERATÖRÜ KURTARMA EĞİTİMİ ALDI, 
HEDEF YIL SONUNA KADAR 100 OPERATÖR

The trainings continue with full pace as a part of the 
“Hope is in the Yellow” project, organized as a 
collaboration between the SİF Heavy Machinery, one of 
the STFA Investment Holding group's companies, and 
AKUT (Search and Rescue Association) in order to 
alleviate problems in post-disaster search and rescue 
efforts in Turkey. So far, 34 municipality operators have 
received rescue training in two courses. SİF Heavy 
Machinery aims to train a total of 100 operators as a part 
of this project until the end of the year. The training is 
planned to be organized in 5 courses per year, with 20 
operators receiving training in each course. The next step 
of the project is anticipated to be reaching 1,000 heavy 
machinery operators within five years.

34 MUNICIPALITY OPERATORS RECEIVED RESCUE TRAININGS,
GOAL IS 100 OPERATORS BY THE END OF THE YEAR

JCB: “40 YIL DAHA TÜRKİYE'DEYİZ”
JCB: “WE WILL BE IN TURKEY FOR ANOTHER 40 YEARS”

Dünyanın önde gelen iş makinaları üreticisi JCB'nin 
Türkiye'deki iş ortağı SİF İş Makinaları'nın Ankara 
İvedik Organize Sanayi'de inşa ettiği Bölge 
Müdürlüğü binası, 23 Eylül 2013 tarihinde 
düzenlenen resmi törenle açıldı. Törende,  JCB 
Başkanı Sir Anthony Bamford, JCB CEO Vekili 
Graeme Mcdonald, STFA Yatırım Holding ve Işıklar 
Holding üst düzey yöneticileri ile SİF İş Makinaları 
Genel Müdürü Cüneyt Divriş hazır bulundular. 
Mimari tasarımı Akün Mimarlık'a ait olan SİF İş 
Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü binası, JCB'nin 
dünyadaki ilk LEED® Gold sertifikalı distribütör tesisi 
olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye'de sektördeki 
ilk yeşil bina olma özelliğine sahip. JCB Başkanı Sir 
Anthony Bamford törende yaptığı konuşmada “SİF İş 
Makinaları'nın inşa ettiği JCB'nin dünyadaki ilk 
LEED® Gold sertifikalı distribütör tesisi, Türkiye'deki 
faaliyetlerimiz için yeni bir dönemi işaret etmektedir. 
Türkiye gibi önemli bir pazarda büyüyeceğimiz yeni 
bir döneme girmiş bulunmaktayız. Türkiye'yi çok 
önemsiyoruz. 40 yılı aşkın süredir iş ortağımız SİF İş 
Makinaları ile Türkiye pazarında yer alıyoruz. SİF İş 
Makinaları'nın verdiği güvenle 40 yıl daha 
Türkiye'deyiz” dedi. SİF İş Makinaları Genel Müdürü 
Cüneyt Divriş ise, yaptığı açılış konuşmasında 
binanın çevreci özelliklerini,  “Yaklaşık 14 ay gibi kısa 
sürede 3.775 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz 
SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü binamız, 
doğal enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanarak 
çalışanlarımıza sağlıklı bir ortam yaratan ve enerji 
maliyetlerinde tasarruf sağlayan tüm özellikleri 
sunmaktadır. Bina, emsallerine göre yüzde 40 daha 
az enerji tüketecek, yüzde 50 daha iyi iç hava 
kalitesine sahip olacak ve yüzde 25 civarında ise 
daha az su tüketecektir” sözleri ile ifade etti.

The Regional Headquarters building constructed by 
SİF İş Makinaları, the Turkish partner of the world's 
leading construction machines producer JCB,  was 
opened with a ceremony on September 23, 2013 at 
Ankara İvedik Organize Sanayi. The ceremony was 
attended by senior managers of JCB including 
Chairman Sir Anthony Bamford, and CEO Designated 
Graeme Mcdonald, STFA Yatırım Holding and Işıklar 
Holding senior level managers and Managing Director 
of SİF İş Makinaları Cüneyt Divriş. The SİF İş 
Makinaları Ankara Regional Headquarters, for which 
the architecture was designed by Akün Mimarlık, is 
not only JCB's first LEED® Gold certified distributor 
facility in the world, but also has the distinction of 
being the first green building in the sector in Turkey. In 
the speech made by JCB Chairman Sir Anthony 
Bamford at the ceremony he said, “The first LEED® 
Gold certified distributor facility of JCB in the world, 
which was constructed by SİF İş Makinaları, points to 
a new term for our operations in Turkey. We have now 
entered a new period in which we will grow in an 
important market such as Turkey. Turkey is very 
important to us. We have been in the Turkish market 
for over 40 years with our business partner SİF. Our 
confidence in SİF İş Makinaları ensures that we are 
here in Turkey for another 40 years”. SİF İş Makinaları 
Managing Director Cüneyt Divriş said in his opening 
speech, “Our SİF İş Makinaları Ankara Regional 
Headquarters building, which we built in a very short 
time like 14 months on an area of 3,775 meters 
square, provides a healthy environment for our 
employees by using natural resources efficiently and 
contains all the features to provide savings in energy 
costs. Compared to its counterparts the building will 
consume 40 percent less energy, have 50 percent 
better quality internal air and use 25 percent less 
water”.

Sir Anthony Bamford

Cüneyt Divriş

(soldan from left to right) Sir Anthony Bamford, , Ian SayersAlp Taşkent, Cüneyt Divriş
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(soldan from left to right) Sir Anthony Bamford, , Ian SayersAlp Taşkent, Cüneyt Divriş



50 KÖPRÜ
HABERLER NEWS

51

Konyaaltı ilçesine doğal gaz arzı sağlayan Olimpos Doğal 
Gaz Dağıtım A.Ş'nin, projeye destek veren Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nin 
katkıları ile düzenlediği "Gaz Yakma Töreni", semt 
sakinlerinin katılımı ile bayram havasında kutlandı. 
Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu ve özel kurumların 
temsilcilerinin de yer aldığı törende, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN ve Konyaaltı 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek birer konuşma yaptı. 
Gaz Yakma Töreni'nde, STFA İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Alp Taşkent, STFA CEO'su ve Energaz Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Neyzi, Olimposgaz Genel 
Müdürü H. Işık Deniş ile Energaz ve Olimposgaz 
yetkilileri de hazır bulundu. 

Gaz Yakma Töreni'nin açılış konuşmasını yapan Mehmet 
Ali Neyzi, Antalya'da 2007 yılında başlanılan doğal gaz 
yolculuğunun önemli dönemeçlerinden birinin 
Konyaaltı projesi olduğunu belirterek, Kepez, Kadriye, 
Belek, Serik'ten sonra Konyaaltı'na da gaz arzı 
sağlandığını ve bölge'nin doğal gaza kavuşmasında 
yerel yönetimlerin desteği, halkın ilgisi ve çalışanların 
özverisinin çok önemli katkısı olduğunu ifade etti. 
Tören'de Konyaaltı ilçesinde ilk doğal gaz abonesi olan 
Ayşe Bahar Karabağ ile ilk kez doğal gaz kullanmaya 
başlayan Feridun Bakırar'a plaket verildi.

KONYAALTI GAZ YAKMA TÖRENİ

The gas burning ceremony, organized by Olimpos Natural 
Gas Distribution Inc. which supplies natural gas to the 
county of Konyaaltı with contributions from Antalya 
Metropolitan Municipality and Konyaaltı Municipality, 
was attended by the neighborhood residents and 
celebrated in a festive mood. In the ceremony, attended 
by the metropolitan and county municipalities and 
representatives from the public and private corporations, 
Mayor of Antalya Prof. Dr. Mustafa Akaydın and Mayor of 
Konyaaltı Muhittin Böcek gave speeches. STFA 
Construction Chairman of the Board Alp Taşkent, STFA 
CEO and Energaz Chairman of the Board Mehmet Ali 
Neyzi, Olimposgaz President H. Işık Deniz were present for 
the ceremony, along with executives from Energaz and 
Olimposgaz.

In the opening speech of the Gas Burning Ceremony, 
Mehmet Ali Neyzi remarked that Konyaaltı Project is an 
important milestone in Antalya's natural gas journey that 
began in 2007, stating that after Kepez, Kadriye, Belek, 
and Serik, natural gas is now supplied to Konyaaltı and 
the support of local authorities, the public interest and 
the devotion of the workers made some very important 
contributions. Konyaaltı's first natural gas subscriber 
Ayşe Bahar Karabağ and the first-time natural gas user 
Feridun Bakırar were presented plaques during the 
ceremony.

GAS BURNING CEREMONY IN KONYAALTI

Olimpos Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Antalya doğal gaz alt yapı ve dağıtım projesinde birlikte çalıştığı kamu ve özel 
kurumların temsilcileri ile Olimposgaz yemeğinde bir araya geldi. 2007 yılında başlatılan doğal gaz yolcuğu süresince 354 
km'lik dağıtım hattı projesini gerçekleştiren Olimposgaz, kat edilen her kilometrede katkısı olan dostları için düzenlediği 
yemekte, paydaşlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Olimposgaz Genel Müdürü Fatih Yaşa yaptığı açılış 
konuşmasında "çağdaş yaşamın ve çağdaş kentlerin sadece yer üstü değil yer altı yapıları ve yaşam kalitesiyle birlikte 
değerlendirildiğini, bunun da en önemli belirleyicilerinden birinin hava kalitesi olduğunu" söyledi. 

OLİMPOSGAZ PAYDAŞLARIYLA
YEMEKTE BULUŞTU

Olimpos Natural Gas Distribution Inc. came together with the representatives of public and private corporations with whom 
they worked together on the Antalya Natural Gas Infrastructure and Distribution project for an Olimposgaz dinner. 
Olimposgaz, having completed a 354 km distribution line project as a part of the natural gas journey that started in 2007, 
enjoyed coming together with their shareholders for  a dinner, organized for friends who labored for every single kilometer of 
this achievement. In his opening speech, Olimposgaz President Fatih Yaşa said, “Modern life and modern cities are evaluated 
for their structures not only above but also below ground as well as their quality of life, and air quality is one of the most 
important determinants of this quality.” 

OLIMPOSGAZ MEETS THE SHAREHOLDERS FOR DINNER

GAZNET, ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YEMEĞİNDE 
BİR ARAYA GELDİ
Konya Dedeman Otel'de düzenlenen Gaznet iftar 
yemeğine, Energaz ve Gaznet yöneticileri ile şirket 
çalışanları katıldı. Energaz ailesine yeni katılan Genel 
Müdür Aslan Uzun, Gaznet ailesinin bu günlere 
gelmesinin en önemli sebebinin, çok çalışmanın yanında 
ekibin birbirine olan inancı, güveni ve hiçbir zaman ödün 
vermediği değerleri olduğunu dile getirdi. 

KENTGAZ'DAN İFTAR YEMEĞİ 
Denizli Anemon Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde; 
Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Energaz ve 
Kentgaz yöneticileri ve şirket çalışanları yer aldı. Yemekte 
bir konuşma yapan Denizli Belediye Başkanı Osman 
Zolan, Denizli'nin kirli havasının 9 yıl önce doğal gaz 
ihalesini alarak yatırıma başlayan Kentgaz tarafından 
temizlendiğini söyledi ve Kentgaz yönetimine 
katkılarından dolayı teşekkür etti.

GAZNET MEETS EMPLOYEES FOR IFTAR

The Gaznet iftar dinner, held at Konya Dedeman Otel, was 
attended by Energaz and Gaznet management as well as 
company employees. Aslan Uzun, who recently joined the 
Energaz family, stated that the main reason Gaznet family 
made it so far is that, along with hard work, the team's 
faith and trust in each other, and the values that they 
never give up on. 

IFTAR AT KENTGAZ
Mayor of Denizli Osman Zolan, Energaz and Kentgaz 
management and employees came together for this iftar 
dinner at Denizli Anemon Otel. In the speech he gave, 
Mayor of Denizli Osman Zolan stated that Denizli's once-
polluted air was cleaned up with the help of Kentgaz, who 
won the natural gas tender nine years ago and started 
making investments, thanking the Kentgaz management 
for their contributions.

Mehmet Ali Neyzi
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temsilcilerinin de yer aldığı törende, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN ve Konyaaltı 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek birer konuşma yaptı. 
Gaz Yakma Töreni'nde, STFA İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Alp Taşkent, STFA CEO'su ve Energaz Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Neyzi, Olimposgaz Genel 
Müdürü H. Işık Deniş ile Energaz ve Olimposgaz 
yetkilileri de hazır bulundu. 

Gaz Yakma Töreni'nin açılış konuşmasını yapan Mehmet 
Ali Neyzi, Antalya'da 2007 yılında başlanılan doğal gaz 
yolculuğunun önemli dönemeçlerinden birinin 
Konyaaltı projesi olduğunu belirterek, Kepez, Kadriye, 
Belek, Serik'ten sonra Konyaaltı'na da gaz arzı 
sağlandığını ve bölge'nin doğal gaza kavuşmasında 
yerel yönetimlerin desteği, halkın ilgisi ve çalışanların 
özverisinin çok önemli katkısı olduğunu ifade etti. 
Tören'de Konyaaltı ilçesinde ilk doğal gaz abonesi olan 
Ayşe Bahar Karabağ ile ilk kez doğal gaz kullanmaya 
başlayan Feridun Bakırar'a plaket verildi.

KONYAALTI GAZ YAKMA TÖRENİ

The gas burning ceremony, organized by Olimpos Natural 
Gas Distribution Inc. which supplies natural gas to the 
county of Konyaaltı with contributions from Antalya 
Metropolitan Municipality and Konyaaltı Municipality, 
was attended by the neighborhood residents and 
celebrated in a festive mood. In the ceremony, attended 
by the metropolitan and county municipalities and 
representatives from the public and private corporations, 
Mayor of Antalya Prof. Dr. Mustafa Akaydın and Mayor of 
Konyaaltı Muhittin Böcek gave speeches. STFA 
Construction Chairman of the Board Alp Taşkent, STFA 
CEO and Energaz Chairman of the Board Mehmet Ali 
Neyzi, Olimposgaz President H. Işık Deniz were present for 
the ceremony, along with executives from Energaz and 
Olimposgaz.

In the opening speech of the Gas Burning Ceremony, 
Mehmet Ali Neyzi remarked that Konyaaltı Project is an 
important milestone in Antalya's natural gas journey that 
began in 2007, stating that after Kepez, Kadriye, Belek, 
and Serik, natural gas is now supplied to Konyaaltı and 
the support of local authorities, the public interest and 
the devotion of the workers made some very important 
contributions. Konyaaltı's first natural gas subscriber 
Ayşe Bahar Karabağ and the first-time natural gas user 
Feridun Bakırar were presented plaques during the 
ceremony.

GAS BURNING CEREMONY IN KONYAALTI

Olimpos Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Antalya doğal gaz alt yapı ve dağıtım projesinde birlikte çalıştığı kamu ve özel 
kurumların temsilcileri ile Olimposgaz yemeğinde bir araya geldi. 2007 yılında başlatılan doğal gaz yolcuğu süresince 354 
km'lik dağıtım hattı projesini gerçekleştiren Olimposgaz, kat edilen her kilometrede katkısı olan dostları için düzenlediği 
yemekte, paydaşlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Olimposgaz Genel Müdürü Fatih Yaşa yaptığı açılış 
konuşmasında "çağdaş yaşamın ve çağdaş kentlerin sadece yer üstü değil yer altı yapıları ve yaşam kalitesiyle birlikte 
değerlendirildiğini, bunun da en önemli belirleyicilerinden birinin hava kalitesi olduğunu" söyledi. 

OLİMPOSGAZ PAYDAŞLARIYLA
YEMEKTE BULUŞTU

Olimpos Natural Gas Distribution Inc. came together with the representatives of public and private corporations with whom 
they worked together on the Antalya Natural Gas Infrastructure and Distribution project for an Olimposgaz dinner. 
Olimposgaz, having completed a 354 km distribution line project as a part of the natural gas journey that started in 2007, 
enjoyed coming together with their shareholders for  a dinner, organized for friends who labored for every single kilometer of 
this achievement. In his opening speech, Olimposgaz President Fatih Yaşa said, “Modern life and modern cities are evaluated 
for their structures not only above but also below ground as well as their quality of life, and air quality is one of the most 
important determinants of this quality.” 

OLIMPOSGAZ MEETS THE SHAREHOLDERS FOR DINNER

GAZNET, ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YEMEĞİNDE 
BİR ARAYA GELDİ
Konya Dedeman Otel'de düzenlenen Gaznet iftar 
yemeğine, Energaz ve Gaznet yöneticileri ile şirket 
çalışanları katıldı. Energaz ailesine yeni katılan Genel 
Müdür Aslan Uzun, Gaznet ailesinin bu günlere 
gelmesinin en önemli sebebinin, çok çalışmanın yanında 
ekibin birbirine olan inancı, güveni ve hiçbir zaman ödün 
vermediği değerleri olduğunu dile getirdi. 

KENTGAZ'DAN İFTAR YEMEĞİ 
Denizli Anemon Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde; 
Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Energaz ve 
Kentgaz yöneticileri ve şirket çalışanları yer aldı. Yemekte 
bir konuşma yapan Denizli Belediye Başkanı Osman 
Zolan, Denizli'nin kirli havasının 9 yıl önce doğal gaz 
ihalesini alarak yatırıma başlayan Kentgaz tarafından 
temizlendiğini söyledi ve Kentgaz yönetimine 
katkılarından dolayı teşekkür etti.

GAZNET MEETS EMPLOYEES FOR IFTAR

The Gaznet iftar dinner, held at Konya Dedeman Otel, was 
attended by Energaz and Gaznet management as well as 
company employees. Aslan Uzun, who recently joined the 
Energaz family, stated that the main reason Gaznet family 
made it so far is that, along with hard work, the team's 
faith and trust in each other, and the values that they 
never give up on. 

IFTAR AT KENTGAZ
Mayor of Denizli Osman Zolan, Energaz and Kentgaz 
management and employees came together for this iftar 
dinner at Denizli Anemon Otel. In the speech he gave, 
Mayor of Denizli Osman Zolan stated that Denizli's once-
polluted air was cleaned up with the help of Kentgaz, who 
won the natural gas tender nine years ago and started 
making investments, thanking the Kentgaz management 
for their contributions.

Mehmet Ali Neyzi
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Ekim 2013'te 10. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan 
ECAP, STFA Grubu'nun mühendislik kolu olarak grup 
şirketlerine sağladığı hizmetlerin yanı sıra, grup dışından 
tanınmış işverenlere de hizmet vermeyi sürdürüyor. ECAP, 
Misurata/Libya ve Bakü/Azerbaycan'da devam eden liman 
inşaat yönetimi hizmetlerine ek olarak yeni ülke ve 
pazarların kapılarını açmaya da devam ediyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın dünya genelindeki 
müteahhitlik hizmetlerini üstlenen, URS Federal Services 
International Inc. tarafından yürütülmekte olan 
Poti/Gürcistan'daki lift sistemi iskeleleri ve altyapısının 
detaylı tasarım hizmetleri ECAP tarafından üstlenildi. 
Ayrıca, aynı işverenin Karadeniz sahilinde kısa süre 
içerisinde yapımına başlayacağı iki adet gemi barınağının 
detaylı tasarım hizmetleri için de İş Emri bekleniyor. 
Kafkas Bölgesinde üstlenilen bu projelerin ECAP'ın 
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri'ndeki 
faaliyetlerine ivme katacağı düşünülüyor. 

Port of Singapore Authority (PSA) ile Akfen Grubu 
ortaklığında işletilen Mersin Uluslararası Limanı'ndaki 
East Med Hub Genişletme Projesi'ne ait tasarımının 
gözden geçirilmesi hizmetlerine ilave olarak, konteyner 
rıhtımı ve stok sahası yapım işleri ile tarama işlerine ait 
ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihale dönemi 
danışmanlık hizmetleri de ECAP yüklemine verildi. 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKREDİTASYONU 
Müşteri odaklı yaklaşımı, köklü STFA geleneğinden gelen kalite anlayışı ve yüklendiği 
projelerin niteliği, ECAP'ın zaman içerisinde kendisine ait bağımsız bir Kalite Yönetim 
Sistemi oluşturması ihtiyacını doğurdu. Bu gereklilikler dikkate alınarak başlatılan 
çalışmalar, Temmuz 2013'de meyvesini verdi ve ECAP Kalite Yönetim Sistemi'nin ISO 
9001 Yönetim Standardı'na uygunluğu Bureau Veritas tarafından onaylandı. 

Celebrating its 10th anniversary in October 2013, ECAP 
serves STFA Group's companies as the engineering branch 
of the group, and also provides service to famous clients 
outside of the group. In addition to port construction 
management services currently ongoing in Misurata, Libya 
and Baku, Azerbaijan, ECAP continues to open doors to new 
countries and markets.

ECAP has taken over the detailed design services for the lift 
system ports and infrastructure in Poti, Georgia, currently 
being managed by URS Federal Services International Inc., 
which handles worldwide contracting services for the 
United States Department of Defense.  Additionally, work 
orders for the detailed design services of two ship refuges 
on the Black Sea coast are anticipated from the same 
client. These projects undertaken in the Caucasus Region 
are expected to accelerate ECAP's activities in the 
Commonwealth of Independent States (CIS).

In addition to the services by reviewing the designs for the 
East Med Hub Expansion Project at the Mersin International 
Port run by the Port of Singapore Authority (PSA) and Akfen 
Group, drawing up the tender documents and consulting 
services for the duration of the tender relating to container 
terminal and stockyard construction and surveying works 
are given to ECAP. 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCREDITATION
ECAP's client-oriented approach, its sense of quality rooted in the long-established STFA 
traditions, and the quality of the undertaken projects made it necessary for ECAP to create 
an independent Quality Management System of its own. The efforts that began with these 
necessities taken into account bore fruit in July 2013, and Bureau Veritas approved ECAP 
Quality Management System as compatible with ISO 9001 Management Standard. 

YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA
YENİ PROJELER NEW DOMESTIC AND 

INTERNATIONAL PROJECTS

Universal Handlers-STFA Makine Ticaret A.Ş., 2013 yılının ilk yarısında birçok önemli firma ile sözleşme yaptı ve 150 adet 
sıfır makineyi yeni projelerine teslim etti. Yılın ilk altı ayında makine parkını %10 genişleten Universal Handlers, hizmet 
kalitesi ve güven veren satış sonrası hizmetleri ile müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Yeni projelerin tümü, beş 
yıllık uzun süreli kontratlı müşterilerden oluşuyor, bu da sektörün Universal Handlers'a olan güveninin gösteriyor. 
Türkiye'de yapı elemanları sektörünün önde gelen en köklü firmalarından biri olan YTONG ile de anlaşmaya varıldı. 
YTONG ile ilk sözleşme Bilecik fabrikası için yapıldıktan sonra, kısa süre içerisinde Antalya ve İstanbul fabrikaları için de 
hizmet verilmeye başlandı. 

"Habtoor Palace Otel Kompleksi" projesi kapsamında
üstlendiği zemin işlerini tamamlayan STFA Grubu 
şirketlerinden HSSG, Dubai Palm Jumeirah Adası’nda  
yapılacak olan “W Otel ve Rezidansları” projesinin temel 
işlerini de yapacak. İş kapsamında; 203 m 800 mm’lik 

3kesişen kazık, 105,500 m  hafriyat ve değişik çaplarda 
toplam 1,887 adet kazık işi gerçekleştirilecek. İşin süresi 
197 gün.

HSSG, ikinci yeni işini de Katar’dan aldı. Doha’da, Lusail’de 
yapılacak “Lusail Katara Oteli” işi kapsamında; toplam 904 
m 800 mm’lik kesişen kazık, toplam 40 mt uzunluğunda 

31.5 m kalınlığında diyafram duvarı, 328,000m  hafriyat ve 
1000 mm çapında 2,067 adet fore kazık işi yapılacak. Proje 
312 günde tamamlanacak. Yeni projelerde mobilizasyon 
süreci devam ediyor.

 Having completed the ground work it's undertaken for the 
"Habtoor Palace Hotel Complex" project, HSSG, a STFA Group 
company, is going to undertake the ground work for the “W 
Hotel and Residences” project on Dubai Palm Jumeirah 
Island as well. Included in the project are 203 m of 800 mm 

3secant piles, 105,500 m  of excavation and a total of 1,887 
piles of differing diameters. The completion time of the 
project is 197 days.

HSSG received its second new project in Qatar as well. As part 
of the “Lusail Katara Hotel” construction at Lusail, Doha; the 
work will include a total 904 m of 800 mm secant piles, a 40 

3meter-long, 1.5 meter-thick diaphragm wall, 328,000 m  
excavation and 2,067 bored piles with a diameter of 1000 mm. 
The completion time for the project is 312 days. Mobilization 
process for the new projects is currently ongoing.

During the first half of 2013, Universal Handlers STFA Machine Trading Co. has landed contracts with many important 
companies and delivered 150 new machines to their new projects. Having improved their equipment pool by 10% in the first 
six months of the year, Universal Handlers continue to satisfy their customers with their quality of service and reassuring 
after-sale services. All of the new projects are from clients with long-term, five-year contracts which shows the sector's faith 
in Universal Handlers. A deal has been struck with YTONG, the leading and established company in the construction 
elements sector in Turkey. The first deal with YTONG was for the Bilecik factory, which was soon followed by the service for 
Antalya and Istanbul factories as well. 

UNIVERSAL HANDLERS 2013
YILINDA BÜYÜK SIÇRAMA YAPTI  

HSSG’DEN İKİ YENİ PROJE 
TWO NEW PROJECTS FROM HSSG

UNIVERSAL HANDLERS MADE STRIDES IN 2013
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STFA'da, deniz araç ve ekipmanlarına, şirkete hizmet vermiş ve bugün aramızda 
olmayan her kademeden STFA'lıların isimlerinin verilmesi, geçmişten günümüze 
devam eden bir uygulama.

Son dönemde İnşaat Grubu'nun yurt içi ve dışında çok sayıda deniz inşaat projesi 
üstlenmesi ile ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda satın alınan römorkör, vinç, duba, 
bot vb deniz araç ve ekipmanlarına da, bugün hayatta olmayan STFA'lıların isimleri 
verilerek, gelenek devam ettiriliyor.

İsimleri yeni yapılan araç 
ve ekipmanlara verilen 
STFA’lılar:
STFA employees whose names 
were given to recently 
completed vehicles and 
equipment:

At STFA, it's a long-standing tradition to name marine vessels and equipments after 
STFA employees of all levels who served in the company and are no longer with us.

This tradition continues by naming tugboats, cranes, buoys, boats etc., bought 
recently to meet the demands of  the marine construction projects the Construction 
Group has taken on domestically and internationally, after STFA employees who 
passed away.

İSİMLERİ DENİZLERDE YAŞIYOR

THEIR NAMES LIVE ON AT SEA Ercan Tusunn

Fikret Özkütükn

Kemal Ersoyn

Kemal Kurdaşn

Mustafa Yazgann

Servet Karadağ n

Sezai Efen

Yücel Çakırn

Üniversitelerin inşaat bölümü öğrencileri, okulda işin 
teori kısmını öğrenip hazmederler, teoriyi pratik ile 
buluşturma yeri ise sahadır. Öğrencilik yıllarında, 
mühendislik bağlarıyla, gönül köprüsü kuran Sezai 
Türkeş ve Feyzi Akkaya, bu noktada mühendis adayı 
öğrencilere emsalsiz bir örnek teşkil eder aslında. STFA, 
yarının mühendislerinin kafalarındaki teoriyi, pratik ile 
buluşturmaları için şantiyelerinin kapılarını her fırsatta 
öğrencilere açar. Bu kapsamda 12 Mart 2013 tarihinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, İzmit Körfez Geçiş 
Projesi'ni ziyaret ettiler. Öğrenciler, Kuzey ve Güney 
şantiyelerinde, başta Proje Müdürü Hasan Taşan olmak 
üzere, tüm proje ekibini ziyaret edip, sorularını samimi 
bir sohbet havası içinde sordular. Projeye sonraki 
öğrenci ziyareti, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri 
tarafından 4 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Bu 
dönemin son ziyaretçileri ise, 15 Mayıs 2013 tarihinde 
şantiyeye gelen İstanbul Üniversitesi  Yüksek Lisans 
öğrencileriydi. Öğrenciler, Kuzey ve Güney şantiyesini 
ziyaret ederek, imalatları yerinde inceleme fırsatı 
buldular ve proje ile ilgili sunumlara katıldılar. 

Civil engineering students in universities learn and digest 
the theoretical part of the work at school, but the field is 
where the theory meets practice. Sezai Türkeş and Feyzi 
Akkaya, who created emotional ties through their 
engineering connection, present a unique example to all 
engineers-in-training. STFA always welcomes tomorrow's 
engineers at its construction sites, so they can pair the 
theoretical knowledge in their heads with practice. To this 
end, students from the Yıldız Technical University visited 
Izmit Bay Crossing Project on March 12, 2013. The 
students visited the North and South construction sites, 
met the entire project team including the Project Manager 
Hasan Taşan, and asked any questions they had in an 
intimate tone of conversation. The next student visit to the 
site was on May 4, 2013 by the İstanbul Technical 
University students. And the last visitors of the semester 
were the Master's students from the Istanbul University on 
May 15, 2013. The students visited North and South 
construction sites, had the opportunity to inspect the 
manufacturing process on site and attended 
presentations about the project.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ 
ŞANTİYELERİMİZDE AĞIRLIYORUZ 

WE HOST UNIVERSITY 
STUDENTS AT OUR 
CONSTRUCTION SITES
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olmayan her kademeden STFA'lıların isimlerinin verilmesi, geçmişten günümüze 
devam eden bir uygulama.

Son dönemde İnşaat Grubu'nun yurt içi ve dışında çok sayıda deniz inşaat projesi 
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İSİMLERİ DENİZLERDE YAŞIYOR

THEIR NAMES LIVE ON AT SEA Ercan Tusunn
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Servet Karadağ n

Sezai Efen

Yücel Çakırn
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TİMÖB'13 - TÜRKİYE İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ 
BULUŞMASI 2013
STFA'nın sponsor olduğu ve İnşaat Mühendisliği 
Öğrencileri Toplulukları Birliği (İMTB) tarafından 2008 
yılından bu yana düzenlenmekte olan Türkiye İnşaat 
Mühendisliği Öğrencileri Buluşması (TİMÖB), bu sene 
Kayseri Erciyes Üniversitesi İnşaat Kulübü tarafından 
27 Haziran - 1 Temmuz 2013 tarihlerinde Erciyes 
Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi. 
Etkinlikte, STFA İnşaat Grubu Yönetim Sistemleri ve 
Kurumsal Risk Yöneticisi Emre Kısacık, “İLK”Kitabı ve 
“Uluslararası Bir İnşaat Firmasında Ana Süreçler” ile 
ilgili sunum ve konuşma yaptı. Halkla İlişkiler Yöneticisi  
Oya Fırat ve Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Risk 
Stajyeri Oğuzhan Yılmaz da, düzenlenen etkinliğe 
destek ve katkıda bulundu. Beş gün boyunca 10 
seminer ve çeşitli sosyal etkinliklerle geçen 
organizasyonda,  Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 
gelen geleceğin mühendis adayları, dünyadaki güncel 
gelişmeler hakkında bilgi edinip, akademi ve iş 
dünyasının farklı dallarından başarılı isimlerle bir araya 
gelerek tecrübelerini dinleme fırsatını yakaladılar.

TİMÖB'13 – CIVIL ENGINEERING 
STUDENTS OF TURKEY MEETING 2013
The Civil Engineering Students of Turkey Meeting, 
sponsored by STFA and organized by the Civil 
Engineering Student Societies Association (İMTB) since 
2008, was hosted this year by Kayseri Erciyes University 
Construction Society at Erciyes University Sabancı 
Cultural Complex, on June 27 – July 1, 2013.

At the event, STFA Construction Group Management 
Systems & Enterprise Risk Manager Emre Kısacık made a 
speech about the book “İLK” (First) and “Main Processes 
at an International Construction Company.” Human 
Resources Manager Oya Fırat and Management Systems 
& Enterprise Risk Intern Oğuzhan Yılmaz also supported 
the event with their contributions. During the 
organization, which hosted ten seminars and several 
social events over five days, future engineers from 
different universities throughout Turkey had a chance to 
get informed about current events from all over the 
world, and get together with successful people from the 
academia and the business world and listen to learn 
from their experiences.

YTÜ YAPI İŞLETMESİ MEZUNİYET TÖRENİ 
Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri'nde 21 Haziran 
2013 tarihinde organize edilen, YTÜ Yapı İşletmesi 
(İnşaat Proje Yönetimi) Yüksek Lisans Programı 
mezuniyet törenine STFA İnşaat Grubu'nu temsilen Rıza 
Arsan, Serkan Aydınefe, Hakkı Emre Karabay, Adnan 
Zorer ve Enis Akşahin katıldı. Rıza Arsan konuşmasında 
yeni mezunlara iş hayatına dair tavsiyelerde 
bulunurken, Hakkı Emre Karabay da öğrencilere, proje 
müdürü bakış açısıyla bir yol haritası çizdi. Törende 
ayrıca STFA 75.yıl filmi izlendi ve merhum kurucularımız 
Sezai Türkeş ile Feyzi Akkaya anısına saygı duruşunda 
bulunuldu. Törenin sonunda, YTÜ mezunları 
diplomalarını Rıza Arsan, Serkan Aydınefe ve Hakkı 
Emre Karabay'dan alarak, kariyerlerinde yeni bir 
başlangıca adım attılar.

YTÜ CONSTRUCTION MANAGEMENT 
GRADUATION CEREMONY
At the Yıldız Technical University Construction 
Management (Project & Construction Management) 
Master of Science Program Graduation Ceremony, held 
at YTÜ Hisar Facilities on June 21, 2013, STFA 
Construction Group was represented by Rıza Arsan, 
Serkan Aydınefe, Hakkı Emre Karabay, Adnan Zorer, and 
Enis Akşahin. Rıza Arsan gave the recent graduates 
advice about business life, and Hakkı Emre Karabay gave 
them a roadmap from the perspective of a project 
manager. STFA's 75th anniversary movie was also 
screened at the ceremony, and there was a moment's 
silence in the honor of our late founders Sezai Türkeş and 
Feyzi Akkaya. YTÜ graduates received their diplomas 
from Rıza Arsan, Serkan Aydınefe and Hakkı Emre 
Karabay at the end of the ceremony, taking their first 
steps towards a new career.

Kurulduğu günden bu yana STFA Grubu'nun 
başarılarında girişimci ve yenilikçi uygulamalar önemli 
bir rol oynadı. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler, STFA İnşaat 
Grubu'nda her zaman desteklendi. Bunun son örneği, 
geçtiğimiz Temmuz ayında başlatılan “İnşaat Yapım 
Metod ve Uygulamalarında Bir Fikrim Var” kampanyası. 
Tüm STFA çalışanlarının katılımına açık olan kampanya 
kapsamında, operasyon/mühendislik alanlarında 
birçok yaratıcı fikir paylaşıldı. Değerlendirme süreci 
tamamlandığında, tüm fikir sahiplerine alınan 
sonuçlara göre ödüller verilecek ve seçilen fikirler 
projelendirilecek.

Since the day the STFA Group was founded, 
entrepreneurial and innovative practices have played 
an important part in its success. Innovative and 
creative thinking has always been supported by the 
STFA Construction Group. The latest example of this is 
the “I Have an Idea on Construction Methods and 
Practices” campaign that launched last July. In this 
campaign, which was open to participation by all STFA 
employees, many creative ideas were shared on 
operation/engineering. When the evaluation process is 
completed, all ideas will be awarded according to the 
results and the chosen ideas will be conceptualized as 
projects. 

YENİLİKÇİ
FİKİRLERE ÇAĞRIİTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık 
Kulübü'nün, 2006 yılından bu yana her yıl 
gerçekleştirdiği ve STFA'nın ana sponsor olduğu İnşaat 
Mühendisliği Seminerleri, 1-3 Nisan 2013 tarihlerinde 
İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 
Etkinliğe STFA'yı temsilen  “STFA'nın 75. Yılı” sunumu 
ile konuşmacı olarak Mehmet Ali Neyzi, “Uluslararası 
Pazarlarda Çin, Kore ve Türk Müteahhitlerinin 
Konumu” panelinde konuşmacı olarak Rıza Arsan, 
"Pratikte İnşaat Süreçleri" sunumu ile konuşmacı 
olarak Emre Kısacık ve çalışmalara katkıda bulunan 
İzel Hara katıldı. Seminerde, altı farklı ülkeden 
geleceğin mühendis adayları, inşaat sektörünün ileri 
gelenleriyle buluştu. Etkinliğin gerçekleştiği üç günde 
13 farklı oturumda bilgi hazinelerini genişleten 
katılımcılar, kazanılan bilgi ve birikimin yanında, 
seminere destek veren firmalarda iş ve staj şansı da 
elde ettiler.

İTÜ CIVIL ENGINEERING CONVENTION
Civil Engineering Convention, held annually by 
Istanbul Technical University Civil Engineering Society 
since 2006 and sponsored by STFA, took place at İTÜ 
Süleyman Demirel Cultural Complex on April 1-3, 2013. 
STFA was represented in the event by Mehmet Ali Neyzi 
with his speech “STFA's 75th Year,” Rıza Arsan as a 
speaker on the “State of Chinese, Korean, and Turkish 
Engineers in the International Markets” panel, Emre 
Kısacık with his presentation “Practical Construction 
Processes,” and İzel Hara with his contributions. Future 
engineers from six different countries met notable 
people from the construction sector at the convention. 
The attendees improved their wealth of knowledge at 
the event, which took place in thirteen sessions over 
three days, and along with their gain in knowledge and 
accumulation, they had a chance to get jobs and 
internships at the companies that supported the 
convention.

A CALL FOR
INNOVATIVE THINKING
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Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi. 
Etkinlikte, STFA İnşaat Grubu Yönetim Sistemleri ve 
Kurumsal Risk Yöneticisi Emre Kısacık, “İLK”Kitabı ve 
“Uluslararası Bir İnşaat Firmasında Ana Süreçler” ile 
ilgili sunum ve konuşma yaptı. Halkla İlişkiler Yöneticisi  
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Çalışanlara, iş hayatlarının yanında yeni ilgi alanları 
oluşturmak, beceriler kazandırmak, günün stresini 
azaltmak ve iş hayatındaki beraberliği pekiştirmeye 
yönelik sosyal ve sportif aktiviteler düzenlemek amacıyla 
bu yıl kurulan Sosyal ve Sportif Aktiviteler Kurulu (SOSAK), 
aslında STFA'da geçmişte de var olan bir kuruldu. Genç, 
dinamik ve gönüllü STFA'lılardan oluşan SOSAK ekibi, ilk 
kez 2012 Aralık ayında bir araya geldi ve yoğun çalışmalara 
başladı. Ekip öncelikle, sosyal ve sportif faaliyetlerin daha 
yoğun yaşandığı bir STFA için çalışanların taleplerini, 
beklentilerini ortaya çıkaracak bir anket çalışması yaptı. 
Anket gelen yanıtlar, SOSAK'ın kurulmasının ne kadar 
yerinde bir karar olduğunu ve Kurulun yapacak çok işi 
olduğunu gösterdi. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, sportif faaliyetler arasında 
basketbol, futbol, voleybol ve masa tenisinin öne plana 
çıktığı görüldü. SOSAK ilk sportif aksiyonlarını basketbol ve 
futbol için aldı. Artık STFA'lılar takımlarını kurup, pazartesi 
günleri futbol maçlarını yapıyorlar ve çarşamba günleri 
basketbol oynuyorlar. STFA Grup Şirketleri bünyesinde 
oluşturulan yedi takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği 
ve 2 Eylül tarihinde başlayan büyük futbol organizasyonu 
ise, 25 Ekim tarihinde sona erecek. SOSAK'ın hedefi, 
STFA'nın, şirketler arası ligde (Corporate Games) hem 
futbol hem de basketbol takımı ile yer alması.

Ankette sosyal faaliyetler olarak ise tiyatro 
organizasyonları, kültür gezileri ile fotoğrafçılık ve yemek 
kursları öne çıktı. İlk tiyatro aktivitesi Mart ayında 
gerçekleştirildi ve yaklaşık 30 kişilik bir grup “Yeni 
Yasaklar” oyununu izledi. Fotoğrafçılık eğitmeni Muammer 
Yanmaz'dan alınan ilk dönem fotoğrafçılık kursu ise 
tamamlandı. İlerleyen dönemlerde SOSAK'ın hedefleri 
arasında fotoğraf yarışması veya sergisi düzenlemek de 
yer alıyor.

SOSAK gönüllülük esası ile çalışılan bir kurul olduğu için; 
kurul üyeleri, bu ekibin bir parçası olmak, fikirlerini 
paylaşmak isteyen tüm STFA çalışanlarını aralarında 
görmek istiyor.

Social and Sports Activities Board (SOSAK), founded this 
year to provide employees with new areas of interest 
besides their business lives to allow them to gain skills, 
relieve their daily stress and reinforce togetherness in 
business life, is actually an organization that has a place 
in STFA's history. SOSAK team, made up of young, 
dynamic, and volunteer STFA employees, first came 
together in December 2012 and started their hard work. 
First, the team conducted a survey to reveal the 
employees' demands for and expectations of STFA where 
social and sports activities are more intensive. The results 
of the survey revealed the foundation of SOSAK to be an 
appropriate decision and that the Board had a lot of 
work to do.

SSOOOOSSSSAAAAKKKKORGANIZED BYORGANIZED BY
ORGANIZASYONORGANIZASYON

Yazan By: SOSAK 

In evaluating the results, it was revealed that among the 
sports activities, basketball, football, and table tennis 
stood out. SOSAK took its first action, sports-wise, for 
basketball and football. Now STFA employees form their 
teams and play football every Monday, and basketball 
every Wednesday. The big football organization that 
started on September 2, where seven teams from within 
STFA Group companies struggle to be champions, will 
end on October 25. SOSAK's aim is for STFA to be 
represented by football and basketball teams in the 
Corporate Games.

The survey also revealed that, among the social 
activities, theater organizations, culture trips, 
photography and cooking classes were favorites. The first 
theater activity took place in March, when a group of 
about 30 employees watched the play “Yeni Yasaklar.” 
The first photography classes taught by the instructor 
Muammer Yanmaz have been completed as well. 
Organizing photography competitions or exhibitions is a 
long-term goal of SOSAK's.

Because SOSAK board works on a volunteer basis, 
board members would like to see all STFA employees 
who wish to be a part of this team and share their ideas 
among them.
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5 Nisan 2013 Cuma günü Merkez İş Geliştirme Mühendisimiz Merve Beril Apaydın'ın kızı Ayşe Ela,
Central Office Business Development Engineer Merve Beril Apaydın's daughter Ayşe Ela on Friday, April 5, 2013,

25 Mayıs 2013 Cumartesi günü Kuveyt SBH Projemiz İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürümüz İsmail Celil Aktan'ın 
oğlu Hakan Giray, 
Kuwait SBH Project's Human Resources and Administrative Affairs Manager Celil Aktan's son Hakan Giray on Saturday, 
May 25, 2013,

12 Haziran 2013 Çarşamba günü Merkez İş Geliştirme Şefimiz Emre Şen'in kızı İnci,
Central Office Business Development Chief Emre Şen's daughter İnci on Wednesday June 12, 2013. 

n

Hoşgeldin Bebek 
Hello Baby

Apaydın, Aktan ve Şen Ailelerini tebrik eder, sağlıklı ve güzel bir yaşam dileriz.
We would like to congratulate Apaydın, Aktan, and Şen Families, and wish them health and happiness.

İNSAN KAYNAKLARI  HUMAN RESOURCES

    STFA İNŞAAT GRUBU CONSTRUCTION GROUP

TERFİ VE ATAMALAR PROMOTION AND ASSIGNMENT
Ad-Soyad Pozisyon Fonksiyon/Bölüm/Proje 
Hakkı Emre Karabay Proje Müdürü YCT Projesi - Türkiye 
Kemal Şener Mali ve İdari İşler Müdürü Finance & Admin Manager        TRI Projesi – Türkiye  Project - Turkey
Ayhan Gök Muhasebe Şefi Accounting Chief TRI Projesi – Türkiye  Project - Turkey
Barış Yorgancıoğlu Kısım Şefi Section Chief İKG Projesi - Türkiye Project - Turkey
Erdal Kuşkaya Muhasebe Şefi Accounting Chief WS1 Projesi-Irak Project - Iraq

İŞE BAŞLAYANLAR NEW EMPLOYEES
Ad-Soyad Name-Surname Pozisyon Position Fonksiyon/Bölüm/Proje Function/Department/Project 
Özlem Yıldız Finans Müdürü Finance Manager Finansal Kaynaklar Finance 
Yaşar Hacıeyüpoğlu Harita Bölüm Müdürü Survey Division Manager Temel Araştırma Sondaj Temel Investigation and Drilling 
Yusuf Çalık Hizmet Tedarik Zinciri Müdürü Service Supply Chain Manager Makine Tedarik Zinciri Machinery Supply Chain 
Esra Soydaş Şenyol Bilgi Teknolojileri Müdürü Information Technologies  Manager STFA Yatırım Holding STFA Investment  Holding
Ali İhsan Çakır Mühendislik Müdürü Engineering Manager ECAP Mühendislik ve Müşavirlik ECAP Engineering &Consultancy
Şinasi Örüklü Proje Müdürü Project Manager TRI Projesi – Türkiye Project - Turkey
Esam Adil ÇİSG Müdürü HSE Manager TRI Projesi – Türkiye Project - Turkey
Ahmet Yıldırım Elektromekanik İşler Müdürü Electromechanical Works  Manager TRI Projesi – Türkiye Project - Turkey
Serkan Ünal Şantiye Şefi Construction Chief TRI Projesi – Türkiye Project - Turkey
Necmettin Ertaş Kısım Şefi Section Chief İKG Projesi - Türkiye Project - Turkey
Muhammed Kocaman ÇİSG Müdürü HSE Manager İKG Projesi - Türkiye Project - Turkey
İlter Tutkavul Sözleşme Müdürü Contracts Manager İKG Projesi- Türkiye Project - Turkey
Mustafa Ozan Karaca Kısım Şefi Section Chief İKG Projesi - Türkiye Project - Turkey
Mehmet Ergün Özçalışkan Proje Müdürü Project  Manager WS1 Projesi - Irak Project - Iraq
Abdullah Savaşer Şantiye Şefi Construction Chief MJR Projesi - Katar Project - Qatar
Anıl Koralp Deniz İşleri Şefi Maritime Works Chief MJR Projesi-Katar Project - Qatar
Doğan Soydan KK/KG Müdürü QA/QC Manager MJR Projesi- Katar Project - Qatar
Göker Keçecioğlu Ölçme Saha Şefi Survey  Chief SDL Projesi – Suudi Arabistan Project – Saudi Arabia
Hulusi Aydos Makine Şefi Mechanical Chief SDL Projesi – Suudi Arabistan Project – Saudi Arabia
Ömür Uygar Yaylamış Bina İşleri Şefi Building Section Chief SDL Projesi – Suudi Arabistan Project – Saudi Arabia
Özcan Durmuşoğlu Kazık İşleri Müdürü Pile Works Manager SBH Projesi -Kuveyt Project - Kuwait
Emin Ünal Maliyet Kontrol Şefi Cost Control Chief SBH Projesi-Kuveyt Project - Kuwait
Murat Hakan Necan Üretim Tesisleri Şefi Plants  Chief  OBS Projesi-Umman Project - Oman

    ENERGAZ 

İŞE BAŞLAYANLAR NEW EMPLOYEES
Ali Aslan Uzun Energaz Genel Müdür General Manager
Arda Anıl Energaz Bilgi Teknolojileri Müdürü Information Technologies  Manager
Selin İzibelli Energaz Satış Müdürü Sales Manager
Arif Kösen Gaznet Konya Bölge Müdürü Regional General Manager, Konya
Fatih Yaşa Olimposgaz Antalya Bölge Müdürü Regional General Manager, Antalya
Mehmet Eroğlu Energaz Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Deputy General Manager, Planning And Business Development

Name-Surname Position Function/Department/Project 
Project Manager Project - Turkey
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Çalışanlara, iş hayatlarının yanında yeni ilgi alanları 
oluşturmak, beceriler kazandırmak, günün stresini 
azaltmak ve iş hayatındaki beraberliği pekiştirmeye 
yönelik sosyal ve sportif aktiviteler düzenlemek amacıyla 
bu yıl kurulan Sosyal ve Sportif Aktiviteler Kurulu (SOSAK), 
aslında STFA'da geçmişte de var olan bir kuruldu. Genç, 
dinamik ve gönüllü STFA'lılardan oluşan SOSAK ekibi, ilk 
kez 2012 Aralık ayında bir araya geldi ve yoğun çalışmalara 
başladı. Ekip öncelikle, sosyal ve sportif faaliyetlerin daha 
yoğun yaşandığı bir STFA için çalışanların taleplerini, 
beklentilerini ortaya çıkaracak bir anket çalışması yaptı. 
Anket gelen yanıtlar, SOSAK'ın kurulmasının ne kadar 
yerinde bir karar olduğunu ve Kurulun yapacak çok işi 
olduğunu gösterdi. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, sportif faaliyetler arasında 
basketbol, futbol, voleybol ve masa tenisinin öne plana 
çıktığı görüldü. SOSAK ilk sportif aksiyonlarını basketbol ve 
futbol için aldı. Artık STFA'lılar takımlarını kurup, pazartesi 
günleri futbol maçlarını yapıyorlar ve çarşamba günleri 
basketbol oynuyorlar. STFA Grup Şirketleri bünyesinde 
oluşturulan yedi takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği 
ve 2 Eylül tarihinde başlayan büyük futbol organizasyonu 
ise, 25 Ekim tarihinde sona erecek. SOSAK'ın hedefi, 
STFA'nın, şirketler arası ligde (Corporate Games) hem 
futbol hem de basketbol takımı ile yer alması.

Ankette sosyal faaliyetler olarak ise tiyatro 
organizasyonları, kültür gezileri ile fotoğrafçılık ve yemek 
kursları öne çıktı. İlk tiyatro aktivitesi Mart ayında 
gerçekleştirildi ve yaklaşık 30 kişilik bir grup “Yeni 
Yasaklar” oyununu izledi. Fotoğrafçılık eğitmeni Muammer 
Yanmaz'dan alınan ilk dönem fotoğrafçılık kursu ise 
tamamlandı. İlerleyen dönemlerde SOSAK'ın hedefleri 
arasında fotoğraf yarışması veya sergisi düzenlemek de 
yer alıyor.

SOSAK gönüllülük esası ile çalışılan bir kurul olduğu için; 
kurul üyeleri, bu ekibin bir parçası olmak, fikirlerini 
paylaşmak isteyen tüm STFA çalışanlarını aralarında 
görmek istiyor.

Social and Sports Activities Board (SOSAK), founded this 
year to provide employees with new areas of interest 
besides their business lives to allow them to gain skills, 
relieve their daily stress and reinforce togetherness in 
business life, is actually an organization that has a place 
in STFA's history. SOSAK team, made up of young, 
dynamic, and volunteer STFA employees, first came 
together in December 2012 and started their hard work. 
First, the team conducted a survey to reveal the 
employees' demands for and expectations of STFA where 
social and sports activities are more intensive. The results 
of the survey revealed the foundation of SOSAK to be an 
appropriate decision and that the Board had a lot of 
work to do.

SSOOOOSSSSAAAAKKKKORGANIZED BYORGANIZED BY
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Yazan By: SOSAK 

In evaluating the results, it was revealed that among the 
sports activities, basketball, football, and table tennis 
stood out. SOSAK took its first action, sports-wise, for 
basketball and football. Now STFA employees form their 
teams and play football every Monday, and basketball 
every Wednesday. The big football organization that 
started on September 2, where seven teams from within 
STFA Group companies struggle to be champions, will 
end on October 25. SOSAK's aim is for STFA to be 
represented by football and basketball teams in the 
Corporate Games.

The survey also revealed that, among the social 
activities, theater organizations, culture trips, 
photography and cooking classes were favorites. The first 
theater activity took place in March, when a group of 
about 30 employees watched the play “Yeni Yasaklar.” 
The first photography classes taught by the instructor 
Muammer Yanmaz have been completed as well. 
Organizing photography competitions or exhibitions is a 
long-term goal of SOSAK's.

Because SOSAK board works on a volunteer basis, 
board members would like to see all STFA employees 
who wish to be a part of this team and share their ideas 
among them.
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60 KÖPRÜ
SÖYLEŞİ INTERVIEW

Şirketlerin çalışan sağlığına yaptıkları yatırım çok önemli. 
Bu konudaki çalışmalar her iki taraf için de pozitif etkiyle 
sonuçlanıyor. Dünyada, özellikle de Amerika'da, bu tip 
çalışma örneklerine daha fazla rastlanıyor. Bu çalışmalar, 
hem toplum sağlığına katkıda bulunuyor hem de şirketin 
verimliliğine olumlu katkılarda bulunuyor. Bu hizmetin 
verildiği şirketlerde, sigorta şirketlerine ödenen sağlık 
hasar primi düşüyor, hastalık sebebiyle işe gelinmeyen 
gün sayısı azalıyor, çalışanın motivasyonu artıyor ve 
aidiyet duygusu yükseliyor.

STFA olarak, 14 Şubat 2013 tarihinde Dilara Koçak ve 
Mezura ekibi ile birlikte çalışmaya başladık. Bireysel 
diyetisyenlik hizmetine ek olarak, sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarının oluşması, davranış değişikliği, grup 
motivasyonu ve öğle yemeği mönümüzün belirlenmesi 
konularında da danışmanlık aldığımız projeyi 6 aydır 
başarı ile sürdürüyoruz ve şu anda 28 çalışanımız 
toplamda 175 kg hafifledi. Uygulamaya Kasım ayında yeni 
grubumuz ile devam edeceğiz. 

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı tam olarak ne 
demektir?
Dünyada uzun zamandan beri uygulanan bir program 
olmasına rağmen Türkiye'de henüz yeni olan bu 
programın amacı “sağlığı korumak”tır. Bu nedenle 
düzenli olarak şirketlere giderek kişilerin yaş ve 
cinsiyetlerine göre vücut yağ analizlerini yapıyor, bel 

The investment that companies make in the health of their 
employees is very important. Working on this matter results 
in positive outcomes for both sides. This kind of efforts is 
witnessed increasingly more frequently around the world, 
particularly in the U.S. These efforts contribute to both 
public health, and the company's productivity. In 
companies where this service is offered, insurance 
premiums paid to insurance companies are lower, 
employees take fewer sick days, they're better motivated 
and their sense of belonging is improved.

As STFA, we started working with Dilara Koçak and her 
team from Mezura on February 14, 2013. In addition to 
individual nutritionist services, we receive consultancy on 
creating healthy eating habits, behavior modification, 
group motivation and determining our lunch menus. We've 
been maintaining this project for six months now, and 28 of 
our employees have lost a total of 175 kg. We will resume 
this exercise in November with a new group.

What exactly is a Corporate Nutritional Consultancy?
The goal of this program, which has been in use around the 
world for a while but it's new to Turkey, is to “keep healthy.” 
To this end, we regularly visit companies, conduct body fat 
analyses depending on people's age and sex, measure 
waist circumferences, and evaluate their states of risk. Also, 
we conduct an eating and health evaluation survey to 
better understand people's eating habits. Afterwards, we 

“STFA Sağlıklı 
Beslenmeyi 
Seçti!”

“STFA Chose 
Healthy Eating!”

çevrelerini ölçüyor ve risk durumlarını 
değerlendiriyoruz. Ayrıca kişilerin beslenme 
alışkanlıklarını anlayabilmek için de bir beslenme ve 
sağlık değerlendirme anketi uyguluyoruz. Daha 
sonrasında ise kişilerle konuşarak çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılayacak beslenme hedefleri belirliyor ve kişiye özel 
beslenme planı hazırlıyoruz. Buna göre de kişilere 
beslenme bilgi düzeylerini arttıracak bazı bilgiler 
vermeye çalışıyoruz. Bunun içinde şirketlerin intranetini 
kullanıyor ve tüm çalışanların ulaşabileceği şekilde 
bilgiler veriyor, onlardan gelen soruları da 
cevaplandırıyoruz.

Bunlara ek olarak tüm şirketin mönü denetimini ve 
mutfak hijyenini değerlendirmek için şirket mutfaklarına 
ziyaretler düzenliyoruz. Bu ziyaretlerde, depolama 
koşulları, hazırlama aşamaları, pişirme aşamaları, 
stoklama düzeni, bulaşık ve çöp kontrolü, mutfak 
personelinin hijyen eğitimi, tüm mutfak alanının 
hijyenini denetliyoruz ve elde edilen tüm sonuçları şirket 
yönetimine rapor halinde sunuyoruz. Yani mutfağa 
dışardan bakan objektif göz oluyoruz. Yani diyoruz ki, siz 
şirketi yönetin, biz beslenmenizi.

İş stresi veya duygu dünyamızda ki değişiklikler 
beslenme düzenimizi nasıl etkiliyor?
Araştırmalar gösteriyor ki, çoğu insanın normalin 
üstünde yemek yemesinin sebebi, %75 duygusal 
duruma bağlı. Yani başka bir deyişle, duygularla başa 
çıkmak için yemeği kullanıyoruz. Yemeğin yarattığı iyi 
duygular genellikle kısa sürelidir ve sonuçta kilo 
aldırdığı için üzüntü, mutsuzluk, stres, kaygı, pişmanlık 
gibi daha fazla olumsuz duyguların hissedilmesine 
sebep olur. Önemli olan fizyolojik açlıkla psikolojik açlığı 
ayırt edebilmektir. Fizyolojik açlık, mide tarafından 
beyine yemek yeme zamanı olduğuna dair sinyal 
gönderildiği zaman hissedilir. Fiziksel açlık 
semptomlarından bazıları midede kazınma hissi, 
gurultu ve hafif baş dönmesidir. Psikolojik açlıkta ise, bu 
işaretlerden hiçbirisi yoktur. Duyguları beslemek için 
yemek yenildiği zaman, yemek bir teselli olarak 
kullanılmaktadır, dolayısıyla böyle durumlarda kişi 
“teselli yemekleri” ne yönelir. Bu yemeklerin genelde 
şeker ve yağ oranı yüksektir. Duyguya bağlı yemek yeme 
sendromundan kurtulmanın en önemli anahtarı 
farkındalıktır. Bu farkındalığı kazanmak için kişinin 
kendini tanıması, hangi duyguların yemek yeme 
ihtiyacına sebep olduğunu anlaması gerekir. 

Sağlıklı beslenme işyerinde verimliliği nasıl arttırır?
Kaliteli beslenme bireylerin iş yapma kapasitesi ve 
üretkenliğini arttırır. Bedenen ve ruhen zinde bir vücut 
her açıdan kuruma yararlıdır. Obez bir birey ile formda 
bir vücuda sahip kişinin özellikle fiziksel kuvvet 
gerektiren işlerdeki performansının aynı olmasını pek 
bekleyemezsiniz. İyi beslenen ve egzersiz ile kendini 
kontrol eden bir bireyin dikkatini toplama, odaklanma, 
üretme potansiyeli daha iyi olur. İyi beslenmeyen bireyin 
bağışıklık sisteminin zayıf olması, hastalıklara 
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have talked to them, determined nutritional goals that 
will meet their various needs and prepared an individual 
eating plan. We try to give them some information that 
will raise their level of nutritional knowledge accordingly. 
We use the company's intranet for it, giving out 
information in a way that all employees can reach, and 
we answer their questions.

In addition to this, we visit company kitchens to supervise 
the entire company's menus and evaluate kitchen 
hygiene. During these visits, we inspect storage 

conditions, preparation process, cooking process, 
stocking orders, dishes and waste control, hygiene 
training of the kitchen staff, and the whole kitchen area's 
hygiene, and report all of the results to the company's 
management. In a sense, we're the objective observers of 
the kitchen. We tell them to manage their company, while 
we manage their eating.

How does work-related stress or changes in our 
emotional state affect our eating habits?
Research shows that for most people, reasons of 
overeating are related to emotional states 75% of the 
time. Which is another way of saying that we use food to 
deal with emotions. Good feelings brought about by food 
are usually short-term, and because it leads to weight 
gain, it results in more negative emotions like worry, 
unhappiness, stress, anxiety, and regret. What's 
important is to be able to tell physiological hunger and 
psychological hunger apart. Physiological hunger is felt 
whenever the stomach sends signals to the brain, saying 
it's time to eat. Some of the physical symptoms of hunger 
are stomach pain, grumbling, and slight lightheadedness. 
In psychological hunger, none of these symptoms are 
present. When we eat to feed emotions, we use food as 
consolation, which is why in these instances we steer 
towards “comfort food.” These foods are often high in 
sugar and fat. The key to getting rid of the emotional 
eating syndrome is awareness. In order to gain this 
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Şirketlerin çalışan sağlığına yaptıkları yatırım çok önemli. 
Bu konudaki çalışmalar her iki taraf için de pozitif etkiyle 
sonuçlanıyor. Dünyada, özellikle de Amerika'da, bu tip 
çalışma örneklerine daha fazla rastlanıyor. Bu çalışmalar, 
hem toplum sağlığına katkıda bulunuyor hem de şirketin 
verimliliğine olumlu katkılarda bulunuyor. Bu hizmetin 
verildiği şirketlerde, sigorta şirketlerine ödenen sağlık 
hasar primi düşüyor, hastalık sebebiyle işe gelinmeyen 
gün sayısı azalıyor, çalışanın motivasyonu artıyor ve 
aidiyet duygusu yükseliyor.

STFA olarak, 14 Şubat 2013 tarihinde Dilara Koçak ve 
Mezura ekibi ile birlikte çalışmaya başladık. Bireysel 
diyetisyenlik hizmetine ek olarak, sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarının oluşması, davranış değişikliği, grup 
motivasyonu ve öğle yemeği mönümüzün belirlenmesi 
konularında da danışmanlık aldığımız projeyi 6 aydır 
başarı ile sürdürüyoruz ve şu anda 28 çalışanımız 
toplamda 175 kg hafifledi. Uygulamaya Kasım ayında yeni 
grubumuz ile devam edeceğiz. 

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı tam olarak ne 
demektir?
Dünyada uzun zamandan beri uygulanan bir program 
olmasına rağmen Türkiye'de henüz yeni olan bu 
programın amacı “sağlığı korumak”tır. Bu nedenle 
düzenli olarak şirketlere giderek kişilerin yaş ve 
cinsiyetlerine göre vücut yağ analizlerini yapıyor, bel 

The investment that companies make in the health of their 
employees is very important. Working on this matter results 
in positive outcomes for both sides. This kind of efforts is 
witnessed increasingly more frequently around the world, 
particularly in the U.S. These efforts contribute to both 
public health, and the company's productivity. In 
companies where this service is offered, insurance 
premiums paid to insurance companies are lower, 
employees take fewer sick days, they're better motivated 
and their sense of belonging is improved.

As STFA, we started working with Dilara Koçak and her 
team from Mezura on February 14, 2013. In addition to 
individual nutritionist services, we receive consultancy on 
creating healthy eating habits, behavior modification, 
group motivation and determining our lunch menus. We've 
been maintaining this project for six months now, and 28 of 
our employees have lost a total of 175 kg. We will resume 
this exercise in November with a new group.

What exactly is a Corporate Nutritional Consultancy?
The goal of this program, which has been in use around the 
world for a while but it's new to Turkey, is to “keep healthy.” 
To this end, we regularly visit companies, conduct body fat 
analyses depending on people's age and sex, measure 
waist circumferences, and evaluate their states of risk. Also, 
we conduct an eating and health evaluation survey to 
better understand people's eating habits. Afterwards, we 

“STFA Sağlıklı 
Beslenmeyi 
Seçti!”

“STFA Chose 
Healthy Eating!”

çevrelerini ölçüyor ve risk durumlarını 
değerlendiriyoruz. Ayrıca kişilerin beslenme 
alışkanlıklarını anlayabilmek için de bir beslenme ve 
sağlık değerlendirme anketi uyguluyoruz. Daha 
sonrasında ise kişilerle konuşarak çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılayacak beslenme hedefleri belirliyor ve kişiye özel 
beslenme planı hazırlıyoruz. Buna göre de kişilere 
beslenme bilgi düzeylerini arttıracak bazı bilgiler 
vermeye çalışıyoruz. Bunun içinde şirketlerin intranetini 
kullanıyor ve tüm çalışanların ulaşabileceği şekilde 
bilgiler veriyor, onlardan gelen soruları da 
cevaplandırıyoruz.

Bunlara ek olarak tüm şirketin mönü denetimini ve 
mutfak hijyenini değerlendirmek için şirket mutfaklarına 
ziyaretler düzenliyoruz. Bu ziyaretlerde, depolama 
koşulları, hazırlama aşamaları, pişirme aşamaları, 
stoklama düzeni, bulaşık ve çöp kontrolü, mutfak 
personelinin hijyen eğitimi, tüm mutfak alanının 
hijyenini denetliyoruz ve elde edilen tüm sonuçları şirket 
yönetimine rapor halinde sunuyoruz. Yani mutfağa 
dışardan bakan objektif göz oluyoruz. Yani diyoruz ki, siz 
şirketi yönetin, biz beslenmenizi.

İş stresi veya duygu dünyamızda ki değişiklikler 
beslenme düzenimizi nasıl etkiliyor?
Araştırmalar gösteriyor ki, çoğu insanın normalin 
üstünde yemek yemesinin sebebi, %75 duygusal 
duruma bağlı. Yani başka bir deyişle, duygularla başa 
çıkmak için yemeği kullanıyoruz. Yemeğin yarattığı iyi 
duygular genellikle kısa sürelidir ve sonuçta kilo 
aldırdığı için üzüntü, mutsuzluk, stres, kaygı, pişmanlık 
gibi daha fazla olumsuz duyguların hissedilmesine 
sebep olur. Önemli olan fizyolojik açlıkla psikolojik açlığı 
ayırt edebilmektir. Fizyolojik açlık, mide tarafından 
beyine yemek yeme zamanı olduğuna dair sinyal 
gönderildiği zaman hissedilir. Fiziksel açlık 
semptomlarından bazıları midede kazınma hissi, 
gurultu ve hafif baş dönmesidir. Psikolojik açlıkta ise, bu 
işaretlerden hiçbirisi yoktur. Duyguları beslemek için 
yemek yenildiği zaman, yemek bir teselli olarak 
kullanılmaktadır, dolayısıyla böyle durumlarda kişi 
“teselli yemekleri” ne yönelir. Bu yemeklerin genelde 
şeker ve yağ oranı yüksektir. Duyguya bağlı yemek yeme 
sendromundan kurtulmanın en önemli anahtarı 
farkındalıktır. Bu farkındalığı kazanmak için kişinin 
kendini tanıması, hangi duyguların yemek yeme 
ihtiyacına sebep olduğunu anlaması gerekir. 

Sağlıklı beslenme işyerinde verimliliği nasıl arttırır?
Kaliteli beslenme bireylerin iş yapma kapasitesi ve 
üretkenliğini arttırır. Bedenen ve ruhen zinde bir vücut 
her açıdan kuruma yararlıdır. Obez bir birey ile formda 
bir vücuda sahip kişinin özellikle fiziksel kuvvet 
gerektiren işlerdeki performansının aynı olmasını pek 
bekleyemezsiniz. İyi beslenen ve egzersiz ile kendini 
kontrol eden bir bireyin dikkatini toplama, odaklanma, 
üretme potansiyeli daha iyi olur. İyi beslenmeyen bireyin 
bağışıklık sisteminin zayıf olması, hastalıklara 
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have talked to them, determined nutritional goals that 
will meet their various needs and prepared an individual 
eating plan. We try to give them some information that 
will raise their level of nutritional knowledge accordingly. 
We use the company's intranet for it, giving out 
information in a way that all employees can reach, and 
we answer their questions.

In addition to this, we visit company kitchens to supervise 
the entire company's menus and evaluate kitchen 
hygiene. During these visits, we inspect storage 

conditions, preparation process, cooking process, 
stocking orders, dishes and waste control, hygiene 
training of the kitchen staff, and the whole kitchen area's 
hygiene, and report all of the results to the company's 
management. In a sense, we're the objective observers of 
the kitchen. We tell them to manage their company, while 
we manage their eating.

How does work-related stress or changes in our 
emotional state affect our eating habits?
Research shows that for most people, reasons of 
overeating are related to emotional states 75% of the 
time. Which is another way of saying that we use food to 
deal with emotions. Good feelings brought about by food 
are usually short-term, and because it leads to weight 
gain, it results in more negative emotions like worry, 
unhappiness, stress, anxiety, and regret. What's 
important is to be able to tell physiological hunger and 
psychological hunger apart. Physiological hunger is felt 
whenever the stomach sends signals to the brain, saying 
it's time to eat. Some of the physical symptoms of hunger 
are stomach pain, grumbling, and slight lightheadedness. 
In psychological hunger, none of these symptoms are 
present. When we eat to feed emotions, we use food as 
consolation, which is why in these instances we steer 
towards “comfort food.” These foods are often high in 
sugar and fat. The key to getting rid of the emotional 
eating syndrome is awareness. In order to gain this 
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yakalanma riski ve devamsızlığı da beraberinde getirir. 
Yetersiz ve dengesiz beslenenlerde kan şekerinin 
düşmesine paralel olarak halsizlik, dikkat azlığı, 
yorgunluk hissi gelişmekte ve bunların doğal bir sonucu 
olarak da iş kazaları artmaktadır.

Yöneticilerin beslenmesini planlamak yoğun tempo 
nedeniyle daha farklı mı olmalı? Biliyorsunuz bizim 
yöneticilerimizin çok sık yurtdışı seyahatları oluyor.
Evet, STFA'da da olduğu gibi, üst düzey yöneticiler çok 
sık seyahat ediyor ve uzun toplantılara katılıyor. Uçak 
yolculuklarının fazla olması, otel havaalanı transferleri, 
ülkeye göre yaşanan saat farkları, yöneticinin iş stresi 
dışında günlük yaşamına yorgunluk ve stres ekleyen 
diğer önemli noktalar. İş yemeklerinin standart yapıda 
olması, gidilen ülke kültürüne göre bazı içecek ve 
yemekleri zorunlu olarak tercih etmek, günlük beslenme 
planını oldukça fazla etkiliyor. Tüm bu trafiğe rağmen 
üst düzey yönetici, şirket, dünya ekonomisi ve bazen 
ülke geleceği için çok hızlı hayati kararlar almak zorunda 
kalabiliyor. Pratik düşünmek, hızlı ve doğru kararlar 
almak sağlıklı bir beden ve ruh yapısı ile mümkündür. 
Bireyin kendini bedenen ve ruhen sağlıklı hissetmesi 
önemlidir. Ben danışmanlığını yaptığım üst düzey 
yöneticilere bu sistemi anlatırken Bodybank sistemini 
anlatıyorum. Yeni bir yatırıma başlarken yapılan 
stratejik planlama, öncelikler, zayıf ve güçlü noktalar, 
yatırımın maliyeti hepsi gözden geçirilmeli. Düzenli 
egzersiz ve dengeli beslenme, kişinin kendisine yapacağı 
en önemli yatırım. Bodybank yatırımı yaşam sürenizi 
belirliyor, bu piyasada hareketsizlik çok tehlikeli, 
mutlaka egzersiz programına devam edilmeli, riskli 
dönemler (özel günler) önceden planlanmalı, krizlere 
dikkat edilmeli (sık seyahat, yüksek miktarda alkol gibi).

Çalışanların en sık yaptıkları hatalar neler, örneğin 
yeme alışkanlıkları hangi dönemlerde artıyor?
Tüm çalışanlar için genelde problem sabah 
kahvaltısında! Çalışanların büyük kısmı bu öğünü 
atlıyor. Sebep olarak da “sabah kahvaltı edince öğlene 
doğru çok acıkıyorum” diyor. Bunun sebebi çok açık; 
sabah sadece karbonhidrat içeren bir besin yenilirse, 
yanında protein eklenmediği için, öğlene doğru kişinin 
kan şekeri düşebilir ve bu da aşırı derece de yeme isteği 
doğurur. Sabahları, peynir+ ekmek veya tost veya 
bisküvi+süt veya tahıl gevreği+süt gibi karışımlar protein 

awareness, people need to know themselves, and 
understand which feelings cause the need to eat. 

How does healthy eating promote productivity in the 
workplace?
Eating well raises people's work capacity and raises 
productivity. A physically and spiritually fit body is 
beneficial to the company in every way. You can't 
realistically expect an obese person and someone whose 
body is in good shape to perform equally, especially not in 
tasks that require physical strength. A person who 
controls herself by eating well and working out has a 
better potential to gather attention, focus, and produce. 
The fact that a person who doesn't eat well has a weaker 
immune system, brings with it the risk of contracting 
diseases and missing out on work. Those who are 
undernourished or malnourished have low blood sugar, 
followed by exhaustion, lack of attention, fatigue, and as 
a natural result of these, increased number of work 
accidents.

Should eating plans be any different for managers, 
because of their intensive tempos? As you may know, 
our executives take a lot of trips abroad.
As it is the case with STFA, high-level executives do often 
travel and take long meetings. Excessive air travels, hotel-
airport transfers and time differences from one country to 
another add extra fatigue and stress to the executive's 
life, in addition the work-related stress. Business meals 
having a standard structure and having to prefer certain 
foods and drinks according to the country that's being 
visited greatly affect the daily eating plans. Despite all 
this traffic, executives sometimes have to quickly make 
vital decisions that may influence the company, world 
economy, and sometimes even the country's future. 
Thinking practically and quickly making the right decision 
can be done with a healthy body and mind. It's important 
for the individual to feel physically and mentally healthy. 
When I talk to high-level executives that I consult, I 
mention the Bodybank system. When making a new 
investment, strategic plans, priorities, weaknesses and 
strengths, the cost of investment should all be considered. 
Regular exercise and eating well are the most important 
investment people can make in themselves. Bodybank 
investment determines your life span, inactivity in this 
market is very dangerous, exercise programs should 
definitely be followed, high-risk periods (special 
occasions) should be planned ahead, and crises should be 
watched out for (traveling often, great amounts of 
alcohol etc.).

What are the most common mistakes made by the 
personnel? For instance, when do eating habits go 
wrong?
For the whole personnel, the problem is often breakfast! 
Most people skip this meal. When asked about their 

karbonhidrat açısından dengeli seçimlerdir. Bu tür 
kahvaltı gün boyu tok tutar. Üstelik az ve sık yemek yani 
acıkmak normal bir cevaptır. Uzun süre aç kalırsanız, ilk 
yediğiniz daha çabuk yağa dönüşebilir. STFA'da 
çalışanlarınıza sunduğunuz kahvaltı ikramı çok sağlıklı 
ve programımızı da destekleyen bir uygulama oldu. 

Dilara Koçak’a bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz.

reason for it, they say “When I have breakfast, I get very 
hungry toward noon.” The reason for this is clear: if you 
only consume carbs in the morning, because you don't 
have any protein with it, your blood sugar level may fall 
towards noon, which causes extreme cravings. 
Combinations like cheese and bread or toast, or biscuits 
and milk or cereal and milk are balanced in terms of 
carbohydrates and proteins. This sort of breakfast will 
keep you full throughout the day. Also, eating frequently 
in small portions, meaning getting hungry, is a normal 
response. If you go hungry for a long time, what you eat 
may be turned into fat more quickly. The breakfast service 
you offer your employees at STFA is very healthy, and it's a 
practice that supports our program as well.

We'd like to thank Dilara Koçak for this nice conversation.

Bahattin Balcı
Tartıda 78 kiloyu görünce “eyvah” demiştim. Verilen reçetelerle bir yola 
girdim. Bazen seçimleri bana bıraktılar ama ben hep reçete istedim, biraz 
kurallara uymak istedim. Zaman geçtikçe gerçekten yeme alışkanlığım 
değişti. Kilolar da verilince hoşuma gitmeye başladı.
Bence bu işin püf noktası “istemek”. Dilara ve Burcu Hanım'ın 
motivasyonları ve doğru yönlendirmeleri sayesinde 9 kilo verdim. 

I was scared when I saw the scale reading 78 kg. The diet plan helped me 
make improvements. They sometimes left the choices up to me but I asked 
to follow the plan, wanted to follow the rules. In time, my eating habits have 
really changed. As I started losing weight, I enjoyed it.

I think the trick is “to want”. Thanks to the motivation and guidance by Ms 
Dilara and Ms Burcu, I lost 9 kg. 

Emine San
Programa katıldım, 6 ayda sağlığımı koruyarak hatta arttırarak ideal 
kiloma ulaştım. Böylece hayatım değişti diyebilirim. Ömür boyu benle 
gelecek bir beslenme bilgisi kazandım ve bunu hayata geçirme fırsatı 
buldum. Bundan sonra benim için önemli olan bu sistemi devam 
ettirmek. Yalnız kendime değil beni takdir eden çevreme karşı da bu 
sorumluluğu taşıyorum. 

I joined this program, and in six months I reached my ideal weight while 
keeping, and even improving, my health. So, I can say my life has changed. I 
learned things about eating that I will keep for life, and I got to practice 
them. From now on, what matters is that I keep this practice going. I have a 
responsibility not only to myself, but to those around me who show their 
appreciation of me.

Köken Güneş
Dilara Hanım ve ekibi, sizi önce dinliyor, hayat biçiminizi çok iyi anlıyor ve 
bu hayat biçiminizi tamamen değiştirmeden – çok da ufak olduğunu 
söyleyemeyeceğim – nüanslar ile hızlı kilo kaybından ziyade deyim 
yerindeyse ne güldürerek ne süründürerek kalıcı kilo vermenize yardımcı 
oluyor. Kendisi bunu “mutlu diyet” olarak tanımlıyor, haksız da sayılmaz, 
en azından yaklaşık 15 kilo verdiğim son 5 aylık dönemi “mutsuz diyet 
değil” diye tanımlayabilirim. Kendimi artık çok daha dinç ve sağlıklı 
hissediyorum. 

Ms. Dilara and her team listen to you first, get a good understanding of your 
lifestyle, and then without completely changing it, they help you achieve 
permanent weight loss. Rather than make you lose weight fast, they do it 

through small changes – although they're really not that small – without 
making you laugh or cry, as it were. She describes it as the “happy diet” and 
she has a point, at least I can describe the past five months during which I 
lost 15 kg as “non-unhappy diet.” I feel a lot more vigorous and healthy now. 

Mahmut Kumsar
Uzunca zamandır kendimce diyet yaptığımı düşünerek kilo vermeye 
çalışıyordum fakat bu bir türlü olmuyordu. Dilara ve Burcu Hanım'lar 
sayesinde diyet yapmayı, daha doğrusu sağlıklı yaşamayı öğrendim. 5 
aylık süreçde bilinçli ve kontrollü bir şekilde tam 12 kg verdim.  Her şey 
şimdi daha güzel benim için. Bilinçli yemek yiyor ve hiç aç kalmıyorum. 

For a long time, I tried to lose weight thinking I was on a diet in my own way, 
but it never really worked. Thanks to Mses. Dilara and Burcu, I learned to 
diet, or rather, to live a healthy life. In a conscious and controlled way, I lost 
12 kg over five months. It's all better for me now. I eat deliberately and never 
go hungry.

Özgür Özdemir
Yaklaşık 6 ay kadar önce Dilara Hanım'ın şirketimizde düzenlediği “Sağlıklı 
Yaşam Programı Bilgilendirme Semineri'ne katıldığımda, Grup içerisinde 
BMI değeri 31.5 olan nadir kişilerden biriydim. Bu değerin teknik olarak 
beni “obez” sınıfına soktuğunu öğrendiğimde kendimi kötü hissettim. Ne 
de olsa şişman değildim. Ben bir obezdim. Dolayısı ile farkındalık ilk 
günden başladı. Mezura ekibinin yönlendirmelerine elimden geldiğince 
uymaya çalıştım. İşin en güzel yanı ise, yasaklar olmamasıydı. Hiçbir 
zaman açlık hissetmedim. Zaman zaman isteksizlik ve sağlıklı öğün 
seçiminde kararsız kalsam da beni motive ettiler. Artık şirkette asansör 
kullanmıyorum ve 9 kat merdiveni nefesim kesilmeden çıkabiliyorum. 
Aktif bir hayatım var..

When I first joined Ms. Dilara's “Healthy Living Program Information 
Seminar” held in our company about six months ago, I was one of the few 
people in the group with a BMI value of 31,5. When I found out that this 
value got me technically classified as “obese”, it made me feel bad. After all, 
I was not fat. I was obese. Therefore, the awareness was there from the first 
day onwards. I followed the measuring team's directions to the best of my 
abilities. Best part of it was that nothing was banned. I never felt hungry. 
Even though I felt reluctant from time to time, and hesitated about the 
choice of a healthy meal, they kept me motivated. I don't use elevators in 
the office anymore, and I can climb nine flights of stairs with no shortness of 
breath. I lead an active life.

Yorumlar Comments
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yakalanma riski ve devamsızlığı da beraberinde getirir. 
Yetersiz ve dengesiz beslenenlerde kan şekerinin 
düşmesine paralel olarak halsizlik, dikkat azlığı, 
yorgunluk hissi gelişmekte ve bunların doğal bir sonucu 
olarak da iş kazaları artmaktadır.

Yöneticilerin beslenmesini planlamak yoğun tempo 
nedeniyle daha farklı mı olmalı? Biliyorsunuz bizim 
yöneticilerimizin çok sık yurtdışı seyahatları oluyor.
Evet, STFA'da da olduğu gibi, üst düzey yöneticiler çok 
sık seyahat ediyor ve uzun toplantılara katılıyor. Uçak 
yolculuklarının fazla olması, otel havaalanı transferleri, 
ülkeye göre yaşanan saat farkları, yöneticinin iş stresi 
dışında günlük yaşamına yorgunluk ve stres ekleyen 
diğer önemli noktalar. İş yemeklerinin standart yapıda 
olması, gidilen ülke kültürüne göre bazı içecek ve 
yemekleri zorunlu olarak tercih etmek, günlük beslenme 
planını oldukça fazla etkiliyor. Tüm bu trafiğe rağmen 
üst düzey yönetici, şirket, dünya ekonomisi ve bazen 
ülke geleceği için çok hızlı hayati kararlar almak zorunda 
kalabiliyor. Pratik düşünmek, hızlı ve doğru kararlar 
almak sağlıklı bir beden ve ruh yapısı ile mümkündür. 
Bireyin kendini bedenen ve ruhen sağlıklı hissetmesi 
önemlidir. Ben danışmanlığını yaptığım üst düzey 
yöneticilere bu sistemi anlatırken Bodybank sistemini 
anlatıyorum. Yeni bir yatırıma başlarken yapılan 
stratejik planlama, öncelikler, zayıf ve güçlü noktalar, 
yatırımın maliyeti hepsi gözden geçirilmeli. Düzenli 
egzersiz ve dengeli beslenme, kişinin kendisine yapacağı 
en önemli yatırım. Bodybank yatırımı yaşam sürenizi 
belirliyor, bu piyasada hareketsizlik çok tehlikeli, 
mutlaka egzersiz programına devam edilmeli, riskli 
dönemler (özel günler) önceden planlanmalı, krizlere 
dikkat edilmeli (sık seyahat, yüksek miktarda alkol gibi).

Çalışanların en sık yaptıkları hatalar neler, örneğin 
yeme alışkanlıkları hangi dönemlerde artıyor?
Tüm çalışanlar için genelde problem sabah 
kahvaltısında! Çalışanların büyük kısmı bu öğünü 
atlıyor. Sebep olarak da “sabah kahvaltı edince öğlene 
doğru çok acıkıyorum” diyor. Bunun sebebi çok açık; 
sabah sadece karbonhidrat içeren bir besin yenilirse, 
yanında protein eklenmediği için, öğlene doğru kişinin 
kan şekeri düşebilir ve bu da aşırı derece de yeme isteği 
doğurur. Sabahları, peynir+ ekmek veya tost veya 
bisküvi+süt veya tahıl gevreği+süt gibi karışımlar protein 

awareness, people need to know themselves, and 
understand which feelings cause the need to eat. 

How does healthy eating promote productivity in the 
workplace?
Eating well raises people's work capacity and raises 
productivity. A physically and spiritually fit body is 
beneficial to the company in every way. You can't 
realistically expect an obese person and someone whose 
body is in good shape to perform equally, especially not in 
tasks that require physical strength. A person who 
controls herself by eating well and working out has a 
better potential to gather attention, focus, and produce. 
The fact that a person who doesn't eat well has a weaker 
immune system, brings with it the risk of contracting 
diseases and missing out on work. Those who are 
undernourished or malnourished have low blood sugar, 
followed by exhaustion, lack of attention, fatigue, and as 
a natural result of these, increased number of work 
accidents.

Should eating plans be any different for managers, 
because of their intensive tempos? As you may know, 
our executives take a lot of trips abroad.
As it is the case with STFA, high-level executives do often 
travel and take long meetings. Excessive air travels, hotel-
airport transfers and time differences from one country to 
another add extra fatigue and stress to the executive's 
life, in addition the work-related stress. Business meals 
having a standard structure and having to prefer certain 
foods and drinks according to the country that's being 
visited greatly affect the daily eating plans. Despite all 
this traffic, executives sometimes have to quickly make 
vital decisions that may influence the company, world 
economy, and sometimes even the country's future. 
Thinking practically and quickly making the right decision 
can be done with a healthy body and mind. It's important 
for the individual to feel physically and mentally healthy. 
When I talk to high-level executives that I consult, I 
mention the Bodybank system. When making a new 
investment, strategic plans, priorities, weaknesses and 
strengths, the cost of investment should all be considered. 
Regular exercise and eating well are the most important 
investment people can make in themselves. Bodybank 
investment determines your life span, inactivity in this 
market is very dangerous, exercise programs should 
definitely be followed, high-risk periods (special 
occasions) should be planned ahead, and crises should be 
watched out for (traveling often, great amounts of 
alcohol etc.).

What are the most common mistakes made by the 
personnel? For instance, when do eating habits go 
wrong?
For the whole personnel, the problem is often breakfast! 
Most people skip this meal. When asked about their 

karbonhidrat açısından dengeli seçimlerdir. Bu tür 
kahvaltı gün boyu tok tutar. Üstelik az ve sık yemek yani 
acıkmak normal bir cevaptır. Uzun süre aç kalırsanız, ilk 
yediğiniz daha çabuk yağa dönüşebilir. STFA'da 
çalışanlarınıza sunduğunuz kahvaltı ikramı çok sağlıklı 
ve programımızı da destekleyen bir uygulama oldu. 

Dilara Koçak’a bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz.

reason for it, they say “When I have breakfast, I get very 
hungry toward noon.” The reason for this is clear: if you 
only consume carbs in the morning, because you don't 
have any protein with it, your blood sugar level may fall 
towards noon, which causes extreme cravings. 
Combinations like cheese and bread or toast, or biscuits 
and milk or cereal and milk are balanced in terms of 
carbohydrates and proteins. This sort of breakfast will 
keep you full throughout the day. Also, eating frequently 
in small portions, meaning getting hungry, is a normal 
response. If you go hungry for a long time, what you eat 
may be turned into fat more quickly. The breakfast service 
you offer your employees at STFA is very healthy, and it's a 
practice that supports our program as well.

We'd like to thank Dilara Koçak for this nice conversation.

Bahattin Balcı
Tartıda 78 kiloyu görünce “eyvah” demiştim. Verilen reçetelerle bir yola 
girdim. Bazen seçimleri bana bıraktılar ama ben hep reçete istedim, biraz 
kurallara uymak istedim. Zaman geçtikçe gerçekten yeme alışkanlığım 
değişti. Kilolar da verilince hoşuma gitmeye başladı.
Bence bu işin püf noktası “istemek”. Dilara ve Burcu Hanım'ın 
motivasyonları ve doğru yönlendirmeleri sayesinde 9 kilo verdim. 

I was scared when I saw the scale reading 78 kg. The diet plan helped me 
make improvements. They sometimes left the choices up to me but I asked 
to follow the plan, wanted to follow the rules. In time, my eating habits have 
really changed. As I started losing weight, I enjoyed it.

I think the trick is “to want”. Thanks to the motivation and guidance by Ms 
Dilara and Ms Burcu, I lost 9 kg. 

Emine San
Programa katıldım, 6 ayda sağlığımı koruyarak hatta arttırarak ideal 
kiloma ulaştım. Böylece hayatım değişti diyebilirim. Ömür boyu benle 
gelecek bir beslenme bilgisi kazandım ve bunu hayata geçirme fırsatı 
buldum. Bundan sonra benim için önemli olan bu sistemi devam 
ettirmek. Yalnız kendime değil beni takdir eden çevreme karşı da bu 
sorumluluğu taşıyorum. 

I joined this program, and in six months I reached my ideal weight while 
keeping, and even improving, my health. So, I can say my life has changed. I 
learned things about eating that I will keep for life, and I got to practice 
them. From now on, what matters is that I keep this practice going. I have a 
responsibility not only to myself, but to those around me who show their 
appreciation of me.

Köken Güneş
Dilara Hanım ve ekibi, sizi önce dinliyor, hayat biçiminizi çok iyi anlıyor ve 
bu hayat biçiminizi tamamen değiştirmeden – çok da ufak olduğunu 
söyleyemeyeceğim – nüanslar ile hızlı kilo kaybından ziyade deyim 
yerindeyse ne güldürerek ne süründürerek kalıcı kilo vermenize yardımcı 
oluyor. Kendisi bunu “mutlu diyet” olarak tanımlıyor, haksız da sayılmaz, 
en azından yaklaşık 15 kilo verdiğim son 5 aylık dönemi “mutsuz diyet 
değil” diye tanımlayabilirim. Kendimi artık çok daha dinç ve sağlıklı 
hissediyorum. 

Ms. Dilara and her team listen to you first, get a good understanding of your 
lifestyle, and then without completely changing it, they help you achieve 
permanent weight loss. Rather than make you lose weight fast, they do it 

through small changes – although they're really not that small – without 
making you laugh or cry, as it were. She describes it as the “happy diet” and 
she has a point, at least I can describe the past five months during which I 
lost 15 kg as “non-unhappy diet.” I feel a lot more vigorous and healthy now. 

Mahmut Kumsar
Uzunca zamandır kendimce diyet yaptığımı düşünerek kilo vermeye 
çalışıyordum fakat bu bir türlü olmuyordu. Dilara ve Burcu Hanım'lar 
sayesinde diyet yapmayı, daha doğrusu sağlıklı yaşamayı öğrendim. 5 
aylık süreçde bilinçli ve kontrollü bir şekilde tam 12 kg verdim.  Her şey 
şimdi daha güzel benim için. Bilinçli yemek yiyor ve hiç aç kalmıyorum. 

For a long time, I tried to lose weight thinking I was on a diet in my own way, 
but it never really worked. Thanks to Mses. Dilara and Burcu, I learned to 
diet, or rather, to live a healthy life. In a conscious and controlled way, I lost 
12 kg over five months. It's all better for me now. I eat deliberately and never 
go hungry.

Özgür Özdemir
Yaklaşık 6 ay kadar önce Dilara Hanım'ın şirketimizde düzenlediği “Sağlıklı 
Yaşam Programı Bilgilendirme Semineri'ne katıldığımda, Grup içerisinde 
BMI değeri 31.5 olan nadir kişilerden biriydim. Bu değerin teknik olarak 
beni “obez” sınıfına soktuğunu öğrendiğimde kendimi kötü hissettim. Ne 
de olsa şişman değildim. Ben bir obezdim. Dolayısı ile farkındalık ilk 
günden başladı. Mezura ekibinin yönlendirmelerine elimden geldiğince 
uymaya çalıştım. İşin en güzel yanı ise, yasaklar olmamasıydı. Hiçbir 
zaman açlık hissetmedim. Zaman zaman isteksizlik ve sağlıklı öğün 
seçiminde kararsız kalsam da beni motive ettiler. Artık şirkette asansör 
kullanmıyorum ve 9 kat merdiveni nefesim kesilmeden çıkabiliyorum. 
Aktif bir hayatım var..

When I first joined Ms. Dilara's “Healthy Living Program Information 
Seminar” held in our company about six months ago, I was one of the few 
people in the group with a BMI value of 31,5. When I found out that this 
value got me technically classified as “obese”, it made me feel bad. After all, 
I was not fat. I was obese. Therefore, the awareness was there from the first 
day onwards. I followed the measuring team's directions to the best of my 
abilities. Best part of it was that nothing was banned. I never felt hungry. 
Even though I felt reluctant from time to time, and hesitated about the 
choice of a healthy meal, they kept me motivated. I don't use elevators in 
the office anymore, and I can climb nine flights of stairs with no shortness of 
breath. I lead an active life.

Yorumlar Comments
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Piknik denilince aklımıza ne gelir? Tek kelimeyle anlatacak 
olsak, belki de hepimizin aklına gelecek kelime 
''beraberlik''olur. Hani demez miyiz kendi aramızda, 
pikniğe hep beraber, kalabalık gitmek lazım diye. STFA'da 
“beraberlik” kavramı, her zaman köşe taşlarından biri 
olmuştur. Kuruluş yıllarımızda çekirdek bir aileyken, geçen 
75 yılda büyük, güçlü ve değerlerini yaşatarak hep beraber 
olmayı başaran bir aile olduk.

Piknik, STFA'da aynı zamanda “gelenek” de demektir. 
STFA'nın 75 yıllık öyküsünü anlatan “İlk” kitabında, bu 
geleneğin geçmiş yıllardaki yaşanışını şöyle aktarır Oya 
Fırat, “… Bunu hemen hemen her sonbahar, her ilkbahar 
yapıyorduk. Yine herkes ailesi ile geliyordu. Sezai Bey ve 
Feyzi Bey, bizler ip yarışı yapıyorduk, ip çekmece oynardık. 
Bütün oyunlara da bizimle birlikte katılırlardı. Tabii 
pikniklerde Feyzi Bey daha zayıf, çıta gibi olduğu için, 
insanları daha çok o motive edip harekete geçiriyordu 
ama Sezai Bey de hiçbir oyundan geri kalmıyordu. Zaten 
kendisi Galatasaray'ın ilk voleybolcularındandı; 
muhakkak voleybol oynamadan dönmezdi piknikten, 
bacağı sakatlanana kadar…”

Tüm STFA ailesi olarak bu yıl da, tabiri caizse tam gaz 
çalışıp, yol almak için gayret ettik ve başardık da. Biraz 
kendimizi şımartmak galiba hakkımızdır diye düşünüp, 
“geleneksel” pikniğimizin hazırlıklarına başladık. Başta 
İnsan Kaynakları Departmanı olmak üzere, diğer 

Piknik Bir Gelenektir STFA'da

What do we think about when we think about picnics? If we 
were to describe it in a single word, the one that probably 
comes to everyone's mind is “togetherness.” It's like when 
we say to each other that “We should go on a picnic all 
together, it should be a crowd.” The notion of 
“togetherness” has always been one of STFA's cornerstones. 
From a nuclear family in our early years, we grew up to be a 
big, strong family that keeps its values alive and manages 
to stay together, in 75 years.

Picnic also means “tradition” at STFA. In the book “First,” 
which tells the story of STFA's 75 years, Oya Fırat relates the 
way this tradition was experienced in the past: “… We 
would do this almost every fall and spring. Everyone would 
bring their families. We would have races, play tug of war. 
Mr. Türkeş and Mr. Akkaya would join all the games with us. 
Of course Mr. Akkaya was a thin, skinny man so he would 
get people motivated and moving but Mr. Türkeş would not 
fall behind at any game. He was one of Galatasaray's first 
volleyball players, of course; until his leg got injured, he 
would never come back from a picnic without playing 
volleyball …”

As the entire STFA family, we worked at full speed, so to say, 
made an effort to move forward and we were successful, 
too. We figured we earned the right to spoil ourselves a little 
bit, and started preparations for our “traditional” picnic. 
Led by the Human Resources Department, all the other 

Picnic is an STFA Tradition

departmanlarla da koordineli çalışarak, 30 Haziran'da 
Saklıköy'de geleneksel piknik organizasyonumuzu 
gerçekleştirdik.
STFA'lılar olarak sabahın erken saatlerinde harekete 
geçtik. Kimimiz uykusunu yolda alırken, kimimiz güzel 
manzarayı izlemeyi tercih etti. Yolculuk bittiğinde 
kendimizi yemyeşil bir alanda buluverdik. Tek eksiğimiz 
galiba biraz enerji depolamaktı. Hani derler ya,” sabah 
kahvaltısını kendin için, öğlen yemeğini dostun için, 
akşam yemeğini düşmanın için yiyeceksin” diye. 
Kkendimizi  çok güzel hazırlanmış açık büfe kahvaltının 
önünde buluverdik ve galiba kendimizi şımartmaya da 
buradan başladık. Kahvaltımız uzun sohbetlerle birlikte 
daha da tatlandı. Hazır enerjimizi toplamışken, toprağa 
basıp stres atma vaktiydi şimdi. Langırt oyunu için 
takımlar oluşturuldu. Ve hep bir ağızdan takımlarımızı 
desteklemeye başladık. İş hayatında benimsediğimiz 
takım ruhumuzu burada da gözler önüne serdik. Adrenalin 
olmazsa olmaz ve ben her halükarda mücadele etmeyi 
severim diyenler için Rodeo oyunumuz da biçilmiş 
kaftandı. Bu arada hafif hafif karnımız da kazınmaya 
başlamıştı sanki. Mis gibi dumanı tüten mangal/barbekü 
partisine kimse hayır diyemezdi sanırım. Tabi ki, pikniğin 
olmazsa olmazı olan tavla ve voleybol oyunlarımızı da 
unutmadık. Bu arada çocuk parkındaki genç STFA'lıların 
neşesi görülmeye değerdi. Yavaş yavaş günümüzü 
sonlandırıyorduk. 75.yılımızda da hala el ele 
yürüdüğümüzü her daim hatırlamak üzere, kollarımızı 
sıvayıp ellerimizi rengarenk boyaların olduğu kovalara 
daldırdık. Ve bembeyaz tuvalimizi kendi el desenlerimizle 
renklendirdik.
STFA ailesi olarak, iş yoğunluğumuz çok da olsa, kimi 
zaman işler yetişmeyecek diye panik yapsak, bazen yemek 
yemeyi unutsak da, “75. yılda hep birlikte el ele” 
tablosuna bakıp, “iyi ki STFA'lıyım'' demenin değeri 
ölçülebilir mi?  

departments worked in a coordinated manner and our 
picnic organization took place at Saklıköy on June 30. 

As STFA workers, we set out early in the morning. Some of us 
caught up with their sleep on the road, and some preferred 
to admire the beautiful scenery. At the end of the journey, 
we found ourselves in a lush field. Probably all we needed 
was to store up some energy. It's like they say, “have 
breakfast for yourself, lunch for your friend, dinner for your 
enemy.” We found ourselves in front of a beautifully 
prepared breakfast buffet and that was probably where we 
started spoiling ourselves. The breakfast got even better 
with long conversations. Now that we were energized, it 
was time to let our feet touch the earth and blow off some 
steam. Teams were chosen for the foosball game. Then we 
started chanting for our teams in unison. The team spirit 
that we adopted in our business life was on display here as 
well. Our rodeo game was a perfect fit for those who 
thought adrenaline was a must and that they would like 
some competition no matter what. It was around this time 
that we started getting a little peckish. I don't think anyone 
would have said no to the barbecue party with its delicious 
smells. Of course we didn't forget about backgammon and 
volleyball games, a must for every picnic. The joy of the 
young members of STFA family in the kids' park was a sight 
to behold. Our day was slowly coming to an end. In order to 
forever remember that we were still walking hand in hand 
in our 75th year, we rolled up our sleeves, dipped our hands 
in buckets of colorful paint, and added some color to the 
white canvas with our own hands. 
Even though, as the STFA family, we would always be busy 
with work, sometimes panic about missing deadlines, 
sometimes even forget to eat, could you put a price tag on 
the feeling of looking at the “together hand in hand in our 
75th year” painting and saying “I'm glad to be a member of 
the STFA family”?

Yazan By:
İnsan Kaynakları Departmanı, 
Human Resources Department, STFA Construction Group

Miray Topçu
STFA İnşaat Grubu
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olmazsa olmaz ve ben her halükarda mücadele etmeyi 
severim diyenler için Rodeo oyunumuz da biçilmiş 
kaftandı. Bu arada hafif hafif karnımız da kazınmaya 
başlamıştı sanki. Mis gibi dumanı tüten mangal/barbekü 
partisine kimse hayır diyemezdi sanırım. Tabi ki, pikniğin 
olmazsa olmazı olan tavla ve voleybol oyunlarımızı da 
unutmadık. Bu arada çocuk parkındaki genç STFA'lıların 
neşesi görülmeye değerdi. Yavaş yavaş günümüzü 
sonlandırıyorduk. 75.yılımızda da hala el ele 
yürüdüğümüzü her daim hatırlamak üzere, kollarımızı 
sıvayıp ellerimizi rengarenk boyaların olduğu kovalara 
daldırdık. Ve bembeyaz tuvalimizi kendi el desenlerimizle 
renklendirdik.
STFA ailesi olarak, iş yoğunluğumuz çok da olsa, kimi 
zaman işler yetişmeyecek diye panik yapsak, bazen yemek 
yemeyi unutsak da, “75. yılda hep birlikte el ele” 
tablosuna bakıp, “iyi ki STFA'lıyım'' demenin değeri 
ölçülebilir mi?  

departments worked in a coordinated manner and our 
picnic organization took place at Saklıköy on June 30. 

As STFA workers, we set out early in the morning. Some of us 
caught up with their sleep on the road, and some preferred 
to admire the beautiful scenery. At the end of the journey, 
we found ourselves in a lush field. Probably all we needed 
was to store up some energy. It's like they say, “have 
breakfast for yourself, lunch for your friend, dinner for your 
enemy.” We found ourselves in front of a beautifully 
prepared breakfast buffet and that was probably where we 
started spoiling ourselves. The breakfast got even better 
with long conversations. Now that we were energized, it 
was time to let our feet touch the earth and blow off some 
steam. Teams were chosen for the foosball game. Then we 
started chanting for our teams in unison. The team spirit 
that we adopted in our business life was on display here as 
well. Our rodeo game was a perfect fit for those who 
thought adrenaline was a must and that they would like 
some competition no matter what. It was around this time 
that we started getting a little peckish. I don't think anyone 
would have said no to the barbecue party with its delicious 
smells. Of course we didn't forget about backgammon and 
volleyball games, a must for every picnic. The joy of the 
young members of STFA family in the kids' park was a sight 
to behold. Our day was slowly coming to an end. In order to 
forever remember that we were still walking hand in hand 
in our 75th year, we rolled up our sleeves, dipped our hands 
in buckets of colorful paint, and added some color to the 
white canvas with our own hands. 
Even though, as the STFA family, we would always be busy 
with work, sometimes panic about missing deadlines, 
sometimes even forget to eat, could you put a price tag on 
the feeling of looking at the “together hand in hand in our 
75th year” painting and saying “I'm glad to be a member of 
the STFA family”?

Yazan By:
İnsan Kaynakları Departmanı, 
Human Resources Department, STFA Construction Group

Miray Topçu
STFA İnşaat Grubu
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Yusuf Mazı, Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği  
Kocaeli , 

İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Şantiyesi 
benim ilk staj deneyimimdi. Burada 
derslerde öğrendiğimiz teorik 
bilgilerin sahada uygulamasını 
profesyonel bir şekilde gözlemleme 
fırsatımız oldu Projeye emek veren  
herkes büyük tecrübe sahibi ve 
bilgilerini bizimle paylaştılar. Çok 
yoğun bir tempoda çalışmalarına 
rağmen, bizlere oldukça yakın ilgi 
gösterdiler. İnsanlığa hizmet etmek 
üzere yapılan bu köprünün bir 
parçası olmak da ayrı bir duyguydu. 

STFA benim için büyük bir okuldu. Burada meslek hayatım 
boyunca kullanabileceğim bilgi ve tecrübe kazandım. Bizlere 
bu fırsatı sunduğu için tüm STFA ailesine teşekkür ediyorum.

Izmit Bay Crossing Bridge was my first internship experience. 
We had a chance to observe all the theoretical knowledge, we 
learn in class, applied in a professional manner. People who 
labored for this project have rich experiences and they shared 
their knowledge with us. Even though they worked at an 
intensive pace, they paid close attention to us. And the feeling 
of being a part of this bridge project that will serve humanity is 
something else. For me, STFA was one big school. I've gained 
knowledge and experience here that I will be able to rely on for 
the rest of my career. I'd like to thank the entire STFA family for 
giving us this opportunity.

University Civil Engineering

Tolga Tuncer, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği  Karadeniz Technical University, Civil Engineering

Okulumun 4. yarıyılından sonra staj 
yapmaya başlamadan önce, STFA 
hakkında bilgi edindim ve stajımı 
burada yapmaya karar verdim. Şantiye 
bölgesine geldiğim gün doğru bir karar 
verdiğimi anladım. Burada çalışanların 
saygısı ve sıcakkanlılığı beni son derece 
etkilemişti. Edindiğim izlenimlerden, 
şirketten bütün işçilerin ve personelin 
memnun olduğunu gördüm. Şantiyeye  
geldiğim ilk gün, iş ve işçi güvenliğine 
öncelik verildiğini görünce, STFA 

Grubu'nun nasıl büyük bir şirket olmayı başardığını gördüm. 
Stajyerlerden sorumlu olan mühendislerin, bütün sorulara 
içtenlikle ve başarılı bir şekilde cevap vermelerinden, 
stajyerlere ne kadar önem verildiğini anladım.

Before I started an internship following my fourth semester at 
school, I've collected a lot of data on STFA and decided to 
intern there. The day I arrived at the construction site, I knew 
I'd made the right decision. The respect and warmth of the 
staff made a deep impression on me. From what I've seen, all 
the workers and personnel are happy with the company. As I 
witnessed the priority given to work and worker safety on my 
first day at the construction site, I knew how the STFA Group 
has managed to be a big company. The sincere and successful 
way the engineers in charge of interns answer every question 
made me understand the importance they give to their interns.

Duygu Atıcı, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 
Dokuz Eylül University, Civil 
Engineering

İlk şantiye deneyimimi İzmit Körfez 
Geçiş Köprüsü Projesi'nde 
yaşadığım için çok şanslıyım. Kısa 
zaman da çok fazla  bilgi edindim. 
STFA'da ve bu özel projede staj 
yapmak hayatımın fırsatı oldu. Çok 
yoğun oldukları halde bizimle 
ilgilenen ve her türlü imkanı 
sağlayan STFA ailesine sonsuz teşekkürler.

I'm very lucky to have had my first construction site experience 
with the Izmit Bay Crossing Bridge Project. I learned a lot in a 
short time. Being an intern in STFA for this special project was 
the opportunity of a lifetime. I'd like to thank the STFA family 
who, despite being very busy, took care of us and provided us 
with this opportunity.

Ahmet Engin Erkan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Harita 
Mühendisliği  Istanbul Technical University, Geomatics 
Engineering

STFA bünyesinde, İzmit 
Körfez Geçiş Projesi'nde 
(İKG) stajımı yaptım. Burada 
mühendisliğin uç noktalarını 
görme fırsatım oldu. Bir 
mühendiste olması gereken, 
karşılaşılan problemlere 
çözüm üretme konusunda 
tecrübe kazandım. İKG 
Projesi'nde sadece kendi 
alanımla ilgili değil, farklı 

mühendislik dallarıyla nasıl ortak çalışılır, nasıl ortak akıl 
üretilir gibi soruların cevaplarını yakalama fırsatı buldum. 
STFA'daki mühendis abilerim, formenlerimiz ve 
işçilerimizden birçok şey öğrendim. Şantiye koşulları biraz 
zor olsa da, buradaki sıcak ortam tüm zorlukları insana 
unutturuyordu. Mühendis adayı arkadaşlarıma bu tecrübeyi 
yaşamalarını tavsiye ediyor ve hepsine öğrenim hayatlarında 
başarılar diliyorum...

I interned at STFA on the Izmit Bay Crossing Project. I've had a 
chance to glimpse the cutting edge of engineering here. I've 
gained experience that every engineer should have in coming 
up with solutions to the problems we face. Working on the 
Izmit Bay Crossing Project gave me a vision of construction 
over water. At the Izmit Bay Crossing Project, I had a chance to 
find answers to questions like how to work together with 
engineers not only from my own field but from other disciplines 
of engineering, and how to create a common mind. I learned a 
lot from the engineers, foremen, and workers at STFA. Even 
though the construction site conditions are a bit harsh, the 
warm environment here would make a person forget all about 
those challenges. I recommend that all my prospective 
engineer friends have this experience, and I wish them all the 
best in their studies…
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Hilal Çelik, Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği  Kocaeli University, Civil Engineering

Mesleğimle ilgili en büyük hayalim bir köprü yapabilmekti; bugün bu hayalim için bir adım attığıma 
inanıyorum. Bu proje sayesinde, hayallerime yaklaşmanın verdiği heyecanı tattım ve buradaki deneyimli 
mühendislerin yanında birçok şey öğrendim. STFA'ya bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.

My biggest dream about my profession was to build a bridge and, today, I believe I've taken a step towards that 
dream. Thanks to this project, I had a taste of the excitement of getting closer to my dreams, and I've learned a 
lot by working for the experienced engineers here. I'd like to thank STFA for giving me this opportunity.

Miray Topcu, Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler (Mezun-Uzun Dönem Stajyer)  Yeditepe 
University, Political Science and International Relations (Long-
Term Trainee)

STFA İnşaat denilince, 
açıkçası aklımda hiçbir şey 
belirmemişti. İnsanlara 
sorduğumda sadece çok 
eski, köklü ve bir zamanlar 
çığır açmış bir firma 
olduğunu söyleyip, bana 
gıptayla baktıklarını 
hatırlıyorum. İki kez 
görüşmeye girdikten sonra 1 
Kasım 2012 tarihinde, uzun 
dönem insan kaynakları 
stajyeri olarak görevime 
tabiri caizse İnsan 

Kaynakları'nın “i”sini bile bilmeden başladım. Staj denilince 
insanın aklına hep fotokopi çekmek gelir. Ama bazı zamanlar 
kafamı kaşıyacak vakit bulamadığımı bilirim. İş arkadaşlarım 
bana insan kaynaklarının her bölümünü (işe alım, 
performans, personel özlük, bordrolama, operasyon ) 
dönüşümlü olarak gösterdi. Bu açıdan kendimi oldukça 
şanslı hissediyorum ve şu an STFA İnşaat Grubu'nda  9. ayımı 
doldurmuş bulunmaktayım. STFA'da  hep söylenen bir söz 
vardır: ''STFA bir okuldur'' diye. Gerçekten ne kadar da doğru 
bir sözmüş. 

When I first heard of STFA Construction, frankly, I didn't know 
what to imagine. I just remember that when I asked people 
about it, they said it was an old, established, and once-
groundbreaking company, and they looked at me with envy. 
On November 1, 2012, after my first interview, I started working 
as a long-term human resources trainee without knowing the 
first thing about human resources. People always think about 
making copies when they imagine interns and trainees. But I 
remember times when I did not have a minute to call my own. 
My co-workers took turns teaching me about every aspect of 
human resources (hiring, performance, personnel affairs, 
payrolling, operations). I feel very lucky in that way, and I've 
been in STFA Construction Group for nine months now. There's 
a saying we have here: “STFA is a school.” And it really is true. 

Gamze Arı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği  Istanbul Technical University, Civil Engineering

İTÜ'de, Sezai Türkeş ve Feyzi 
Akkaya'ya saygı duymak, 
hocalardan öğrencilere, 
dönemden döneme aktarılan bir 
gelenek gibidir. Ama gerçek 
anlamda STFA ile tanışmam bir 
kısa filmle oldu. Feyzi Akkaya'nın 
“Ömrümüzün Kilometre Taşları - 
STFA'nın Hikâyesi” adlı 
kitabındaki anlatımı ile 
yaşamlarını “Bir Dünya İnşa 
Etmek” olarak özetleyen videoyu 
ilk izlediğimde , kariyerimin 
STFA'nın yoluna değmesi 

gerektiğine inandım. Hayranlığım, şirkette geçirdiğim günler 
sonunda, STFA kültürüne tanık oldukça katlanarak arttı. 
Benim burada geçirdiğim bu kısa süre içinde STFA'lı 
olmaktan anladığım, işini iyi yapmak ve yaptığın işe 
sadakatle bağlı olmaktır. İnsanların birbiriyle 
konuşmalarından, duruşlarından, katıldığım toplantılardaki 
atmosferden, fikirlerin tartışılma biçiminden öğrendiğim çok 
şey var. Stajımda bana burada olma fırsatı tanındığı için 
mutluyum. Umarım ileride, STFA “dünya inşa etmeye” devam 
ederken, emek verenlerle el ele o emeğin bir parçası olurum. 

At İTÜ, respect for Sezai Türkeş and Feyzi Akkaya is almost a 
tradition passed on from professor to student, generation to 
generation. But my real introduction to STFA was through a 
short film. When I first watched the video that summarizes the 
narrative of Feyzi Akkaya's book “Milestones of Our Lives – The 
Story of STFA” and their lives as “Building a World,” I believed 
that my career would have to cross paths with STFA. After my 
time with the company, my admiration of the STFA Culture 
increased exponentially. What I learned about being an STFA 
employee from my brief time here is doing your job well and 
being loyal to what you do. I've learned a lot from the way 
people talk to each other, the way they carry themselves, the 
mood in the meetings I've joined, and the way ideas were 
discussed. I'm glad my internship gave me the chance to be 
here. I hope that, in the future, I will be a part of the effort as 
STFA continues “Building a World.”

Stajımı STFA’da yaptım...
I did my internship at STFA...
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Yusuf Mazı, Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği  
Kocaeli , 

İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Şantiyesi 
benim ilk staj deneyimimdi. Burada 
derslerde öğrendiğimiz teorik 
bilgilerin sahada uygulamasını 
profesyonel bir şekilde gözlemleme 
fırsatımız oldu Projeye emek veren  
herkes büyük tecrübe sahibi ve 
bilgilerini bizimle paylaştılar. Çok 
yoğun bir tempoda çalışmalarına 
rağmen, bizlere oldukça yakın ilgi 
gösterdiler. İnsanlığa hizmet etmek 
üzere yapılan bu köprünün bir 
parçası olmak da ayrı bir duyguydu. 

STFA benim için büyük bir okuldu. Burada meslek hayatım 
boyunca kullanabileceğim bilgi ve tecrübe kazandım. Bizlere 
bu fırsatı sunduğu için tüm STFA ailesine teşekkür ediyorum.

Izmit Bay Crossing Bridge was my first internship experience. 
We had a chance to observe all the theoretical knowledge, we 
learn in class, applied in a professional manner. People who 
labored for this project have rich experiences and they shared 
their knowledge with us. Even though they worked at an 
intensive pace, they paid close attention to us. And the feeling 
of being a part of this bridge project that will serve humanity is 
something else. For me, STFA was one big school. I've gained 
knowledge and experience here that I will be able to rely on for 
the rest of my career. I'd like to thank the entire STFA family for 
giving us this opportunity.

University Civil Engineering

Tolga Tuncer, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği  Karadeniz Technical University, Civil Engineering

Okulumun 4. yarıyılından sonra staj 
yapmaya başlamadan önce, STFA 
hakkında bilgi edindim ve stajımı 
burada yapmaya karar verdim. Şantiye 
bölgesine geldiğim gün doğru bir karar 
verdiğimi anladım. Burada çalışanların 
saygısı ve sıcakkanlılığı beni son derece 
etkilemişti. Edindiğim izlenimlerden, 
şirketten bütün işçilerin ve personelin 
memnun olduğunu gördüm. Şantiyeye  
geldiğim ilk gün, iş ve işçi güvenliğine 
öncelik verildiğini görünce, STFA 

Grubu'nun nasıl büyük bir şirket olmayı başardığını gördüm. 
Stajyerlerden sorumlu olan mühendislerin, bütün sorulara 
içtenlikle ve başarılı bir şekilde cevap vermelerinden, 
stajyerlere ne kadar önem verildiğini anladım.

Before I started an internship following my fourth semester at 
school, I've collected a lot of data on STFA and decided to 
intern there. The day I arrived at the construction site, I knew 
I'd made the right decision. The respect and warmth of the 
staff made a deep impression on me. From what I've seen, all 
the workers and personnel are happy with the company. As I 
witnessed the priority given to work and worker safety on my 
first day at the construction site, I knew how the STFA Group 
has managed to be a big company. The sincere and successful 
way the engineers in charge of interns answer every question 
made me understand the importance they give to their interns.

Duygu Atıcı, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 
Dokuz Eylül University, Civil 
Engineering

İlk şantiye deneyimimi İzmit Körfez 
Geçiş Köprüsü Projesi'nde 
yaşadığım için çok şanslıyım. Kısa 
zaman da çok fazla  bilgi edindim. 
STFA'da ve bu özel projede staj 
yapmak hayatımın fırsatı oldu. Çok 
yoğun oldukları halde bizimle 
ilgilenen ve her türlü imkanı 
sağlayan STFA ailesine sonsuz teşekkürler.

I'm very lucky to have had my first construction site experience 
with the Izmit Bay Crossing Bridge Project. I learned a lot in a 
short time. Being an intern in STFA for this special project was 
the opportunity of a lifetime. I'd like to thank the STFA family 
who, despite being very busy, took care of us and provided us 
with this opportunity.

Ahmet Engin Erkan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Harita 
Mühendisliği  Istanbul Technical University, Geomatics 
Engineering

STFA bünyesinde, İzmit 
Körfez Geçiş Projesi'nde 
(İKG) stajımı yaptım. Burada 
mühendisliğin uç noktalarını 
görme fırsatım oldu. Bir 
mühendiste olması gereken, 
karşılaşılan problemlere 
çözüm üretme konusunda 
tecrübe kazandım. İKG 
Projesi'nde sadece kendi 
alanımla ilgili değil, farklı 

mühendislik dallarıyla nasıl ortak çalışılır, nasıl ortak akıl 
üretilir gibi soruların cevaplarını yakalama fırsatı buldum. 
STFA'daki mühendis abilerim, formenlerimiz ve 
işçilerimizden birçok şey öğrendim. Şantiye koşulları biraz 
zor olsa da, buradaki sıcak ortam tüm zorlukları insana 
unutturuyordu. Mühendis adayı arkadaşlarıma bu tecrübeyi 
yaşamalarını tavsiye ediyor ve hepsine öğrenim hayatlarında 
başarılar diliyorum...

I interned at STFA on the Izmit Bay Crossing Project. I've had a 
chance to glimpse the cutting edge of engineering here. I've 
gained experience that every engineer should have in coming 
up with solutions to the problems we face. Working on the 
Izmit Bay Crossing Project gave me a vision of construction 
over water. At the Izmit Bay Crossing Project, I had a chance to 
find answers to questions like how to work together with 
engineers not only from my own field but from other disciplines 
of engineering, and how to create a common mind. I learned a 
lot from the engineers, foremen, and workers at STFA. Even 
though the construction site conditions are a bit harsh, the 
warm environment here would make a person forget all about 
those challenges. I recommend that all my prospective 
engineer friends have this experience, and I wish them all the 
best in their studies…
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Hilal Çelik, Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği  Kocaeli University, Civil Engineering

Mesleğimle ilgili en büyük hayalim bir köprü yapabilmekti; bugün bu hayalim için bir adım attığıma 
inanıyorum. Bu proje sayesinde, hayallerime yaklaşmanın verdiği heyecanı tattım ve buradaki deneyimli 
mühendislerin yanında birçok şey öğrendim. STFA'ya bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.

My biggest dream about my profession was to build a bridge and, today, I believe I've taken a step towards that 
dream. Thanks to this project, I had a taste of the excitement of getting closer to my dreams, and I've learned a 
lot by working for the experienced engineers here. I'd like to thank STFA for giving me this opportunity.

Miray Topcu, Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler (Mezun-Uzun Dönem Stajyer)  Yeditepe 
University, Political Science and International Relations (Long-
Term Trainee)

STFA İnşaat denilince, 
açıkçası aklımda hiçbir şey 
belirmemişti. İnsanlara 
sorduğumda sadece çok 
eski, köklü ve bir zamanlar 
çığır açmış bir firma 
olduğunu söyleyip, bana 
gıptayla baktıklarını 
hatırlıyorum. İki kez 
görüşmeye girdikten sonra 1 
Kasım 2012 tarihinde, uzun 
dönem insan kaynakları 
stajyeri olarak görevime 
tabiri caizse İnsan 

Kaynakları'nın “i”sini bile bilmeden başladım. Staj denilince 
insanın aklına hep fotokopi çekmek gelir. Ama bazı zamanlar 
kafamı kaşıyacak vakit bulamadığımı bilirim. İş arkadaşlarım 
bana insan kaynaklarının her bölümünü (işe alım, 
performans, personel özlük, bordrolama, operasyon ) 
dönüşümlü olarak gösterdi. Bu açıdan kendimi oldukça 
şanslı hissediyorum ve şu an STFA İnşaat Grubu'nda  9. ayımı 
doldurmuş bulunmaktayım. STFA'da  hep söylenen bir söz 
vardır: ''STFA bir okuldur'' diye. Gerçekten ne kadar da doğru 
bir sözmüş. 

When I first heard of STFA Construction, frankly, I didn't know 
what to imagine. I just remember that when I asked people 
about it, they said it was an old, established, and once-
groundbreaking company, and they looked at me with envy. 
On November 1, 2012, after my first interview, I started working 
as a long-term human resources trainee without knowing the 
first thing about human resources. People always think about 
making copies when they imagine interns and trainees. But I 
remember times when I did not have a minute to call my own. 
My co-workers took turns teaching me about every aspect of 
human resources (hiring, performance, personnel affairs, 
payrolling, operations). I feel very lucky in that way, and I've 
been in STFA Construction Group for nine months now. There's 
a saying we have here: “STFA is a school.” And it really is true. 

Gamze Arı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği  Istanbul Technical University, Civil Engineering

İTÜ'de, Sezai Türkeş ve Feyzi 
Akkaya'ya saygı duymak, 
hocalardan öğrencilere, 
dönemden döneme aktarılan bir 
gelenek gibidir. Ama gerçek 
anlamda STFA ile tanışmam bir 
kısa filmle oldu. Feyzi Akkaya'nın 
“Ömrümüzün Kilometre Taşları - 
STFA'nın Hikâyesi” adlı 
kitabındaki anlatımı ile 
yaşamlarını “Bir Dünya İnşa 
Etmek” olarak özetleyen videoyu 
ilk izlediğimde , kariyerimin 
STFA'nın yoluna değmesi 

gerektiğine inandım. Hayranlığım, şirkette geçirdiğim günler 
sonunda, STFA kültürüne tanık oldukça katlanarak arttı. 
Benim burada geçirdiğim bu kısa süre içinde STFA'lı 
olmaktan anladığım, işini iyi yapmak ve yaptığın işe 
sadakatle bağlı olmaktır. İnsanların birbiriyle 
konuşmalarından, duruşlarından, katıldığım toplantılardaki 
atmosferden, fikirlerin tartışılma biçiminden öğrendiğim çok 
şey var. Stajımda bana burada olma fırsatı tanındığı için 
mutluyum. Umarım ileride, STFA “dünya inşa etmeye” devam 
ederken, emek verenlerle el ele o emeğin bir parçası olurum. 

At İTÜ, respect for Sezai Türkeş and Feyzi Akkaya is almost a 
tradition passed on from professor to student, generation to 
generation. But my real introduction to STFA was through a 
short film. When I first watched the video that summarizes the 
narrative of Feyzi Akkaya's book “Milestones of Our Lives – The 
Story of STFA” and their lives as “Building a World,” I believed 
that my career would have to cross paths with STFA. After my 
time with the company, my admiration of the STFA Culture 
increased exponentially. What I learned about being an STFA 
employee from my brief time here is doing your job well and 
being loyal to what you do. I've learned a lot from the way 
people talk to each other, the way they carry themselves, the 
mood in the meetings I've joined, and the way ideas were 
discussed. I'm glad my internship gave me the chance to be 
here. I hope that, in the future, I will be a part of the effort as 
STFA continues “Building a World.”

Stajımı STFA’da yaptım...
I did my internship at STFA...




