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merhaba

Yeniden Köprü ile birlikteyiz. STFA olarak bu dönemde
hem teknik, hem finansal açıdan en önemli
faaliyetimiz İzmit Körfez Geçiş projesi. Ekibimizin 7 gün
24 saat çalışması ile proje önemli ölçüde hızlandı ve
dev kesonumuz, Sayın Başbakanımızın
huzurunda 40 metre derine batırıldı. 26 Mart'ta da
ikinci keson yerleştirilerek, projenin en kritik aşaması
geçildi. Projemizde Sayın Hasan Taşan başta olmak
üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum.
İnşaat grubumuz “Her Yıl ENR 100” vizyonumuz
doğrultusunda ilk 100 seviyesinde bir ciroyu  yakalamış
olacak.

Enerya, Antalya başta olmak üzere, tüm illerimizde
yeni müşteri kazanımlarına hızla devam ediyor.
Denizli'den sonra Konya da SAP geçişini
tamamlayarak, şirketin uzun vadeli geleceğinde önemli
bir temel atmış oldu. Enerya'nın rüzgar ve güneş
enerjisi faaliyetleri de yoğun bir tempoda devam
etmekte.

Makina grubumuz, döviz dalgalanmalarından kaynaklı
zorlu bir çeyrek geçirdi, ancak Pazar yeniden
canlanmaya başladı.

30 Kasım'da başladığımız inovasyon çalışmalarına 12
Nisan’da devam ettik. Hem teknoloji alanında hem de
iş yapma yöntemlerimizde tüm çalışanlarımızın aktif
katılımı ile yenilikler yaparak müşterimize ve
şirketimize değer katacağız.

Khan Academy Türkçe 1.2 milyon derse ulaştı.
Ülkemizin geleceği için hayati bir önem taşıyan eğitim
konusunda Sayın Sezai Türkeş'in kurduğu Bilimsel ve
Teknik Yayınları Çeviri Vakfı’nı yeniden canlandırarak,
çağın teknolojisi ile herkese, her yerde, ücretsiz eğitim
imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.

15 Mart'ta

We are together once again. As STFA, the most important
activity in this period, both technically and financially,  is
the Izmit Bay Crossing Project. The project gained speed
with the 7 day 24 hour work of our team and the giant
caisson was sunk to 40 metres in the presence of our
Prime Minister on March 15. On March 26, the second
caisson was also placed and the most critical milestone
of the project was completed. I would like to
congratulate our Project Manager Mr. Hasan Taşan and
all our team.

Enerya continues to gain new customers in all our
regions, especially in Antalya. The company has
completed the transition to SAP first in Denizli and in the
beginning of April in Konya, which is an important
foundation for our long term strength. Enerya is busy
with many activities in the wind and solar energy fields.

Our Machinery Group had a difficult first quarter due to
currency fluctuations, but the market has started
picking up again.

Khan Academy Turkey has reached 1.2 million lessons.
We are proud to contribute to the most important issue
of our country, education, by reviving the Foundation for
Translation of Scientific and Technological Works
created by our Founder Mr. Sezai Türkeş and offer free
education to everyone, everywhere using modern
technology.

All the best.

Our construction group will have achieved
a top-100 level turnover, in line with our vision of “ENR
100 Every Year.”

On April 12, we've carried forward with the innovation
endeavors that began on November 30. We will add
value to our company and our clients by innovations in
both the field of technology and our work methods, with
active participation from all our employees.

Mehmet Ali Neyzi, CEO
STFA Grubu STFA Group



06 KÖPRÜ
TOPLANTI MEETING

Bu yıl tüm STFA Grubu şirketlerinin katılımı ile
gerçekleşen iç iletişim toplantısı, 30 Kasım 2013
tarihinde The Green Park Otel Pendik'te yapıldı.
Toplantıya yurtdışından ve Türkiye'nin farklı illerinden
gelen toplam 600 STFA Grubu çalışanı katıldı.

An intercommunication meeting, attended by all STFA
Group companies this year, was held on November 30,
2013 at The Green Park Hotel Pendik. The meeting was
attended by a total of 600 STFA Group employees from
abroad as well as many cities in Turkey.

“ NSANİ ve İNOVASYON”

“ INNOVATION”PEOPLE and

People and Innovation

Yazan : Ece ElginBy
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2013 yılı STFA Grubu İç İletişim Toplantısı, “İnsan ve
İnovasyon” konsepti üzerine hazırlandı. Toplantının
açılış konuşmasını yapan STFA CEO'su

“İnsan olmadan inovasyon olmaz. Bu nedenle bu
toplantının konseptini “İnsan ve İnovasyon” olarak
belirledik. Gün boyunca bu iki kavram arasında gidip
geleceğiz” dedi. Neyzi konuşmasında şirketler için
karlılığın önemine değinirken, 2014 yılında STFA
Grubu'nun gündeminde olacak inovasyon
çalışmalarıyla karlılık hedeflerine ulaşacaklarını
belirtti. Mehmet Ali Neyzi, STFA Yatırım Holding'in
vizyonunun IPO (halka arz) olarak belirlendiğini
açıkladı. Neyzi konuşmasını tamamlarken, “Geçtiğimiz
sene İnşaat Grubumuzun iç iletişim toplantısında
STFA'nın bir adalar topluluğu
olduğunu söylemiştim. Bugün
mutlulukla söylüyorum ki artık güçlü
bir dünya olduk. STFA artık bütün
parçalarını birleştirmiş güçlü bir
gruptur” dedi.

İnşaat, Enerji ve Makina Grupları kendi
bünyelerinde yapılan inovatif
çalışmaları tüm katılımcılarla paylaştı.
Grup oturumları öncesinde yapılan
İnsan Kaynakları oturumunda, tüm
grup şirketlerinin İnsan Kaynakları
Yöneticileri, inovasyonun STFA Grubu
için önemine değinirken, şirketler

Mehmet Ali
Neyzi

2013's STFA Group Intercommunication Meeting was
organized on the concept of “ and Innovation.” In
the meeting's opening speech, STFA CEO

said: “There's no innovation without . This is
why we picked the concept of this meeting to be 'Human
and Innovation.' We'll be going back and forth between
these two concepts all day.” Neyzi touched upon the
importance of profitability for companies in his speech,
and declared that with the innovation efforts in STFA
Group's agenda for the year of 2014, they will meet their
profitability goals. Mehmet Ali Neyzi announced that
STFA Holding's vision is determined to be an IPO
(initial public offering). In the conclusion of his speech,
Neyzi said: “At last year's Construction Group

intercommunication meeting, I said
that STFA was an archipelago. This year
I can gladly say that we are a strong
world now. STFA is now a strong
with all of its parts united.”

Construction, Energy and Machinery
groups shared innovative works being
conducted within their groups with the
participants. At the Human Resources
session held before the group sessions,
Human Resources managers from all
group companies mentioned the
importance of innovation to the STFA
Group, and gave information about the

People

people

Yatırım

group

Mehmet Ali
Neyzi
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bazında yapılan İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili
bilgiler verdiler.

İnşaat Grubu'nun oturumunda STFA İnşaat Grubu
Başkanı ve ekip arkadaşları, grup
bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Mustafa Karakuş, inovasyon konuşmasında iki sene
önce grup bünyesinde uygulanmaya başlanan,
yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin
paylaşılmasını sağlayan
prosedürden bahsetti. Bu prosedür
kapsamında şu ana kadar
paylaşılan üç fikrin
projelendirmeye değer
bulunduğunu söyledi.

Mustafa Karakuş konuşmasında
inovasyonu, “bilgi”, “yenilikçi ve
yaratıcı düşüncenin grup içinde
rahatlıkla paylaşılması” ve “AR-GE
uygulamaları” olmak üzere üç
başlık çerçevesinde ele aldıklarını
belirtti.

İnşaat Grubu oturumunda söz alan
İnşaat Grubu çalışanları, kendi
alanlarında ve STFA projelerinde
hayata geçirilen farklı inovasyon
çalışmaları ile ilgili katılımcılara

STFA İnşaat Grubu Yenilikçi Fikirleri hayata
geçirmeye başladı”

Mustafa Karakuş

Human Resources practices on a company basis.

At the Construction Group session, President of the
Construction Group and his colleagues
gave information about the works being done within the
group. In his speech on innovation, Mustafa Karaku
mentioned the procedure implemented group-wide two
years ago that facilitates sharing of innovative and

creative ideas. He said that so far,
three ideas that were shared
through this procedure have been
deemed worthy of conceptualizing.

Mustafa Karaku mentioned in his
speech that they handle innovation
in terms of three topics:
“information,” “comfortably
sharing innovative and creative
ideas groups,” and “R&D
applications.”

In the Construction Group meeting,
group employees informed the
participants about different
innovation works being done in
their field and in STFA projects.

“STFA Construction Group started
implementing innovative ideas”

External nnovation
xperiences

Mustafa Karakuş

ş

ş

I
E

KÖPRÜ
TOPLANTI MEETING

Aslı Poçan
İK DirektörüSTFA İnşaat Grubu

STFA Construction Group HR Director

Zülal Öztürk Kaya
SİF İK Direktörü
SIF HR Director

Z. Seyran Mısır
HMF İK Grup Müdürü
HMF HR Group Manager

Sibel Erkan
Enerya İK Grup Müdürü
Enerya HR Group Manager

Mustafa Karakuş ve ekip arkadaşları and his colleagues
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bilgi verdiler.

Yemek öncesinde yapılan oturumda ise, Türkiye'nin
inovasyon alanında kendini ispatlamış isimleri,
gazeteci , Vestel Yönetim Kurulu
Üyesi ve Darty Türkiye Murahhas Azası ve
Genel Müdürü konuyla ilgili tecrübe ve
görüşlerini paylaştılar.

Moderatörlüğünü Serdar Kuzuloğlu'nun yaptığı
oturumda Cengiz Ultav “Olasıdan Öteye” başlıklı bir
sunum yaptı. Ultav günümüzde verinin 21. yüzyılın
petrolü olduğunu vurguladı ve “ne kadar derin kuyu
kazarsanız, bu petrolü ne kadar iyi rafine ederseniz, ne
kadar daha fazla sayıda çıkarımlar yapabilirseniz
önümüzdeki 10 yıl içinde o kadar başarılı olursunuz”
dedi. Cengiz Ultav sözlerine şöyle devam etti:
“Bilgisayar dönemi geçti, dijital dönemi geçti,
internet dönemi geçti; bugün bulunduğumuz

kavşak datafication kavşağı” dedi. Ultav, inovasyonu
“kayda değer olumlu bir değişim olarak” tanımladı ve
inovasyon için her gün çalışılması gerektiği ve her gün
ilerleme kaydetmek gerektiğini belirtti ve ayrıca ekip,
çalışma ortamı ve müşterinin kalbine hitap etmenin
inovasyon için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Nedim Esgin ise, bir inovasyon örneği olarak Arçelik
Telve Kahve Makinesinin geliştirilmesini katılımcılarla
paylaştı. Ürünün geliştirme sürecinde büyük bir
araştırma ve geliştirme yapıldığından;
Sultanahmet'teki yüz yıllık bir kahvecinin yanında
kahveyi nasıl yaptığının incelendiğinden; dünyadaki
tüm kahve makinelerinin incelendiğinden  bahsetti.

“İnovasyon kurum kültürünün bir parçası olmalı”
Oturumun son konuşmasını Serdar Kuzuloğlu yaptı.
Kuzuloğlu konuşmasında inovasyonun daha çok
teknoloji ile özdeşleştiğini ama bu şekilde inovasyonun
aslında çok küçük bir bölümüne odaklanılmış

Şirket Dışından İnovasyon Tecrübeleri

Serdar Kuzuloğlu
Cengiz Ultav

Nedim Esgin

In the session before lunch, speakers who have proven
themselves in the field of innovation in Turkey, journalist

, Vestel Board Member
and Darty Turkey Executive Director and CEO

shared their experiences and ideas about the
topic.

In the session moderated by Serdar Kuzulo lu, Cengiz
Ultav gave a presentation titled “From Probable to
Beyond.” Ultav emphasized that information is the oil of
the 21st century, saying “the deeper you dig the well, the
better you refine this oil, the more deductions you can
make, the more successful you will be in the next
decade.” Cengiz Ultav went on to say: “the age of
computer is over, the digital era is over, the internet age
is over, today we're at the juncture of datafication.”
Ultav defined innovation as a “noticeably positive

change” and said that work should be done
and progress should be made on a daily

basis for innovation. He further mentioned that teams,
work environments and appealing to the customer's
heart are necessary for innovation.

Nedim Esgin shared with the participants the
development of the Arçelik Telve Coffee Machine as an
example of innovation. He talked about how a great
research and development effort was made during the
product's development stage; how a century old coffee-
maker in Sultanahmet was studied to see how coffee
was made; and all coffee machines from around the
world were studied.

Serdar Kuzulo lu gave the last speech of the session.
Kuzulo lu mentioned in his speech that innovation was
widely identified with technology, but this would be
focusing on a very small part of innovation. Talking

Serdar Kuzuloğlu Cengiz Ultav
Nedim

Esgin

ğ

ğ
ğ

“Innovation must be a part of corporate
culture”

Serdar Kuzuloğlu
Cengiz Ultav

Nedim Esgin
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olunduğunu söyledi. Günümüzde şirketlerin
paylaştıkları bilgi kadar güçlü oldukları bir dünyada
yaşadığımızı belirten Kuzuloğlu, dünyanın en büyük
şirketlerinin liderlerinin katıldığı bir toplantının üç
gündeminin siber saldırılar, internet tabanlı eğitim ve
büyük veri olduğunu sözlerine ekledi. Kuzuloğlu
konuşmasında inovatif olmanın ruhtan gelmesi
gerektiğini belirtti ve “inovasyon kurum kültürü olması
gereken bir kavramdır; amaç değil araçtır, ihtiyaçtan
beslenir” dedi. Kuzuloğlu konuşmasını şöyle bitirdi:
“Yapabileceklerimizin sınırı yok. Her gün kullandığımız
yolları değiştirmeyi, her gün karşılaştıklarımıza farklı
şekilde bakabilmeyi öğrenmemiz lazım.”

Öğleden sonraki ilk oturumda İş Makinaları
Grubu'nda SİF-JCB, Universal Handlers ve HMF
Makina şirketlerinin yetkilileri sahne aldı.
Oturumun açılışında konuşma yapan SİF-JCB
Genel Müdürü Cüneyt Divriş şirketi oluşturan
DNA'ların, STFA ve JCB'nin bir araya gelişini ve
şirketin kuruluşundan itibaren bugünkü
konumuna ulaşmasını anlattı. Divriş “biz SİF
olarak hep yenilikleri hayata geçirmeye
çalışıyoruz.  Inovasyon aykırılıktır diyoruz ve
aykırılıkları içimizde barındırmaya, onlardan
faydalanmaya çalışıyoruz. İnattır diyoruz, farklı
olarak deneyerek bir şeyi başarmak için inat
ediyoruz. Cesarettir diyoruz, bir şeylerin üzerine
gitmeye çalışıyoruz. Yokluktur diyoruz, sabırdır
diyoruz, süreçtir diyoruz. SİF'te inovasyon insanı temel
alır” dedi. Divriş'in konuşmasının ardından şirket
çalışanları da kendilerinin de içinde yer aldığı
inovasyon çalışmalarından bahsetti.

SİF'in ardından, Universal Handlers'ın sunumunu
Genel Müdür Özgür Pala yaptı. Şirketin kuruluş dönemi
ve bugün geldiği noktadaki faaliyet alanlarını
karşılaştırarak, nasıl bir dönüşüm yaşadığına dikkat
çeken Pala,

Bir müşterilerinin iç taşıma sorunu için, eski bir
makineden dönüştürerek geliştirdikleri ürünü anlatan
Özgür Pala, tüm Universal Handlers ekibinin ortak
akılla yürüttüğü bu sürecin, başarı ile
sonuçlandığını anlattı. Bu inovasyon ile
müşteriye kazandırılanlar yanında,
Universal Handlers için de kaynak
verimliliği ve yeni bir pazar segmenti
yaratıldığından bahsederek, inovasyonun
öneminin altını çizdi.

Oturumun ikinci bölümünde ise HMF
Makina sahneye geldi. Oturumun açılışında
söz alan HMF Makina Genel Müdürü Tamer
Öztoygar şirket değerlerini hatırlattı ve
sözü şirket çalışanlarına devretti. Yapılan

İş Makinaları Grubu'ndan İnovasyon
Örnekleri

sektörün en önde giden firması olduklarını
belirtti.

about how we're living in an age where corporations are
only as strong as the information they share, Kuzulo lu
added that three big topics at a meeting attended by
leaders of world's biggest companies were cyber-
attacks, internet-based education and big data. In his
speech, Kuzulo lu talked about how being innovative is
a matter of spirit, saying that “innovation is a concept
that should become corporate culture; it's the means,
not the end, it feeds on need.” Kuzulo lu concluded his
speech by saying: “There's no limit to what we can do.
We should learn to change our methods and take a
different look at what we're forced with every day.”

In the first afternoon session, managers from S F-JC
and HMF Machinery took the stage.

Giving the session's opening speech, S F-JC President
Cüneyt Divri talked about how the two strains of the
company's DNA, STFA and JCB came together and how
the company got to where it is. Divri said: “as S F, we're
always trying to realize innovations. We declare that
innovation is contradiction and we try to harbor
contradictions, to make use of them. We declare that it is
tenacity, and tenaciously try to achieve things through
different methods. We declare that it is bravery, and we
confront things. We declare that it is deficiency, it is

patience, it is process. At S F, innovation is
based on humans.” Following this speech by
Divri , company employees talked about
innovation efforts that they're also involved
in.

Following S F, Universal Handlers'
presentation was given by General Manager
Özgür Pala. Pala emphasized the
transformation the company has undergone
by comparing fields of activity, back when
the company was founded and at the
current time, and indicated that they are the

ğ

ğ

ğ

İ B,

İ
ş

ş İ

İ

ş

İ

Innovation xamples from the Heavy
Machinery Group

E

Universal Handlers
B

Cüneyt Divriş ve ekip arkadaşları and his colleagues

Özgür Pala

KÖPRÜ
TOPLANTI MEETING
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sunumlarda HMF'nin 2013 yılında ezber bozduğundan,
alışılmışın dışında işler yaptığından bahsedildi ve
bunlarla ilgili örnekler verildi. HMF'nin ısrarcılığı
sayesinde Koreli Hyundai'ye yeni ürün ürettirildiğinden
ve bunun sayesinde elde edilen pazar payı artışı
hakkında bilgi verildi. Ayrıca şirketin karşılaştığı
sorunlar ve bunlara getirilen çözümler katılımcılar ile
paylaşıldı. HMF çalışanları inovasyonun kaynağının
müşteriyi dinlemek olduğunu belirtti ve bu amaçla
yaptıkları uygulamalardan bahsettiler. Oturumun
kapanışında bir konuşma yapan HMF Makina Genel
Müdürü Tamer Öztoygar, STFA'nın Hyundai ile bir araya
gelişi ve HMF Makina'nın kuruluşunu hatırlattı ve
sözlerini bitirirken “HMF çalışanlarının çocuk ruhlarını
koruyarak çok daha yenilikçi ve inovatif işlere imza
atacağımıza inanıyorum” dedi.

Kapanıştan önceki son oturum ise Enerji Grubu'nun
oldu. Enerji Grubu oturumunun açılışını Energaz Genel
Müdürü Aslan Uzun yaptı. Konuşmasına enerji
sektörünün dünyayı nasıl şekillendirdiğinden
bahsederek başlayan Uzun, sektörün gelişiminden ve

bugün gelinen noktada fosil yakıtlardan, yenilenebilir
enerji alternatiflerinden bahsetti. Aslan Uzun, daha
sonra, sözü, kendi tecrübelerini paylaşmak üzere
Energaz çalışanlarına bıraktı. Oturumda söz alan
Energazlılar, kendi alanlarında hayata geçirdikleri
inovatif çalışmaların örneklerini paylaştılar.
Energaz'daki esas inovasyonun 2014 yılında
başlayacağını belirttiler. Oturumun kapanışında

Energaz artık Enerya!

leading company in their sector. Talking about a product
they devised out of an old machine for a customer who
was having internal moving problems, Özgür Pala said
that this process ended in success thanks to the entire
Universal Handlers team reasoning together. Pala
talked about the gains made on behalf of the customer
as well as the resource efficiency and the creation of a
new market segment for Universal Handlers, and
emphasized innovation.

In the second part of the session, HMF Machinery took
the stage. In the opening speech, HMF Machinery
President Tamer Öztoygar reminded the audience of
corporate values and yielded the floor to the company's
employees. Presentations included mentions and
examples of how HMF broke the routine and did the
unusual in 2013. Participants were informed about how
Korean Hyundai was made to produce a new product on
HMF's insistence and the subsequent market share
increase that took place. Also, problems faced by the
company and solutions to these problems were shared
with the participants. HMF employees stated that the
source of innovation is lending an ear to customers, and

they talked about their efforts to this
end. HMF Machinery President Tamer
Öztoygar, giving the closing speech of
the session, reminded the audience of
how STFA came together with Hyundai
and how HMF Machinery was founded,
and concluded his speech by saying “I
believe we will accomplish many more
innovations by keeping the childlike
spirit of HMF employees alive.”

The session before the last one was
reserved for the Energy Group. Opening
speech at this session was given by
Energaz President Aslan Uzun. Uzun
began his speech by mentioning how

the energy sector has shaped the world, and talked
about the developments in the sector as well as fossil
fuels and renewable energy alternatives at the moment.
After that, Aslan Uzun turned it over to Energaz
employees so that they could share their own
experiences. Energaz employees who spoke at this
session shared examples of innovative practices they
realized in their own lives. They mentioned that real
innovation at Energaz was going to take place in 2014.

Energaz is now Enerya!

Tamer Öztoygar ve ekip arkadaşları and his colleagues

Aslan Uzun ve ekip arkadaşları and his colleagues



Aslan Uzun took the stage again at the end of the session
and talked about the goals of Energaz in the renewable
energy field, specifically producing electric with solar
panels and wind plants. In closing, Energaz Vice
President of Marketing Arda Be ta took the
stage and gave information about the company's name
change, the biggest innovation in 2014, and announced
that the company's new is going to be Enerya.

The meeting closed with speeches from
company's senior managers. First to take
the stage was STFA CEO Mehmet Ali Neyzi,
who shared his thoughts and feelings about
the works being done by the group's
companies. In his speech, Neyzi gave
information about Khan Academy Turkish, a
project realized in the company's 75th year
as an extension of its founders' social
responsibility and their vision in the field of
education. Neyzi concluded his speech by
saying “I believe STFA Group will be a
company that talks a lot and is talked about
a lot.”

Closing out the day, STFA Chairman of the
Board lker Keremo lu said that “dreaming
is important. As long as your feet are
planted on the ground, your head may be in
the clouds.” Keremo lu emphasized that
growth was mentioned by everyone in their
presentations, but financing that growth
should be under strict control. lker
Keremo lu said that going public was STFA
Group's foremost goal, reminding that it's
not only up to the senior management and
that every employee has something to do
towards this goal.

and Sales ş ş

brand
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“We will talk and be talked about
a lot”

“Our goal as a group is to go
public”
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yeniden sahneye gelen Aslan Uzun, Energaz'ın
yenilenebilir enerji alanında, güneş panelleri ve rüzgar
santralleri ile elektrik üretimine başlama hedefinden
bahsetti. Oturumun kapanışında ise, Energaz
Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Arda Beştaş
sahneye gelerek şirketin 2014 yılı için en önemli yeniliği
olan, şirket adı ve marka değişikliği ile ilgili bilgi verdi
ve yeni markanın Enerya olacağını açıkladı.

Toplantının kapanışı, şirket üst düzey
yöneticilerinin konuşmaları ile yapıldı. İlk
sözü alan STFA CEO'su Mehmet Ali Neyzi,
grup şirketlerinde hayata geçirilen
çalışmalarla ilgili duygu ve düşüncelerini
paylaştı. Neyzi konuşmasında, STFA'nın
kurucularının toplumsal sorumluluk ve
eğitim alanındaki vizyonlarının bir uzantısı
olarak 75. yıl nedeniyle hayata geçirilen
Khan Academy Türkçe ile ilgili bilgi verdi.
Neyzi sözlerini “STFA Grubu'nun bol bol
konuşan ve konuşulan bir şirket olacağına
inanıyorum” diyerek tamamladı.

Günün kapanışını yapan STFA Yönetim
Kurulu Başkanı İlker Keremoğlu ise
konuşmasında “Hayal etmek önemli. Ayaklar
yere bastığı sürece kafalar bulutlarda
olabilir” dedi. Keremoğlu, yapılan
sunumlarda herkesin büyümeden
bahsettiğini ama büyümenin finansmanının
çok iyi kontrol altında tutulması gerektiğini
vurguladı. İlker Keremoğlu, halka açılmanın
STFA Grubu'nun en önemli hedefi olduğunu
söyledi ve halka arzın sadece üst yönetimin
işi olmadığını, tüm çalışanların bu hedef için
yapması gerekenlerin olduğunu hatırlattı.

“Konuşan ve konuşulan şirket”

“Grup olarak hedefimiz halka
açılmak”

Energaz oturumunun
sonrasında yapılan
İnovasyon Ödül Töreni'nde
yenilikçi iş fikirleriyle fark
yaratan STFA Grubu
çalışanlarına ödülleri verildi.

At the Innovation Awards
Ceremony that followed the
Energaz session, STFA Group
employees who ma e a
difference with their
innovative business ideas
were awarded.

d

İlker Keremoğlu

Mehmet Ali Neyzi
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Eğlence de unutulmadı
Toplantının ardından, akşam bir gala yemeği
düzenlendi. Kıdem Ödül Töreni ile başlayan gala
yemeğinde daha sonra Direnen Mızıkacılar sahne aldı.
STFA'lılar Direnen Mızıkacılar'ın şarkılarıyla eğlenceli
saatler geçirdiler.

Fun was not forgotten

A gala dinner was held after the meeting. It started with
the Seniority Awards Ceremony, and afterwards Direnen
M z kac lar took the stage. STFA family had a good time
with the songs performed by the band.

ı ı ı



14 KÖPRÜ
BÖLGELERİMİZ OUR REGIONS

Türk taahhüt sektörüne “ilk”leri ile öncülük eden
STFA'nın, Afrika’nın görülmeye değer güzel
ülkelerinden Fas’daki geçmişi, 90'lı yıllara uzanıyor.
1995'te, finansmanını Arap Fonu'nun sağladığı, Office
National de l'Electricite'nin ihalesini yaptığı proje
çerçevesinde, Fas-İspanya arasındaki Enerji İletim
Hattı'nın çelik kulelerini sağlamayı üstlenen STFA,
Fas'ta iş yapan “ilk” Türk firması olmuş. Proje
1999'da tamamlanmış.

Uzunca bir aradan sonra, Afrika bölgesindeki hedef
ülkeler arasında yer alan Fas'daki projelere 2011
yılından itibaren yeniden odaklanan STFA, 2013
yılında, yerli ortağı ile birlikte kazandığı ihale
sonucunda, Safi Yeni Liman İnşaatı Projesi'ni
kazanarak, bu güzel ülkeye yeniden adım atmış oldu.
Atlantik Okyanusu'na açık durumda olan kıyılarda
yer alan liman inşaatı, STFA'nın daha önce çalıştığı
Hint Okyanusu'na kıyasla, hayli sert kışların
yaşandığı, şiddetli dalgaları ile iddialı bir proje.
Mendirek şevlerini koruyacak 59 tonluk beton bloklar
bu konuda fikir vermesi açısından önemli. Hemen
yanıbaşına yapılacak olan termik santrale kömür
getirecek gemilerin yanaşacağı rıhtımın yapıldığı bu
proje, bir bakıma başlangıç. Yine aynı limanda
yapılması planlanan fosfat yükleme rıhtımı,
Akdeniz'de Nador Limanı, Atlantik Okyanusu'nda
Kenitra Limanı gibi deniz işlerinin yanında, tünel,
rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları da STFA'nın
hedefindeki diğer projeler. Avrupa'nın hemen
yakınında bulunan Fas, altyapı yatırımları açısından
pekçok proje ile potansiyel bir ülke konumunda.

STFA, leading the Turkish contracting industry with
many “firsts,” has a history in Morocco, one of the most
beautiful, must-see countries of Africa, going back to the
90s. STFA, contracting the construction of steel towers of
the Energy Transmission Line between Morocco and
Spain as part of a project funded by the Arab Monetary
Fund and put out to tender by Office National de
l'Electricite, had become the “first” Turkish company to
do business in the country in 1995. The project was
completed in 1999.

After a long break, STFA has refocused on projects in
Morocco, one of the target countries in the African
region, in 2011. STFA won the Safi New Port Construction
Project with its local partner in 2013 and set foot once
again in this beautiful country. This port construction
project, on the coast of the Atlantic Ocean with harsh
winters and strong waves, is a challenging one when
compared to STFA's previous projects on the coasts of
the Indian Ocean. Concrete blocks of 59 tons protecting
the breakwater ridges are an important indication of
that challenge. In a sense, this project, which includes a
pier for the vessels bringing coal for the nearby thermal
power plant, is only a beginning. STFA is targeting many
projects, including naval works like the phosphate
loading pier in the same port, Nador Port on the
Mediterranean Sea and Kenitra Port on the Atlantic
Ocean, as well as tunnels and wind and solar power
investments. With its proximity to Europe, Morocco is a
country with potential in terms of many infrastructure
projects.

FASMOROCCO

Batıdaki Doğulu Ülke

An Eastern Country n he Westi t

Yazan Hakan GüzeldemirciBy:
İnşaat Müdürü Construction Manager
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Afrika kıtasının kuzeybatı ucunda yer alan Fas,
kuzey'de Cebelitarık Boğazı ve Akdeniz, doğuda
Cezayir, güneyde Moritanya ve batıda Atlas Okyanusu
ile çevrilidir. Ülkenin yüzölçümü 710.850 km 'dir.
Nüfusu yaklaşık 32 milyon olan Fas'ın resmi dili
Arapça'dır. Fransızca, iş ve yönetim çevrelerinde,
İspanyolca Kuzey bölgelerde, Berberce ise dağlık ve
çöle yakın yerlerde yaygın olarak kullanılır. Fas, Kral'ın
belli yetkilerle donatıldığı, iki meclisli (Temsilciler
Meclisi ve Danışmanlar Meclisi) parlamenter bir
monarşi rejimiyle idare edilmektedir. Kral hem Devlet

Başkanı, hem de dini liderdir. Ülkenin
başkenti , en büyük şehri ise

'dır. Faslıların çoğunluğu
müslüman ve olup,

ülke nüfusunun büyük bir bölümünü
Berberiler oluşturur.

Fas'ın yeraltı kaynakları, ülke
ekonomisinde önemli yer tutar.
Tarıma dayalı besin endüstrisi
yanında kimya ve gübre sanayi de
gelişmiştir. Ayrıca küçük el sanatları
da önemli yer tutar. Ülkenin enerji
ihtiyacı ağırlıklı olarak hidroelektrik
santrallerinden karşılanır.

Arap dünyasının en batısındaki bu
güzel ülke; kültürü , tarihi, coğrafyası
ve büyülü gizemi ile görmeye değer

2

Rabat
Kazablanka

maliki mezhebinden

Morocco, at the northwestern tip of Africa, is surrounded
by Gibraltar Strait and the Mediterranean Sea to the
north, Algeria to the east, Mauritania to the south and
the Atlantic Ocean to the west. The country's surface
area is 710.850 km . Morocco's population is
approximately 32 million and the official language is
Arabic. French is used in business and administration
circles, Spanish in the northern region, and the Berber
language commonly in mountainous areas and close to
the desert. Morocco is a bicameral parliamentary
monarchy (Assembly of Representatives, Assembly of
Councilors) where the king is equipped with certain
powers. The king is the head of state as well as the
religious leader. The country's capital is Rabat, and its
biggest city is Casablanca. Most of the population is
Muslims of Maliki sect, and Berber people make up an
important part of the population.

Underground resources have an important part in the
country's economy. Along with the agriculture-based
food industry, chemistry and fertilizer industries are also
well-established. Handicraft industry is also important.
The energy needs of the country are met predominantly
through hydroelectric plants.

This westernmost country of the Arab world is a touristic
destination worth seeing with its beauty, culture,
history, landscapes and magical mystery. Each city is
unique and their hallmark features are waiting to be
discovered by visitors. When traveling through Morocco,
new surprises await you at every corner, and as you
delve deeper, you're always amazed. In the old city,

2

Kral II. Hasan Cami, Kazablanka, Fas
King Hassan II Mosque, Casablanca, Morocco

A view form Rabat,
capital of Morocco.

Fas’ın başkenti
Rabat’tan bir
görünüm.
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bir turistik destinasyon. Her şehri birbirinden farklı,
kendine has özellikleri olan bir yapıda ve meraklı
turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Fas'ta
gezerken her köşe başını dönüşte sizi başka sürprizler
bekliyor, derine indikçe iniyor, hayretler içerisine
düşebiliyorsunuz. Eski şehirlerdeki, otomobillerin
giremediği ve birbirine çok benzeyen daracık ara
sokaklarda, birbirinden renkli dükkanlar ve alışveriş
yapan insanlar arasında, farkında olmadan kaybolmak
mümkün. Ancak endişelenmeye gerek yok, bu güzel
ülkenin sımsıcak insanları, sizi evlerine buyur eder, o
kendine has naneli Fas çayından ikram eder, yemek
vaktiyse Tajin'de yapılan enfes lezzetlerle sofralarını
açarlar. Fas halkı genel olarak güler yüzlü ve
yardımseverdir. İlk bakışta bazılarının yüzünde

görebileceğiniz sert ifade sizi
yanıltmasın. Çöl ikliminin yüzlere
yansıttığı bu ifadenin altında
sevecen bir insan bulmanız çok  kolaydır.

Fas'ın en yaygın üç yemeği Tajin, kuskus ve
salyangozdur. Yemekler bol baharatlı ve çok lezzetlidir.
“Tajin” adı verilen ve alttaki tepsi bölümü ile üzerine
konulan koni şeklindeki kapaktan oluşan toprak
çömleklerde pişirilen yemekleri bambaşka lezzetler
barındırır. Tajinde yapılan ve köfteli, tavuklu, sebzeli,
dana eti ya da balıkla yapılan pek çok çeşit
bulabilirsiniz. Çok çeşitli deniz ürünleri de Fas
mutfağında önemli yer tutar. Aynı şekilde, birbirinden
lezzetli mezeler de bu ülke mutfağının vazgeçilmezleri
arasında yer alır.

Fas'daki güzel bir gelenekten bahsetmeden olmaz. Her
Cuma günü, öğlen yemeğinde Kuskus (Faslıların
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where the narrow side streets all look alike and no
vehicles are allowed, it's easy to get lost in the middle of
the colorful shops and many shoppers without even
realizing it. But there's no need to worry, warm people of
this beautiful country will welcome you into their homes,
offer you some of the unique Moroccan mint tea, and give
you a spot at the table at dinnertime with delicious foods
cooked in tajines. Moroccan people are genial and helpful
overall. Don't be fooled by the harsh look you may see on
some of their faces at first sight. Beneath that look that
the desert climate gives them, it's very easy to find a kind
person. Three most common dishes of Morocco are tajine,
couscous and escargots. The dishes are very spicy and
quite delicious. Moroccan dishes cooked in tajines,
earthenware pots with a tray below and a cone-shaped

lid, offer singular flavors. You can find a great variety of
dishes cooked in tajines, including meatballs, chicken,
vegetables, veal or fish. A variety of seafood also has an
important place in the Moroccan cuisine. Similarly,
delicious side dishes are invaluable to their cuisine.

One beautiful Moroccan tradition should not go

unmentioned. Couscous is cooked every Friday for lunch

(Moroccan couscous is a sort of pilaf cooked with fine

semolina). All family members, young and old, are

gathered around the table and eat from the couscous tray

at the center. This beautiful ritual brings families together

and strengthens intergenerational bonds. When non-

family members are invited to these lunches, it's an

expression of the esteem and affinity for the guests.

In this country, where French is commonly spoken as a
foreign language, the younger generation is eager to

Sunset on
Jemaa el Fna Square
in Marrakesh.

Jemaa el Fna
Meydanı’nda gün
batımı, Marakeş.

Tajin



kuskusu bizim bildiğimizden farklı, ince irmik ile
yapılan bir çeşit pilav şeklinde) pişirilir. Genci yaşlısı,
ailenin tüm fertleri evde toplanır, masanın ortasına
konulan kuskus tepsisine birlikte kaşık sallanılır. Bu
güzel ritüel tüm aileyi bir araya getirir, kuşaklar arası
bağları kuvvetlendirir. Özellikle aile dışından kişilerle
birlikte yenilen bu tarz yemek, misafirinize verdiğiniz
değeri ve yakınlığı gösterir.

Fransızca'nın yabancı dil olarak yaygın bir şekilde
konuşulduğu ülkede, genç nesil İngilizce'yi de
öğrenmeye hevesli. Tarihsel bağları nedeniyle,
İspanyolca da konuşulan diğer diller arasında.

Kendine özgü, sarı, mavi, rengarenk terlikler ile birlikte
giyilen yerli kıyafetler hala kullanılmaya devam edilse

de, halk çoğunlukla modern kıyafetleri
tercih ediyor. Giysilerde siyah renk çok
yaygın olmakla birlikte, bu renk matemi
değil asaleti simgeler.

Büyülü şehir Marakeş'te, Jemaa El Fna meydanında

kalabalığa karışır, yılanlarla gösteri yapanları,

hokkabazları izler, çarşıda alışveriş yapar, hemen

yanıbaşındaki Oukaimeden dağlarına çıkar, kayak

yaparsınız.

Trenle, ülkeyi baştan sona gezebilir, Kazablanka'nın
kornişinde yürüyüş yapanlara, koşanlara karışırsınız.

Essaoura'da dar sokaklarda alışveriş yaparak dolaşır,
kaybolursunuz.

Fas'ta yapabileceğiniz şeyler saymakla
bitmez:
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learn English as well. Due to the historical ties, Spanish
is also among the languages spoken in Morocco.

Even though traditional clothing with unique colorful
slippers is still used, Moroccan people mostly prefer
modern clothing. Black is a very common color in
clothes, but it symbolizes nobility rather than mourning.

In the magical city of Marrakesh, you can get lost in the
crowds of Jemaa el-Fna square, watch the jugglers and

the snake charmers, shop in the bazaar,
and climb the nearby Oukaimeden
Mountain to ski.

You can travel across the country by train, and mix in
with those walk or run along the Corniche in
Casablanca.

You can shop and get lost in the narrow streets
Essaoura.

You can watch the Gibraltar in Tangiers, sip beautiful
wines from Meknes, and feast on tajines in Safi.

ou can surf in Agadir and have a nice dinner at the
marina in Rabat.

You can have couscous for lunch on a Friday, and drink
Moroccan tea afterwards.

You can buy traditional Moroccan clothes like Djellaba

(unisex robe), caftan (women's gown, worn on special

occasions like weddings), jabadour (men's gown, worn

on special occasions), belgha (unisex footwear), all of

The activities you can do in Morocco are too
many to count.

Y

Her Cuma günü
öğlen yemeğinde

Kuskus pişirilir.

Couscous is cooked
every Friday for

lunch .

Beyaz hijab ve altın
rengi djellaba içindeki
Fas’lı bir kadın,
Fez şehri, Fas.

Moroccan woman
in white hijab and
golden djellaba,
Fez City, Morocco.



KÖPRÜ
BÖLGELERİMİZ OUR REGIONS

18

Tangier'den Cebelitarık Boğazı'nı seyreder, Meknes'ten
gelen güzel şarapları yudumlayabilir, Safi'de yapılmış
tajinlerle nefis bir ziyafet çekebilirsiniz.

Agadir'de surf yapıp, Rabat'daki marinada hoş bir
akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Bir Cuma öğlen yemeğinde kuskus yeyip, üzerine
naneli Fas çayı içebilirsiniz.

Son derece rahat olan; Djellaba (erkek/kadın kıyafeti),
kaftan (kadın abiye kıyafeti, düğün benzeri özel
günlerde giyilir), jabadour (erkek abiye kıyafeti, özel
günlerde giyilir), belgha (erkek/kadın ayakkabısı ) gibi
Fas kıyafetlerinden satın alabilirsiniz.

Fas'ın her şehrinde görebileceğiniz, Gnaoua şovlarını
seyredebilirsiniz.

Ekonomik bunalım, işsizlik, halkın gelir düzeyi ne
kadar düşük olursa olsun, Fas'lılar hala gülümsemeyi
başarabiliyor ve dünyanın pek çok yöresinden gelen
turistleri ağırlamayı seviyor.

which are quite

comfortable. You

can watch

Gnaoua shows

that can be found

in any city in

Morocco.

Despite the
economic crisis,
unemployment,
and the low levels
of income,
Moroccan people
still manage to
smile and
welcome visitors
from all over the
world.

Atlantik Okyanusu'na açık durumda olan kıyılarda yer alan Safi Limanı inşaatı, STFA'nın daha önce çalıştığı Hint
Okyanusu'na kıyasla, hayli sert kışların yaşandığı, şiddetli dalgaları ile iddialı bir proje.

This port construction project, on the coast of the Atlantic Ocean with harsh winters and strong waves, is a challenging one
when compared to STFA's previous projects on the coasts of the Indian Ocean.

Safi Limanı İnşaatı Safi Port Construction

1995'te Fas-İspanya
arasındaki Enerji İletim
Hattı'nın çelik kulelerini
sağlamayı üstlenen
STFA, Fas'ta iş yapan
“ilk” Türk firması
olmuş.

STFA, contracting the
construction of steel
towers of the Energy
Transmission Line between
Morocco and Spain had
become the “first” Turkish
company to do business in
the country in 1995.

,
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı

Senior Advisor to the President Erşat Hürmüzlü:

“STFA, dünya çapında
bir markadır.”

“STFA is a global brand.”

Söyleşi : Oya Fırat, Kenan AcarInterview



First, we'd like to hear the story of how you met STFA and
what came after.
I graduated from Baghdad University's College of Law. My
roots are in Kirkuk, so we've had a very good Arabic
schooling. That was one of the very rare law schools that
taught Islamic sharia along with the regular civil law, the
one we call Napoleonic Code. After graduation and living in
Iraq and Turkey for a while, we moved to Abu Dhabi. I was
working in the insurance sector at the time. I was offered by
one of the biggest insurance companies in the Gulf to set up
their claims department, and I accepted. When working in
Abu Dhabi, I heard that a Turkish company called Temel
Energy was among our clients. The year was 1980. When I
looked over their files, I noticed that despite deserving
compensation in some instances, they passed over the
chance to take them. They didn't seek compensation even
though they could receive a big amount. I invited them, we
determined what we owed them and we paid their
compensations. At the time, we held a big reception for the
opening of our insurance company's new building, and we
invited the Turkish company as well. The late Fikret Öncel
came; he'd wanted to meet me, and that was where we
met. Back then, it was necessary to remit 33% of the
payments made to workers abroad back to Turkey. They
had a lot of problems with the Public Employment Agency
and similar institutions. Because I was a jurist and knew
these issues well, I offered my help and he accepted. After
my work day was done at the office, I would go to Temel
Energy's office and organize their files. That's the brief story
of how I met STFA.

About two years later, I decided to go back to Ankara from
Abu Dhabi. They telexed the headquarters in Istanbul from
Temel Energy, saying “There's a friend of ours going back to
Turkey, he volunteered a great amount of help to us here
without asking for anything. His Turkish consciousness is
very strong. We recommend you meet him.” They called me,
told me they were a growing company and they would like
to work with me. We met a few times at the company's
headquarters in Ankara. As a result, I told them we'd try it
out for a while when I was in Ankara, and so it began. We
worked on Temel Bolts for a while. They were setting up
Temel Marketing at the time, and they asked me to head up
the Middle East division. But we'd had our disagreements
on a few issues, and so I left. I became the manager of an
import-export company. After a while, there was a situation
with Temel Energy going into business in Saudi Arabia.
Some companies came over from Saudi Arabia for
partnership. The late Orhan Arıman and Fikret Öncel told to
Nurettin Tunaveli and Sezai Abi about me. They told me to
work with them and do their translation works as well. They
said, “These are very private matters, but we trust you.” At
that point I'd left STFA and was working for another
company. They still insisted that I work with them. I
accepted. In time, they told me they were setting up a
company in Saudi Arabia. They said, “You speak Arabic and
English, you know the Middle East, you have relationships
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Öncelikle STFA ile tanışmanızın ve sonrasının öyküsünü
dinlemek isteriz.
Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Kerkük
kökenli olduğum için çok iyi Arapça tedrisatımız oldu. Kod
Napolyon dediğimiz normal medeni hukuku ve İslam
şeriatını bir arada okutan çok ender fakültelerdendi. Okul
bitince, bir müddet Irak ve Türkiye'de hayatımıza devam
ettikten sonra Abu Dabi'ye gittik. O zamanlar sigorta
sektöründe çalışıyordum. Körfezin en büyük sigorta
şirketlerinden birinden, tazminat işlemleri bölümünü
kurmam için teklif geldi, kabul ettim. Abu Dabi'de
çalışırken, müşterilerimiz arasında Temel Enerji adında bir
Türk Firmasının da olduğunu duydum. Sene 1980.
Dosyalarına baktığımda, bazı hadiselerde tazminat hak
ettikleri halde bunu almayı atladıklarını fark ettim. Büyük
miktarda tazminat alabilecekleri halde talep
etmemişlerdi. Kendilerini çağırdım, ne kadar alacakları
olduğunu tespit ettik ve tazminatlarını ödedik. O sıralar
sigorta firmamızın yeni binasının açılışı için büyük bir
resepsiyon düzenlemiştik, Türk firmasını da davet ettik.
Rahmetli Fikret Öncel geldi, benimle tanışmak istemiş,
orada tanıştık. O zamanlar, yurt dışında çalışan işçi
maaşlarının % 33'ünü Türkiye'ye havale etmek
zorunluluğu vardı. İş ve İşçi Bulma Kurumu ve benzeri
kurumlarla birçok problemleri vardı. Ben hem hukukçu
olduğum hem de bu konuları iyi bildiğim için yardım
etmeyi teklif ettim, kabul etti. İş yerimdeki mesai bittikten
sonra akşamları Temel Enerji'nin bürosuna gidiyor,
dosyalarını düzenliyordum. STFA ile tanışmamın kısa
öyküsü böyle.

Yaklaşık iki sene sonra Abu Dabi'den Ankara'ya dönmeye
karar verdim. Temel Enerji'den İstanbul merkeze teleks
çekmişler ve “Türkiye'ye dönen bir arkadaş var, burada
bize hiç bir ücret istemeden, gönüllü olarak çok yardımcı
oldu. Türklük şuuru çok kuvvetli olan bir arkadaşımızdır.
Görüşmenizi tavsiye ederiz.” yazmışlar. Beni aradılar,
şirketin büyümekte olduğunu, birlikte çalışmayı arzu
ettiklerini ifade ettiler. Ankara'da şirket merkezinde birkaç
kez görüştük. Sonuçta ben henüz Ankara'da iken “bir
müddet deneyelim” dedik ve başladık. Bir süre Temel
Cıvata ile ilgili çalışmalar yaptık. O dönem Temel
Pazarlama kuruluyordu, Ortadoğu kısmını benim
yönetmemi teklif ettiler. Ancak bazı konularda farklı
görüşlerde olduğumuz için anlaşamadık ve ben ayrıldım.
Bir ihracat-ithalat şirketinin genel müdürü oldum,
İstanbul'da çalışmaya başladım. Bir süre sonra, Temel
Enerji'nin Suudi Arabistan'da bir işe girme durumu olmuş.
Suudi Arabistan'dan ortaklık için firmalar geliyor.
Rahmetli Orhan Arıman ve Fikret Öncel, Nurettin
Tunaveli'ye ve Sezai Abi'ye benden bahsetmişler. Bana,
“Gel bizimle beraber ol ve tercüme işlerimizi de sen yap.
Bunlar çok mahrem konulardır ancak sana güveniyoruz”
dediler. Ben STFA'dan ayrılmışım o sıralar, başka bir
firmadayım. Gene de sen gel diyorlar. Kabul ettim. Bir süre
sonra, “Suudi Arabistan'da bir şirket kuruyoruz, Arapçan
var, İngilizcen var, Ortadoğu'yu biliyorsun, oradaki
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dostlukların var, bunu sen devral.” dediler. Ona da “peki”
dedim. Bizim STFA'da o zamanlar böyle bir adet vardı ve
ben de yaklaşık iki senedir aynı ortamın içindeydim.
Mesela çağırırdı Sezai Abi veya oradaki genel müdür,
şurada bir şirketimiz var, oraya git, bu işe başla derlerdi,
“tamam” deyip başlardık. Bunun şartı nedir, ücreti nedir,
imkânları nedir sormazdık. Yani asker gibi giderdik, böyle
alışmıştık. Ben de bana hangi pozisyonu düşünmüşler
bilmeden kalktım gittim. Temel Saudia şirketini kurduk.
Fikret Abi (Öncel) oranın genel müdürü olarak gözükecek
ama Abu Dabi ile de ilgilendiği için bu işleri genel müdür
muavini olarak ben yürütecektim. Bilahare genel
müdürlüğünü de teslim aldım. Dostum Ejder Özdemir ve
rahmetli kardeşimiz Ferit Gökçe ile güzel ve uyumlu bir
ekiptik. Orada güzel işler yaptık. Bu arada tabii Suudi
Arabistan'daki insanlarla, arkadaşlarla, prenslerle, aileyle
ilişkilerimiz daha da güçlendi. O sırada Sezai Bey ile
sadece merhabalaşmak veya hürmetlerimizi arz etmek
şeklinde görüşüyoruz ama çok fazla sıkı fıkı değiliz, henüz
onun “radar kapsama alanına” girmiş değilim. Bir gün
bana geldiler, “Sen en iyisi Cidde'ye git, bizim Ortadoğu'ya
bakan bir arkadaşımız olması lazım.” dediler ve beni
Ortadoğu temsilcisi yaptılar. Rahmetli Sezai Abi ve
rahmetli Eser Bey (Tümen) ve öteki dostlarımız zaman
zaman gelip gidiyorlar. Sene 1984-85, STFA'nın Türkiye'ye
yöneldiği dönemler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü vb.
projeler yapılıyor. Bana, “Sen burada kal, bu işi en iyi sen
yaparsın.” dediler ve iki seneliğine gitmişken oralarda
yaklaşık 21 sene kaldım.

Sezai Bey bir gün bana, “Burada bir zirve yapacağız, İhsan
Doğramacı'yı davet edeceğiz, kendisi ile görüş” dedi.
Rahmetli İhsan Abi'ye, “Sezai Bey sizinle görüşmeyi çok
istiyor. Size de gelebilirdik aslında ama bugünlerde Sezai
Abi'nin bir sağlık problemi var, sizi Çamlıca'daki evinde
ağırlayalım.” dedim. “Memnuniyetle” dedi ve geldi. İhsan
Doğramacı ve Sezai Türkeş, Türkiye'de gerçekten parmak
izi bırakan iki dev adam bir arada. Tarihi bir olaydı bu
benim için. Yemeğe şirketten birkaç arkadaşı da çağırmıştı
Sezai Abi. Rahmetli İhsan Hocam, Sezai Bey'e, “Üstün
zekâlı çocuklar için yaptığınız okul projenizi biliyorum
ama tavsiyem yalnızca işletmecilik fakültesi olan Sezai
Türkeş Feyzi Akkaya Üniversitesini kurmanız” dedi. Sezai
Abi o zaman bu teklifi uygun buldu fakat sonra tahakkuk
etmedi o olay.

Rahmetli Turgut Özal bir gün kendisini bizzat aramış,
“Suudi Arabistan'a gidiyoruz, oranın duayenleri sizsiniz,
siz de geleceksiniz.” demiş. Sezai abi protokol işlerini
sevmezdi pek. Geldiler, biz de havaalanında karşıladık.
Turgut Bey toplantılara girdiği zaman, yanında Dışişleri
Bakanlığı'ndan tercümanlar olmasına rağmen “Erşat Bey'i
çağırın” derdi. Ben o zaman STFA'dayım yani özel
sektördeyim, toplantıda mahrem konuşmalar olacak ama

Sonraki dönemlerde Sezai Bey'in “radar kapsama
alanına” girdiğinizi ve yakın temasta olduğunuzu
biliyoruz. Bu dönemlere ait anılarınız vardır mutlaka.

there, you should take it over.” I said OK to that as well. This
was the custom at STFA at the time and I'd been in that
environment for two years. For instance, Sezai Abi or the
manager would summon you, tell you about one of their
companies and that you should go start working there, and
we would say OK and go. We wouldn't ask about conditions,
fee, or the potential. We were like soldiers in a sense; that
was what we were used to. And so I left, without considering
what position they were going to give me. We set up Temel
Saudia. Fikret Abi (Öncel) was going to be the general
manager on paper, but because he was running Abu Dhabi
as well, I would run Temel Saudia as his deputy. Later on, I
took over the general manager position as well. We were a
good, compatible team with my friend Ejder Özdemir and
our late brother Ferit Gökçe. We did some good work there.
Also, at the same time our relationships with the Saudi
people, our friends, princes and the family grew even
stronger. Back then, I would only exchange greetings or
offer my respects to Mr. Sezai Türkeş but we were not
friendly, I was not “on his radar” yet. One day, I was told
“You'd better go to Jeddah, we need someone taking care
of the Middle East” and they made me the Middle East
representative. The late Sezai Abi and Eser Tümen, as well
as some other friends of ours would visit from time to time.
The year was 1984-85, STFA was turning towards Türkiye at
the time with projects such as the Fatih Sultan Mehmet
Bridge. They said to me, “You should stay here, you can do
this best.” I went there for two years and ended up staying
for about 21 years.

One day, Mr. Sezai told me we would be holding a summit
and inviting İhsan Doğramacı, so I should talk to him. So I
said to the late İhsan Abi, “Mr. Sezai would very much like to
meet you. We actually would have come to you but Sezai
Abi has had some health problems recently, so we'd like to
receive you at his house in Çamlıca.” He said, “Gladly,” and
came. and Sezai Türkeş are two giants
who really left their marks in Turkey. That was an historic
event for me. Sezai Abi invited a few of our colleagues from
the company as well. The late İhsan Hoca said to Mr. Sezai,
“I know about your school project for wunderkinds but my
advice to you is to set up Sezai Türkeş Feyzi Akkaya
University, comprised only of a business school.” Sezai Abi
found this offer suitable at the time, but it never came to be
realized later on.

The late Turgut Özal called him one day and said, “We're
going to Saudi Arabia, you are the connoisseurs of that
place so you should come too.” Sezai Abi never much liked
these ceremonial businesses. They came, and we met them
at the airport. When Mr. Turgut went into meetings, he
would tell people to “call Mr. Erşat,” even though he had
interpreters from the Foreign Ministry with him. I was with
STFA at the time, meaning I was in the private sector. There

We know that later on you ended up on Mr. Türkeş's radar
and had close contact with him. You should have some
memories from that time.

İhsan Doğramacı



gene de beni çağırırdı. Bir gün bu durumu sordum
kendisine, “Sen olayın ruhunu naklediyorsun” demişti
bana. Adam çalıştırmasını çok iyi bilen bir insandı rahmetli
Turgut Özal. Herkesten nasıl istifade eder, iyi bilirdi. Sezai
Abi'yi havaalanından alıp devlet misafirhanesine
götürdük, ben de orada kalıyorum. Ertesi sabah Sezai Abi
ile birlikte kahvaltıya indik. Biz de o sıralar Tankut Bey
(Akalın) ile beraber bir diyet uyguluyoruz. Sezai Abi de
biraz kilolu, diyet uygulaması gerekiyor. “Birlikte kahvaltı
edelim, ben de sizin diyeti uygulayayım” dedi. Masaya
oturduğumuzda nasıl bir diyet uyguladığımızı sordu. Ben,
“Sabahları hiçbir şey yemiyoruz, sadece koyu bir kahve
içiyoruz.” diye cevap verince, “geriye kalanı söyleme” dedi
ve o anda vetoyu koydu diyetimize. Normal kahvaltısını
afiyetle yedi. Bu duruma çok gülmüştük o sabah.

Her İstanbul gelişimde mutlaka birkaç defa gidip
görüşüyoruz o zaman. Ara sıra bir telefon gelir, Sezai beyin
görüşmek istediğini söylerler (Oya Hanım'ın kulakları
çınlasın). Telefon bağlanınca Sezai Abi tek bir kelime
söylerdi: “Gel !!.” Ben de kalkıp Çamlıca konutuna
giderdim. Her şeyden bahseder, bölgenin her olayını sorar
ve can kulağıyla dinlerdi.

Bir gün, 1997 yılıydı,  yanına gittim ve “kızım evleniyor”
dedim. Bana hemen kimlerin geleceğini sordu. Yurt
dışından çok sayıda misafirimizin geleceğini söyleyince,
“onları köşkte (Koşuyolu STFA Kampüsü'ndeki eski köşk)
bir ağırlayalım” dedi. Köşkte kendisinin de katılımı ile
güzel bir ağırlama yaptırdı. Sonra, nikâhın nerede
olacağını sordu. “Biz erken çıkalım yola, misafirlerimiz
gelmeden önce gidelim.” dedi. “Misafirlerimiz” diyor, ev
sahibidir kendisi yani. Erkenden gittik beraberce. Gelen
konuklar arasında Suudi Arabistan'dan bir Türk iş adamı
da bulunuyordu. Daha masalara geçilmemiş, Sezai Abi de
bir köşede tekerlekli sandalyesinde oturuyordu. Konuk
bana baktı ve “baban mı?” diye sordu. ”Hayır, tanımıyor
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would be private talks at the meeting, but he would still
summon me. I asked him about it one day, and he said to
me, “You relate the spirit of the circumstance.” The late
Turgut Özal knew very well how to make people work. He
knew very well how to make the best use of anyone. We
took Sezai Abi from the airport and took him to the state's
guesthouse; I was staying there as well. The next morning,
we went down for breakfast with Sezai Abi. Back then, we
were on a diet with Tankut Akalın. Sezai Abi was a bit
overweight as well, so he needed to be on a diet. He said,
“Let's have breakfast together, and I'll apply your diet.”
When we sat down at the table, he asked what kind of diet
we were practicing. When I answered, “We don't eat
anything for breakfast, we just have a black coffee,” he told
me not to say any more and immediately vetoed our diet.

He had his regular breakfast with pleasure. We laughed
about it a lot that morning.

Every time I went to Istanbul back then, I would go meet
him a few times. Once in a while there would be a phone
call, they would tell me that Mr. Sezai wanted to meet (I
hope Ms. Oya's ears are burning). When they connected the
call, Sezai Abi would just say one word: “Come!” And I would
go to the Çamlıca house. He would talk about everything,
ask about everything going on in the region and listen
attentively.

One day in 1997, I went to him and told him that my

daughter was getting married. He immediately asked who

would be attending the wedding. When I told him we would

have many guests from abroad, he said “We should host

them at the mansion” (The old mansion on STFA's Koşuyolu

Campus). He organized a fine entertainment at the

mansion, which he attended as well. Afterwards, he asked

where the wedding would take place. “We should set out

early and be there before our guests arrive,” he said. He said

90'lı yıllarda
Sezai Türkeş (solda)

ile birlikte.

In the 90's,
together with

Sezai Türkeş (left).
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musun, Sezai Türkeş.” dediğimde bir anda koştu ve elini
öptü. Yani benim babamı, ailemi falan unuttu. Sezai
Türkeş'i görmenin heyecanıydı bu. Bütün
müteahhitlerimiz için böyleydi Sezai Bey, duayenimizdi.
Ev sahibi gibi yemeğin sonuna kadar kaldı o akşam, en
son ayrılan kendisi oldu. Ben unutur muyum böyle bir
şeyi? Bizim babamız değil de nedir? İşte böyle bir ailemiz
(STFA) vardı bizim gerçekten.

Feyzi Bey çok değerli, dünya tatlısı bir insandı doğrusu. Bir
seferinde, rahmetli Eser Tümen kardeşimizin odasında
oturuyorduk. Feyzi Bey geldi ama bizim bir toplantımız
vardı ve Arap misafirler bulunuyordu. Feyzi Abi ile
tanıştırdık kendilerini. Bana, “Yahu ben çocukluğumu
Şam'da geçirdim, babam orada askerdi,  dolayısıyla
Arapça bazı kelimeler öğrendim ama hepsi küfürdür,
söyleyeyim mi?” demez mi? “Aman abi aman, bunların
huzurunda söyleme.” Bu esprisi ile beni önce bir an için
heyecanlandırmış, sonra da bolca güldürmüştü. Çok
muzırdı rahmetli.

Sezai Abi rahmetli olduktan sonra, ben de, görevi devralan
arkadaşların önlerini açıp kendi ekiplerini kurmaları için
en doğru davranış olarak düşündüğüm şeyi yaptım ve
müsaade isteyerek gruptan ayrıldım. Bahreyn'de bir şirket
kurdum. Arkadaşlarımızla işbirliği yaparak oradaki ilk
kalıcı Türk ürünleri fuarını açtık. Suudi Arabistan Kralı
rahmetli Kral Fahd o zaman hayattaydı, oğlunun bir şirketi
vardı. Beraber çalışmamızı ve Riyad'a gelmemi istedi.
Bahreyn'deki şirket devam ederken 14 sene aradan sonra
tekrar Riyad'a gittim. Yaklaşık 3000 kişinin çalıştığı bir
holdingin başkan yardımcılığını yaptım, yönetim kurulu
başkanımız da kralın oğlu idi. Bu arada fırsat bulduğum
zamanlarda kitap yazıyor, tercümelerimi yapıyordum.
Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten birkaç ay
sonra köşkten beni aradılar ve Cumhurbaşkanımızın
b

enimle görüşmek istediğini bildirdiler. Kendileri ile
tanışıklığımız Cidde'de olduğum döneme rastlar. Kendileri
siyasete girmeden önce İslam Kalkınma Bankası'nda
görevliydiler, ben de STFA'da çalışıyordum. Oradaki Türk
camiası içinde bir Türk Konseyi kurmuştuk. Konseyin
başkanlığına ki biz sözcü diyorduk, beni seçtiler. Sayın
Abdullah Gül de bizim üyemizdi. Bir sene kadar o konseyin
içinde yer aldılar, sonra siyasete atıldılar. Dışişleri
Bakanlığı sırasında çok görüşmelerimiz oldu. Türk dünyası
ve Ortadoğu ile olan ilişkiler konusunda kendilerine bazen
brifing veriyor bazen de fikir aldığımız konular oluyordu.
Şimdiki görevlerine seçildikten sonra herhalde
Ortadoğu'yu bildiğimi varsaymış olacaklar ki beni çağırıp
böyle bir teklifte bulundular. Bana, “Senin şirketin var,
işlerin var, dostlukların var, bunları bırakıp gelebilir
misin?” diye sorduklarında, “Sayın Cumhurbaşkanım, bizi
ve ekibimizi biliyorsunuz, vatan ve millet hizmeti söz

Feyzi Bey'le de irtibatınız oldu mu, anılarınız var mı?

STFA'dan ayrıldıktan sonra neler yaptınız ve şu anki
görevinize nasıl başladınız?

“our guests,” meaning he was the host. So we left early

together. Among the guests was a Turkish businessman

from Saudi Arabia. We were not at the tables yet, and Sezai

Abi was sitting in his wheelchair in the corner. The guest

looked at me and asked if he was my father. When I said,

“No, don't you know him? It's Sezai Türkeş,” he ran to him

and kissed his hand. He forgot about my father or my

family. That was the excitement of seeing Sezai Türkeş. That

was the case for all of our contractors, Mr. Sezai was a

connoisseur. He stayed until the end of the dinner that

evening like a host, and he was the last one to leave. Can I

forget such a thing? Is he not our father? That actually was

the kind of family (STFA) that we had.

Honestly, Mr. Feyzi was a very precious, very sweet man.
Once, we were sitting in the late Eser Tümen's room. Mr.
Feyzi came in but we had a meeting, and we had some Arab
guests. We introduced them to Feyzi Abi. All of a sudden he
said to me, “I spent my childhood in Damascus, my father
was a soldier there so I picked up some Arabic words, but
they're all swear words. Should I use them?” “Please, Abi,
please, not in their presence.” He agitated me for a minute
with his joke, and made me laugh a lot afterwards. He was
very mischievous.

After Sezai Abi passed away, I did what I thought was right
and excused myself, to pave the way for our friends who
took over and let them form their own team. I started a
company in Bahrain. We cooperated with some friends to
open up the first permanent Turkish products fair there. The
late King Fahd of Saudi Arabia was alive back then, and his
son had a company. He offered to work together and invited
me to Riyadh. As the company in Bahrain kept on, I went to
Riyadh after 14 years. I became the vice president

that had approximately 3000 employees. Chairman
of our board was the king's son. I was also working on my
books and translations whenever I had the chance. A few
months after Mr. Abdullah Gül was elected president, I
received a call from the Çankaya Palace, and I was told that
the President wanted to meet me. Our acquaintance with
him goes back to my time in Jeddah. He worked at the
Islamic Development Bank before going into politics, and I
was working at STFA. We'd founded a Turkish Council
among the Turkish community there. They elected me the
head of the council, which we called the speaker. Mr.
Abdullah Gül was a member. He remained a member of that
council for about a year before going into politics. We would
often meet during his Foreign Ministry. I would brief him on
relations with the Turkic world and Middle East, and
sometimes we would seek his opinion on some issues. When
they got elected to their current post, assuming I knew
Middle East well, they summoned me and made me this

Did you have a connection with Mr. Feyzi as well, do you
have any memories?

What did you do after leaving STFA, and how did you take
your current office?
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konusuysa her fedakârlığı yaparız, kaldı ki bu fedakârlık
değil bana bir şeref tevcih ediliyor” dedim ve görevi
tereddütsüz kabul ettim. Geri dönüp bütün ticari
ilişkilerimi bitirdim, dostlarıma veda ettim ve bir ay sonra
görevime başladım.

Eskiden bütün dünyaya hitap ediyordum şimdi daha çok
ihtisaslaşma oldu. Mesela kayıtlı araştırmacısı olduğum
İngiltere'nin milli arşivine (National Archives) belge
bulmak ve yayınlamak için son 4 senede 11 defa
gitmiştim. Şimdi ise Ortadoğu'ya yoğunlaştım,
Ortadoğu'daki siyasilerle, liderlerle, gazetecilerle,
televizyoncularla çok ciddi iletişimlerim oldu,

dostluklarım kuruldu. Körfez ve Arap ülkelerinin hemen
hemen hepsine Türk-Arap ilişkileri konusunda
konferanslar vermek için gittim. Arap dünyasında ve
Türkiye'deki insanlar birbirlerini çok tanımıyorlar, peşin
hükümlerle birbirlerini yargıladıkları da oluyor ve çoğu da
doğru değil. Bunları genellikle üçüncü gruplar, taşeronlar
yaratmış aramızda, daha çok da batı ülkeleri. Mesela
oraların ders kitaplarına Türkler aleyhine bir takım şeyler
koymuşlar, Türkiye'deki kitaplarımıza veya edebiyatımıza
Araplara karşı birtakım bilgiler sokmuşlar negatif şekilde.
Bunların doğru olmadığını, daha çok konuşmamız ve
diyalog kurmamız gerektiğini düşündük. Bundan iki-üç
sene önce Türk-Arap Diyalogu Platformu'nu kurduk.
Türkiye'den birkaç kurucu ve Arap dünyasının da birçok
kesiminden entelektüeller, akademisyenler, kraliyet
aileleri mensupları, televizyon yayın yönetmenleri,
gazeteciler, eski bakanlar bu platformda yer aldı. Kuruluş
toplantılarını İstanbul'da yaptık. Arapların çoğunlukta
olmasından dolayı onlardan birinin seçilmesi yönündeki
itirazıma rağmen beni genel sekreter olarak seçtiler.
Ardından talepte bulunduk ve bakanlar kurulu kararıyla
bir uluslararası dernek olarak kuruluşumuzu
gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına da

Siz 2008'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ortadoğu
Danışmanı oldunuz, 2009'da ise Cumhurbaşkanlığı
Başdanışmanlığı'na getirildiniz.  Bu görevler işinizde,
hayatınızda neleri değiştirdi?
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offer. When they asked me, “You have a company, your
work, your friendships, could you leave those and come
here?” I answered “Mr. President, you know us and our
team, we'll make every sacrifice when it's about the country
and the people. Besides, this is not a sacrifice, this is an
honor I'm being granted,” and I accepted the offer without
hesitation. I went back and ended all my business
relationships, said goodbye to my friends and a month
later, I took office.

I used to address the whole world, now I'm more
specialized. For instance, I'd visited the British National
Archives, where I'm a registered researcher, eleven times

over the last four years. Now I'm more focused on the
Middle East. I had some serious communications with
politicians, leaders, journalists and broadcasters from the
Middle East, and formed some friendships. I went to almost
all Gulf and Arab countries for conferences on Turk-Arab
relations. People from the Arab world and Turkey don't
know each other very well, they judge each other with
prejudices as well sometimes and that's not right most of
the time. These prejudices between us are mostly created
by third parties, particularly the Western countries. They
snuck in some anti-Turkish sentiments to schoolbooks over
there, for instance, and our books or literature here see
Arabs in a negative light. We thought that these were not
true, and that we had to talk to each other more and
establish a dialogue. We established the Turkish-Arab
Dialogue Forum a few years ago. Some founders from
Turkey as well as intellectuals, academics, members of
royal families, TV executives, journalists and former
ministers of many walks of life in the Arab world took place
in this forum. We held the foundation meetings in Istanbul.
Despite my objections that an Arab should be elected to the
post because they were in the majority, I was elected
secretary-general. Afterwards, we made our claim and

You became the Middle East Advisor to President Abdullah
Gül in 2008 and the Senior Advisor to the President in
2009. What changes have these assignments brought to
your life?

Soldan from left
Kenan Acar, Erşat Hürmüzlü, Oya Fırat
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mazhar oldu. Genel kurulumuzu İstanbul'da yaptık ve
beni lütfedip tekrar genel sekreterliğe seçtiler. Dolayısıyla
Ortadoğu'ya gittiğim zaman o şekilde bir temsil görevim
de oluyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Ortadoğu
Başdanışmanlığı görevi yanında bir de şahsi temsilciliğini
yapıyorum bazen. Bazı konularda bir devlet liderine gidip,
o konularda açıklama yapmak veya mektup nakletmek
şeklinde görevleri de ifa ediyorum.

Müteahhitlerimiz bölgede çok büyük işlere imza attılar.
Körfez ülkelerinde, Mısır'da, Ürdün'de, Irak'ta ciddi
yatırımlarımız ve projelerimiz var.  Bunlar daha da
gelişebilir tabi ama unutmayalım ki şu anda Türkiye'deki
müteahhitlik sektörü, Çin'den sonra dünya ikincisidir.  Bu
bölgelerde daha da çok müşterek yatırımlar yapılabilir.
Mesela körfez ülkeleri, Mısır, Tunus veya Libya ile birlikte,
Afrika'nın başka yerlerine açılım yapılabilir diye
düşünüyoruz ve o şekilde çalışmalar, görüşmeler
yapıyoruz. Bunların bir takım neticelerini de almış
bulunuyoruz şu anda.

Öncelikle STFA'nın takdir ettiğim çok büyük bir yanı var, o
da markasını muhafaza etmiş olması. Çünkü STFA bir
markadır. Otuzlu yıllardan bugüne gelebilen ve yalnızca
Türkiye ya da bölge çapında değil, dünya çapında bir
marka haline dönüşmüş olan STFA markasının, bugün
hala muhafaza edilebilmiş olması beni derinden büyük bir
sevince götürüyor, mutlu ediyor. Bundan kıvanç da
duyuyorum çünkü neticede o, bizim hepimizin aile
dediğimiz bir olay. Eminim bu, tünelleri, köprüleri veya
diğer projeleri gösterip “biz yaptık” diyen herkes için de
aynı şekilde önemlidir. Dünya değişimler yaşıyor, teknoloji
sürekli gelişiyor. Buna ayak uydurmuş bir STFA gayet tabi
eski STFA'yı daha da büyük başarılara götürebilir ve
STFA'nın bunlardan geri kalmadığını memnuniyetle
görüyorum. STFA'da çalışan herkese, bu markayı
muhafaza ettikleri için minnettarım. Artık şöyle diyorum:
“STFA, Türkiye'nin bir gerçeğidir. Yani Türkiye'deki çalışma
hayatı, inşaat, müteahhitlik sektörü STFA'sız olmaz.
Zaman zaman belki sıkıntılar geçirdi, geçirebilir fakat artık
o Türkiye'nin bir gerçeğidir ve bu şekilde meseleye
bakmaya devam etmesi çok önemlidir. Bunu yaptıkları
için de ayrıca çok memnunum arkadaşlarımızdan. Şu
anda STFA bünyesi, camiası içinde çalışan herkesin bu
konuda, bu başarıda bir imzası vardır. Dışarıdan, fakat
ruhen içeriden meseleye baktığım zaman, onların bu
mutluluğu yaşamalarının doğru olduğunu ve bunu hak
ettiklerini görüyor, bu şekilde de devam etmelerini
temenni ediyorum.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Türk müteahhitleri sizce
yeterince kabiliyetlerini, kapasitelerini kullanabiliyorlar
mı, daha fazlası için neler yapılabilir?

STFA olarak 75 yılı geride bıraktık, yeni bir çeyreğe
başlıyoruz, son olarak bu konudaki değerlendirmenizi
almak isteriz.

Sayın Erşat Hürmüzlü'ye bu samimi ve keyifli söyleşi için
çok teşekkür ediyoruz.
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established our forum as an international foundation, with
the approval from our cabinet. It also received the honor of
being approved by our President. We held our general
assembly in Istanbul and they were kind enough to elect me
as secretary-general once again. Therefore, I have a duty of
representation whenever I go to the Middle East. Of course,
as well as being our President's Senior Advisor on Middle
East, I sometimes serve as their individual representative. I
fulfill duties like visiting foreign statesmen to explain
certain issues or deliver letters.

Our contractors have made great achievements in the

region. We have serious investments and projects in Gulf

countries, Egypt, Jordan and Iraq. These can be further

improved, but we should not forget that the Turkish

construction sector is second only to China worldwide.

There can be more joint investments in this region. For

instance, together with the Gulf countries, Egypt, Tunisia or

Libya, we can expand further in other parts of Africa. We're

currently working towards that, and having meetings.

We've obtained some result of these efforts already.

First of all, there's a side to STFA that I appreciate, and that

is the preservation of the brand. Because STFA is a brand. It

rejoices me, it makes me happy to see that the STFA brand,

making it from 30's to the current day and being not only a

Turkey- or region-wide but world-wide brand, is still

preserved to this day. I take pride in it as well because, at

the end of the day, that is what we all call family. I'm sure it

has the same importance for anyone who points out to

these tunnels, bridges and other projects and says “we've

done that.” The world is undergoing changes, technology is

constantly improving. STFA that keeps up with these can

very well drive the old STFA to greater achievements, and

I'm glad to see STFA is not falling behind in these terms. I'm

thankful to all STFA employees for preserving this brand.

Now I say this: “STFA is a fact of Turkey. Meaning, business

life, construction and contracting sectors can't do without

STFA. It may have had some difficulties from time to time,

and it may again in the future, but it's a fact of Turkey now

and it's crucial that they keep looking at this matter this

way. I'm also grateful to our friends for that. Everyone

currently within the body of STFA has a part to claim in this

achievement. As an insider in spirit looking at this issue

from the outside, I see that it is right they enjoy this

happiness and that they deserve it; and I wish for it to

continue this way.

Do you think Turkish contractors in the Middle East and

North Africa are able to fulfill their capacities and

abilities? What can be done for more?

As STFA, we're leaving behind 75 years and setting out

towards a new quarter of a century, we'd like to have

some final thoughts on that.

We thank Mr. Erşat Hürmüzlü kindly for this intimate and
pleasant conversation.
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“HSSG, Ortadoğu'nun lider
zemin mühendislik
şirketlerinden biri haline
geldi.”

HSSG'nin kuruluşu nasıl gerçekleşti, şirketin faaliyet
alanları nelerdir?
HLG STFA Zemin Grubu (HSSG), Ortadoğu'nun lider
zemin mühendislik şirketlerinden biridir. Temel
mühendislik yetenekleri; sivil altyapı, petrol, gaz, enerji,
mühendislik ve yönetim danışmanlığını kapsar. HSSG,
bölgede büyük ölçekli zemin projeleri için kapsamlı bir
hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Ortak girişim, 2003 yılında, Al Habtoor Mühendislik ve
STFA Zemin Grubu arasında, Palmiye Adası Jumeirah
Shoreline Rezidansları kazık işleri ile başarılı bir şekilde
başladı. 2004 yılının sonunda Al Habtoor Mühendislik ve
STFA Zemin Grubu, Al Habtoor STFA Zemin Grubu
Limited adı altında yeni bir şirket kurdular. 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren operasyonel olan şirket, Birleşik Arap
Emirlikleri’nde kuruldu ve şirketler arasındaki ortak
girişimin yerini aldı. Al Habtoor Mühendislik, 2007
yılında Avusturalya'nın en büyük müteahhitlik
firmalarından Leighton Grubu ile birleşti. Böylelikle
ortaklığın gücü ve kapasitesi artmış oldu.

How was HSSG founded, and what are the company's
fields of activity?
HLG STFA Soil Group (HSSG) is one of the leading ground
engineering companies in the Middle East. With
foundation engineering capabilities spanning civil
infrastructure, oil, gas & power and engineering &
management consulting, HSSG offers a comprehensive
range of services for large scale foundation projects
throughout the region.

Partnership on JV basis started between Al Habtoor
Engineering and STFA Soil Group in 2003 and
strengthened with the success on Palm Island Jumeirah
Shoreline apartments of piling works. In the third quarter
of 2004 Al Habtoor Engineering and STFA Soil Group
permanently sealed their relationship by establishing a
new company – Al Habtoor STFA Soil Group LLC (HSSG).
Established as a UAE company, it became operational
from January 1st, 2005 and effectively replaced the joint
venture between the two companies. Al Habtoor
Engineering was merged with Leighton Group, the

HSSG Genel Müdürü

Managing Director of HSSG Ercan Karadede:

“HSSG has become one of the

Middle East's leading soil

engineering companies.”
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Şirket ilk olarak hangi projenin yapımını gerçekleştirdi,
sonrasında gelen önemli projeler hangileridir?
Şirketin ilk projesi yedi adet hastane binasından oluşan
Dubai Hastane Kompleksi idi. Proje, istinat duvarları,
hafriyat ve kazık işlerini kapsıyordu. Daha sonra şirket
hızla büyüdü ve son 10 yıl içerisinde; yollar, köprüler,
konut ve ticari binalar, oteller, havaalanları, sağlık ve
eğitim tesisleri, petrol, gaz ve liman altyapıları gibi farklı
alanlarda yüksek prestijli 80'den fazla projeyi
tamamladı. Bugün, çalışan sayısı 1.000 kişiyi aşan HSSG,
Ortadoğu'nun lider zemin mühendislik şirketlerinden
biri haline geldi.

HSSG'nin yüksek prestijli projeleri, Birleşik Arap
Emirlikleri'ndeki bazı ikonik binaları da kapsar. Abu
Dhabi'de Hyatt Otel olarak da kullanılan Capital Gate
projesinin hafriyat ve iksa işleri HSSG tarafından
tamamlanmıştır. Bina, Pisa Kulesi gibi 18 derece batıya
eğilir. Başkentteki eğitim ve kültür projeleri 2009 ve 2011
yılları arasında da devam etti. Zayed Üniversitesi, Paris
Sorbonne Üniversitesi ve Guggenheim Müzesi'nin kazık

biggest Australian contractor in 2007. This partnership
sealed HSSG with more strength and capacity.

The first project of the group company was Dubai
Healthcare City enabling works where the scope of work
included shoring, dewatering, excavation, and piling for 7
buildings – hospital facilities. The Company grew rapidly
and steadily reaching more than 80 completed high
profile projects in diverse fields such as roads and
bridges, residential and commercial buildings, hotels,
airports, medical and educational facilities, oil and gas
and port infrastructures, completed in the last 10 years.
Today the number of employees exceeds 1,000 people
making HSSG one of the leading ground engineering
companies in the Middle East. HSSG's prestigious
portfolio include iconic buildings in the United Arab
Emirates: in 2007, HSSG did the shoring and earthwork for
Capital Gate, now a Hyatt hotel. The building leans 18
degrees to the West, which is steeper than the Pisa ower.

Which project was the first to be completed by the
company, and what important projects came after?

T
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işleri HSSG tarafından tamamlandı. Bu arada, Dubai'nin önemli
bölgelerinde birçok proje gerçekleştirildi. Sahil şeridindeki Jumeirah Sahil
Rezidansları, dünyanın en yüksek binası olan Burj Halife'ye bir taş atımı
uzaklığındaki Downtown bölgesi ve Business Bay bölgelerindeki onlarca
yüksek lüks kule bunlardan bazılarıdır.

Şirketin belki de dönüm noktası, 1,5 milyon metreküpten fazla hafriyat ve

100.000 metre kazık işi olan, mega proje Dubai Pearl projesidir. Palmiye

Adası'nın girişinde bulunan bina, Dubai'deki yaşam tarzını temsil edecektir.

HSSG'nin geçmiş projeleri arasında lüks beş yıldızlı oteller de yer alır.

Bunlardan bazıları zengin bir Osmanlı sarayı şeklinde olan Jumeirah Zabeel

Sarayı ve Abu Dhabi'deki Four Seasons ve Rosewood otelleridir. Suudi

Arabistan'da, bölgenin en önemli projelerinden Ras Al Zawr Santrali

projesinin kazıkları 2012 yılında tamamlandı. Katar'da, Doha'nın yeni

havalimanı için 2012 yılında kazık çalışmalarını tamamladık. Kasım 2013'de

hafriyat işlerine başladığımız Katara Otel, olağanüstü mimarisi ile bölgenin

en çok ilgi çeken binası olabilir. Otel, Lusail'deki ilk proje ve Doha'nın

hemen dışında bulunan bu şehir, yüksek teknolojik bir şehir olma

isteğinde. Çığır açan binalarıyla 2022 Dünya Kupası'na yetiştirilmeye

çalışılıyor. Oman'da, 2004 ve 2010 yılları arasında Sohar Endüstriyel Liman

inşaatı işlerine katıldık. Hindistan'da ise milyonlarca insanın yolcuğunu

sağlayacak Chennai Metro Projesinde bulunduk.

HSSG, ilk projesinden itibaren, deneyimli ve özverili ekipleri ile

şantiyelerinde güvenli ve verimli çalışmayı sağlamak için, son teknoloji

ekipmanları ile olağanüstü performans sunmayı taahhüt ediyor. HSSG,

yüksek standartları uygulayan, ISO (9001, 14001 ve OHSAS 18001) sertifikalı

bir şirket. Zemin mühendislik uzmanlarını istihdam eden şirketimiz,

kuruluşundan bu yana, beş ülkede; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi

Arabistan, Umman, Katar ve Hindistan genelinde yüksek profilli projeleri

tamamladı.

Sayın Ercan Karadede'ye bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz.

Kısaca Dubai
Dünyanın en yüksek binalarından bazılarını bulunduran Dubai'nin

fütüristik siluetine bakıldığında, yalnızca 25 yıl önce bu binalardan

hiçbirinin burada olmadığını hayal etmek epey zor. Dubai Emirliği,

dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir turizm ve iş merkezi olduğunu

çok kısa bir sürede kanıtladı. Akla gelebilecek her milletten yaklaşık iki

milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan bu metropolde, farklı kültürler

uyum içinde bir arada bulunuyor. Dubai, Arapların öteden beri mevcut

misafirperverlik geleneğiyle, yüzünü geleceğe dönmeyi bir araya getiren,

gerçekten emsalsiz bir nokta. Turistler bir gün içinde sarp dağlar ve

hayranlık uyandıran kum tepelerinden kumsallara ve yemyeşil parklara,

tozlu topraklı köylerden lüks yerleşim bölgelerine, rüzgâr kuleli antik

evlerden ultra modern alışveriş merkezlerine kadar her şeyi tecrübe

edebiliyor. Ticaret merkezi olarak uzun bir geçmişi olan Dubai, bugün

dünya çapında alışveriş denildiğinde akla geliyor. Şehrin alışveriş

merkezlerinden biri olan Dubai Mall dünyanın en büyüğü ve şu anda

genişletiliyor. Dubai birçok alanda öncülük etme şöhretine sahip: Burç El

Arap, dünyanın ilk ve hala tek yedi yıldızlı oteli ve Eyfel Kulesi

yüksekliğindeki yelken biçimli binasıyla kolaylıkla tanınıyor. Türünün ilk

örneği olan Palm Cumeyra adası, palmiye şeklinde 4 kilometrelik insan işi

bir yapı. Tabii ki Dubai, dünyanın en yüksek binası ve insan işi yapısı olan,

828 metre yüksekliğindeki Burç Halife'ye de ev sahipliği yapıyor.

KÖPRÜ
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Educational and cultural projects were also encompassed in the capital
between 2009 and 2011 with the piling works for Zayed University, Paris'
Sorbonne University branch in the UAE and the Guggenheim Museum.
Meanwhile in Dubai, many projects took place in key areas of the city, such as
the beach strip “Jumeirah Beach Residence”, and dozens of luxurious high-
rises in the Downtown and Business Bay area, a stone's throw away from the
highest building in the world, Burj Khalifa. Perhaps the biggest landmark of
the company is the megaproject Dubai Pearl, which involved more than 1.5
million cubic meters of excavation and 100,000 meters of piling. The building
will be located at the root of the Palm Island and represent the bespoke
lifestyle that Dubai stands for. Luxurious five star hotels also are among
HSSG's past projects, such as Jumeirah Zabeel Saray, an opulent Ottoman
palace, the Four Seasons and Rosewood hotel, both located in Abu Dhabi. In
The Kingdom of Saudi Arabia, the most notable project is the Ras Al Zawr
power plant, completed in 2012. In Qatar, HSSG completed the piling works in
2012 for Doha's new airport and in November 2013, started the earthworks of
Katara hotel, a soon to become very recognizable building due to its
outstanding architecture. The hotel is the first project in Lusail, a city right
outside of Doha which Qatar wants to become a super city in terms of
technology and groundbreaking buildings which should be ready in time for
the FIFA World Cup in 2022. In the Sultanate of Oman, HSSG actively
participated in the construction of the industrial port of Sohar between 2004
and 2010. In India, HSSG is taking part in building the metro in the city of
Chennai, which will transport millions of people every day.

From the first project, HSSG's experienced and dedicated team has been
committed to delivering exceptional performance of the latest equipment to
ensure safe and efficient operation on construction sites. HSSG is an ISO
(9001, 14001 and OHSAS 18001) certified company, enforcing the highest
standards of safety for its people, operation and material. HSSG employs
ground engineering specialists and, since its establishment, has completed a
vast selection of high profile projects across five countries namely the United
Arab Emirates, Saudi Arabia, Oman, Qatar and India.

We’d like to thank Mr. Karadede for this warm conversation.

Briefly Dubai
When looking at Dubai's futuristic skyline which hosts some of the highest
buildings in the world, it is hard to imagine that none of it existed a mere 25
years ago. The Emirate of Dubai managed to establish itself as a tourist and
business destination able to compete with the world's best in record time.
Home to about two million people, every possible nationality can be found in
this megalopolis where different cultures coexist in harmony. Dubai is a truly
a unique destination mixing the long tradition of Arabian hospitality with
eyes turned towards the future. In a single day, tourists can experience
everything from rugged mountains and awe-inspiring sand dunes to sandy
beaches and lush green parks, from dusty villages to luxurious residential
districts and from ancient houses with wind towers to ultra-modern shopping
malls. With a long history as a trading hub, today Dubai is synonymous with
world-class shopping. One of the malls, the Dubai Mall is the biggest in the
world and is currently being expanded. Dubai has a reputation of a pioneer in
many fields: Burj Al Arab became the first and still only seven-star hotel in the
world and is easily recognizable by its sail-shaped building as tall as the Eiffel
Tower. The Palm Jumeirah Island is a man-made 4km long structure in the
shape of a Palm, the first of its kind. And of course, Dubai is home to the
tallest building and mad made structure in the world, the 828-meter high
Burj Khalifa.
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Hazırlayan ÇSG DepartmanıBy: HSE Department
STFA İnşaat Grubu STFA Construction Group

Günümüz işletmeleri yoğun rekabet ortamında

sürdürülebilirliğini sağlamak ve vizyonunu daha ileriye

taşıyabilmek için üstünlük elde etme çabasındadır. İnsan

Kaynağı ise bu üstünlüğün elde edilmesinde rol alan

önemli konulardan biridir. Bu kaynaktan etkili bir şekilde

yararlanabilmek, verim elde edebilmek için öncelikle

kişinin yapacağı iş ile ilgili gerekli ve yeterli zihinsel ve

fiziksel güç ile eğitime sahip olması gereklidir. Diğer bir

deyişle insanın yaptığı işe uygun olması gereklidir.

İşletmeler için en önemli ihtiyaçlar arasında yer alan bu

insan kaynağını ise, iş kazaları ciddi olarak tehdit

etmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre iş

kazası; işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana

gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü

ruhen ya da bedenen özre uğratan olay olarak

tanımlanmaktadır.

Yapılan araştırmalar ile, kazadan önce alınacak önlemler

için ayrılması gereken bütçenin, kazadan sonra ortaya

çıkan maliyetten daha az olduğu kanıtlanmıştır. Bununla

birlikte işyeri ortamı için alınacak iş sağlığı ve güvenliği

önlemleri sürekli olacağından, maliyeti de bir defaya

mahsus olacaktır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre ise iş
kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle;

Türkiye'de her gün 3 çalışan,

Dünya'da her gün ortalama 5 bin çalışan yaşamını
yitirmektedir.

Meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının

birçoğu ne yazık ki iş güvenliği tedbirlerinin

alınmamasından kaynaklanmaktadır.

İşyerinde gerçekleşen iş kazaları çeşitli konularda o

işletme için olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu

olumsuz etkilerin başında maliyet etkileri, sosyal etkiler

ve hukuksal etkiler gelmektedir.

�

�

Businesses today are working to ensure sustainability in
intensely competitive settings and gain the upper hand to
further improve their visions. Human Resource is one of the
most important subjects to play a role in gaining the upper
hand. In order to benefit from this source effectively, one
needs to have the required and sufficient mental and
physical capacity as well as the education for the job at
hand. In other words, the person needs to suit the work.
This human source that's one of the most important
requirements of businesses is under serious threat of
occupational accidents.

According to the Occupational Health and Safety Law No.
6331, an occupational accident is defined as an event
which occurs in a workplace or in the course of executing
work, and causes death or handicaps the integrity of a
person, physically or mentally.

Researches show that the budget required to take
precautions before an accident occurs, is smaller than the
costs generated after the accident occurs. Besides, as the
occupational health and safety precautions will be
permanent, the cost will be one-time only as well.

According to data from ILO (International Labor
Organization), occupational accidents and occupational
illnesses kill;

3 workers per day in Turkey,

On average, 5 thousand workers per day worldwide.
Unfortunately, many occupational accidents and
occupational illnesses result from a lack of safety
precautions.

Occupational accidents may create negative effects for the
workplaces where they occur. Chief among those negative
effects are the cost effects, social effects and legal effects.

Costs that arise from occupational accidents can be
classified as direct (immediate / calculable) costs or
indirect (roundabout / invisible) costs. Direct or visible costs

�

�

Cost Effect

İŞ KAZALARININ İŞLETMEYE
ve ÇALIŞANLARA ETKİLERİ

EFFECTS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS
TO THE ENTERPRISES AND EMPLOYEES
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can be calculated easily and point to certain amounts of
money. Some examples of this are:

Cost of first aid immediately after the accident,

Cost of whole treatment,

Cost of trial and attorney fees,

Temporary or permanent disability benefits paid to the
victim,

Two thirds of the salary
paid over the required
recuperation period,

If the accident involves
death, compensation to be
paid to the victim's family,

If the accident involves
death, penal provisions as
prescribed by the law,

Cost of renewing
damaged business or
equipment.

For injuries caused by
occupational accidents, the
following should be
included when considering
treatment costs among the
aforementioned direct
costs:

Loss of time for the victim
of the accident and any
other employees
accompanying them to the
first-aid center or to the
closest medical center,

Loss of total time spent at
the health center,

Recuperation period
instructed by the health
center,

Costs of transportation for moving the victim.

Indirect cost doesn't represent certain amounts of money,
but it's defined as roundabout elements that cause the
costs to rise in relation to the accident. This is why direct
costs can be calculated with a near-accuracy, indirect costs
are hard to calculate and the results are abstract. Because
the factors that affect indirect costs vary from workplace to
workplace, there's no limit to their extent. However,
managers tend to see the cost of workplace accidents as
insurance premiums. But, if we were to compare a
workplace accident to an iceberg, indirect costs are usually
the hidden part of it.
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Maliyet Etkisi
İş kazalarından doğan maliyetler; direkt (doğrudan /
hesaplanabilen) maliyetler ve endirekt (dolaylı /
görünmez) maliyetler olarak sınıflandırılabilir. Direkt
maliyet veya görünen zararlar kolay hesaplanabilen, belli
para miktarlarını gösteren kaza maliyetleridir. Bunlara
örnek verecek olursak;

Kaza anında yapılan ilkyardım masrafları,

Tedavi giderleri,

Mahkeme ve avukat giderleri,

Kazazedeye ödenen geçici ve sürekli
iş göremezlik ödenekleri,

Gerekli dinlenme süreleri için
ödenen ücretin üçte ikisi,

Ölümlü kaza ise, kazazedenin
ailesine veya yakınlarına ödenen
tazminatlar,

Ölümlü kaza ise, kanunların
öngöreceği şekilde cezai hükümlerin
bedelleri,

Hasar gören işletme veya teçhizatın
yenileme bedeli.

İş kazası sonucu yaralanmalarda,
yukarıda belirtilen direkt maliyet
unsurları arasında bulunan tedavi
giderleri içerisinde aşağıdaki
ödemeler de göz önüne alınmalıdır;

Kazazedenin ilkyardım kurumuna /
sağlık kuruluşuna ulaştırılması ile
ilgili çalışanın ve ona eşlik eden
çalışanların süre kayıpları,

Sağlık merkezinde geçen toplam
süre kaybı,

Sağlık merkezinden alınan
dinlenme süresi,

Yaralının taşınması ile ilgili nakil giderleri.

Endirekt maliyetler ise belli para miktarlarını ifade

etmemekle birlikte daha çok kaza nedeniyle maliyetlerin

artmasına neden olan dolaylı unsurlar olarak

nitelendirilmektedir. Bu yüzden direkt maliyetler kesin

sonuca yakın bir doğrulukla belirlenebilirken, endirek

maliyetlerin hesaplanması zor ve sonuçları soyuttur.

Endirek maliyetleri etkileyen faktörler işletmeden

işletmeye değişeceğinden, kapsamlarına sınır

getirilememektedir. Bununla birlikte yöneticiler, daha çok

iş kazalarının maliyetini sigorta primi olarak görme

eğilimindedirler. Ancak, bir iş kazasının maliyetini

buzdağına benzetirsek, endirekt maliyetler genelde
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buzdağının görünmeyen kısmını oluşturmaktadır.

Endirekt maliyetler için aşağıdaki örnekler verilebilir;

Kaza nedeniyle kesintiye uğrayan üretim maliyeti,

Diğer çalışanların yaşanan kazadan ötürü duydukları
endişe/korku nedeniyle üretimde ortaya çıkan verim
kaybının maliyeti,

Kazazedenin yerine işe alınan personelin işe uyumunda
oluşan verim kaybının ve oryantasyon süresinde
ödenmeye başlanan ücretin maliyeti,

Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun
maliyeti,

Kazazede ve olay anında orada bulunan diğer
personellerin kaza nedeniyle çalışmadıkları iş süreleri
için ödenen ücretlerin maliyeti,

Yaşanan iş kazasınnın zorunlu kıldığı fazla mesainin
maliyeti.

Sonuç olarak, direkt maliyetlerin kapsamı açıkça belli
olduğundan kolayca hesaplanabilmekte ancak,
değişkenleri kolayca belirlenemeyen endirekt maliyetler
için aynı durum söz konusu olamamaktadır. Her durumda
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini önceden alarak iş kazası
meydana gelme ihtimalleri ve maliyetler düşürülmelidir.
Güvenli ortamda çalışan personellerin işletmelerine daha
bağlı oldukları ve daha verimli çalıştıkları gözlenmiştir.
Diğer bir deyişle iş güvenliğinin sağlanması işyerini ve
çalışanı korumakla birlikte, işyerinde verimlilik ve
hizmet/üretim artışını da sağlamaktadır.

Basit bir parmak yaralanmasını incelersek, aşağıda

öngörülen tahmini süreler ile toplam çalışma saati
kayıplarına ulaşmaktayız;

Herşeyden önce işletmesinde ciddi bir iş kazası yaşanan
bir işveren için en büyük kayıp, itibar zedelenmesi ve buna
bağlı olarak rekabet gücünün düşmesidir. Zira günümüzde
ortak çalışılan paydaşlar veya yalnızca hizmet götürülen
müşteriler münferit olarak bile İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürüne önem vermekte ve iş ilişkisi içinde bulunacağı
firmanın bu kültürü sağlamış olmasına özen
göstermektedir. Bu noktada, ciddi kayıplar ile sonuçlanan
iş kazaları ise firmanın genel itibarına zarar vermekte ve
işlemekte olan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ile
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Sosyal Etki

The following can be examples of indirect costs:

Cost of production halted because of the accident,

Cost of the loss of production caused by the worry/fear
other employees feel as a result of the accident,

Cost of the loss of productivity during the orientation
period of the replacement worker, and the fees being
paid in this period,

Cost of quality degradation in the production as a result
of the accident,

Cost of the fees paid to the accident victim and the
personnel who were present for the accident and stopped
working,

Cost of overtime work necessitated by the occupational
accident.

As a result, direct costs can be easily calculated because of
their well-defined extent, but the same can't be said for the
indirect costs with variables that can't be easily identified.
In any case, occupational health and safety precautions
should be taken beforehand to reduce the risk and the cost
of workplace accidents. It's been observed that personnel
working in safe places work more efficiently and are more
loyal to their workplaces. In other words, ensuring
workplace safety not only protects the worker and the
employer, it also raises productivity and
service/manufacturing.

If we study a minor finger injury, we can come up with the
total loss of work time by this proposed timeline:

First of all, the biggest loss for the employer of the
workplace where a serious occupational accident has
occurred is the damaged reputation and the following loss
of competitive power. Because today, partners and even
individual customers place great emphasis on the
Occupational Health and Safety Culture, and make a point
of ensuring that the company they're going to have a
working relationship with embraces that culture. To this
end, occupational accidents that result in serious losses
hurt the company's overall reputation and reveal that
there's no working Occupational Health and Safety system
and adopted culture. This means loss of customers and
income.
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Social Effect

KÖPRÜ
ÖNCE GÜVENLİK SAFETY FIRST

Faaliyet Activity Süre (dakika) Time (mins)

Arkadaşına göstermek Showing it to coworkers

Olay anı Time of the accident

Hastaneyi ziyaret Visit to the hospital

Arkadaşlara anlatmak Telling about it to friends

Araştırma formlarının doldurulması Filling research forms

Formların kontrol edilmesi Checking the forms

İş güvenliği kurulunda tartışılması Discussion at the occupational safety board

5
10
30

240
60
60
10
60

475 dk (8 saat )mins hoursToplam Kayıp LTotal oss

Basit bir parmak yaralanması, akla ilk gelen
kayıplar ile birlikte 8 saatlik işgücü kaybına
neden olmaktadır. İşletmeye özgü diğer
kayıplar da eklendiğinde toplam kayıp
artacaktır.
A simple finger injury, with the losses that first
come to mind, results in 8 hours of labor loss.
When other losses specific to the workplace
are added, the total loss will be greater.

Sağlık görevlisini ziyaret Visiting the health officer
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benimsenmiş bir kültürün olmadığını ortaya koymaktadır.
Bu da müşteri ve gelir kaybı anlamına gelmektedir.

İşletmede yaşanan iş kazaları sonucu çalışanların moral
bozukluğu ve çekingenliği artmakta ve dikkat dağılması
sonucunda yeni iş kazaları oluşabilmektedir.  Bununla
birlikte kazazede ve ailesi ekonomik ve psikolojik açıdan
zarara uğramakta, gelir azalması durumu da eklenince aile
huzuru etkilenmektedir.

İş kazası yaşanması sonucunda çalışanın iş hayatında
normal çalışması veya gelecekteki kariyer imkanları
etkilenmiş ise endişe hali söz konusu olmaktadır.
Kazazedenin fiziksel aktivitesindeki azalma nedeniyle sosyal
yaşamında duraksamalar yaşanabilmektedir. İş kazası
sonucu çalışanın hayatını kaybetmesi durumlarında, eğer
hayatını kaybeden kişi evin geçimini de sağlayan kişi ise,
geride kalan çocukların suça eğilim gösterme ihtimalleri ve
eşin toplum içinde statü kaybına uğraması ihtimali
büyüktür.

İlk olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
sonrasında İş Kanunu, Borçlar Kanunu vb. hükümleri
gereğince, işyerindeki güvenlik önlemlerinin alınması
işverenin sorumluluğundadır. İşveren, meydana gelen iş
kazalarını, kaza yaşandıktan sonraki; meslek hastalıklarını
ise öğrendiği tarihten sonraki 3 iş günü içinde Sosyal
Güvenlik Kurumu'na bildirmekle yükümlüdür.

İş kazası yaşanması durumlarında SGK tarafından sağlanan
yardımlar arasında;

Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek,

Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir vergisi,

Protez araç-gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması,
yenilenmesi,

Cenaze masrafı ödenekleri,

Ölüm durumunda hak sahiplerine gelir bağlanması vb. yer
almaktadır.

Ağır yaralanmalı veya ölümlü bir iş kazasında işveren
aşağıdaki tazminatlarla karşı karşıya kalmaktadır;

İşveren kusurlu bulunursa SGK'nın rücu tazminatları,

Kusurun oranına göre yasal mevzuat ile belirlenen cezai
yaptırımlar ve maddi/manevi tazminatlar,

Destekten yoksun kalma tazminatı,

Ceza davası / kamu davası.

Zaman zaman kazanın büyüklüğüne bağlı olarak, müşteriler
ve partnerler de dahil olmak üzere dolaylı yollardan bu
etkiler yayılabilmektedir. Çalışanlar ve yönetim açısından bir
kazanın maddi ve manevi boyutu tahminlerle bu şekildedir,
ancak genelde söz konusu tablo gerçek hayatta daha vahim
olmaktadır. Bu nedenle önlemenin, ödemekten daha ucuz
ve daha insani olduğunu benimseyerek çalışmak dileğiyle.

Hukuksal Etki
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Accidents in the workplace may give rise to depression and
timidity among the workers, which may lead to distraction
and further accidents. Also, the victims and their families
may suffer economic and psychological losses, and with
the lower income, family's peace may be disturbed.

If an occupational accident has an impact on the worker's
normal routine in his work life or future career
opportunities, it can also be a cause for concern.
Limitations on the worker's physical capacity may cause
interruptions in his social life. When an occupational
accident results in loss of life, if the deceased worker is the
primary breadwinner of the household, there's an
increased chance that the children of the household will
have a tendency to commit crime and that the surviving
spouse will suffer a loss of status in society.

First of all, according to the Occupational Health and

Safety Law No. 6331, as well as provisions of the Labor Law

and the Code of Obligations, taking safety precautions in

the workplaces is the employer's responsibility. Employer is

obligated to report any occupational accidents within 3

work-days of occurring, and occupational illnesses within 3

work-days of finding out to the Social Security Institution.

Included in the aid provided by the SSI in case of an
occupational accident are:

Daily payments during the temporary disability period,

Income tax in case of permanent disability,

Supplying, applying, repairing and renewing any
prosthetics,

Payment of funeral costs,

Providing beneficiaries with an income in case of death.

In case of an occupational accident resulting in severe
injury or death, the employer faces following
compensations:

SSI's recourse claims if the employer is found guilty,

Criminal sanctions and pecuniary/non-pecuniary
damages determined by legal regulations according to
the rate of blame,

Compensation for destitution support,

Criminal lawsuit / civil lawsuit.

Occasionally, depending on the size of the accident, these

effects may spread in roundabout ways, including

customers and partners. This is the case for estimating the

cost of the accident for workers and managers in moral

and material ways, but usually the situation at hand is

even worse in real life. This is why we wish to work and

embrace the fact that prevention is cheaper and more

humane than treatment.

Legal Effect
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SOSYAL SORUMLULUK SOCIAL RESPONSIBILITY

Amerika'da eğitimde bir devrim olarak adlandırılan, 2006
yılında Salman Khan tarafından kurulan ve kısa sürede
milyonlarca kişinin ücretsiz eğitim aldığı bir platforma
dönüşen Khan Academy artık Türkçe. Bugüne kadar
verdiği 330 milyondan fazla ders ile dünyanın en büyük
sınıfı olan Khan Academy, kar amacı gütmeyen bir
kuruluş. Amacı; isteyen herkesin, istediği an, istediği
yerde dünya standartlarında bir eğitim alabilmesini
sağlamak olan Khan Academy'nin bir STFA vakfı olan
Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı ile gerçekleştirdiği
işbirliği ile ihtiyacı olan herkes artık Khan Academy'e
Türkçe olarak da ulaşabilecek.

Türkçe eğitimde yenilik niteliğindeki bu önemli işbirliği,

19 Kasım 2013 tarihinde Salt Galata'da gerçekleşen bir

toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantı, STFA CEO’su

Mehmet Ali Neyzi, Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel

Müdürlüğü Eğitim Yayınları ve İçerik Grup Başkanı

Mustafa İlkhan ve Khan Academy (ABD) yetkililerinin yanı

sıra Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı mütevelli

heyetinin katılımıyla gerçekleşti.

Mehmet Ali Neyzi işbirliği ile ilgili şunları söyledi: “Şu

anda 21. yüzyılın getirdiği teknolojiler ile dünyada eğitim

ve öğrenim alanında büyük bir değişim yaşanıyor. Tüm

dünyada bu değişimin öncüsü kabul edilen Khan

Academy, geleceğin eğitim sistemi olarak nitelendiriliyor.

Türkiye'de de eğitim konusunda yenilikçi adımların

atıldığına şahitlik ettiğimiz bir dönemdeyiz. Amacımız,

teknolojiyi bir araç olarak kullanarak "istediğin zaman,

istediğin yerde ve istediğin hızda"  dünya standartlarında

bir öğrenimin ücretsiz olarak elde edilebildiği Khan

Academy platformunu, ülkemizdeki milyonlarca

öğrencinin, öğretmenin, çocuğuna derslerinde yardım

etmek isteyen annenin, dışardan okul bitirmek isteyen

Founded by Salman Khan in 2006 and quickly transformed
into a platform where millions of people receive a world-
class education for free; Khan Academy has been hailed as
a revolution in education. Khan Academy, the world's
biggest classroom with over 365 million lessons delivered
so far, is a not-for-profit organization. Khan Academy's aim
is to provide a free world-class education to anyone,
anywhere, anytime. Thanks to the collaboration with the
Scientific and Technical Publications Translation
Foundation, an STFA foundation, Khan Academy platform
and courses are now available in Turkish.

Considered to be an innovation in Turkish education, this
collaboration between Khan Academy and STFA's Scientific
and Technical Publications Translation Foundation was
announced to the public at a press conference attended by
STFA CEO Mehmet Ali Neyzi, Head of Educational
Publications and Content at the Ministry of National
Education YE TEK General Directorate Mustafa lkhan and
Khan Academy executives from the U.S.A. as well as the
Scientific and Technical Publications Translation
Foundation Board of Trustees.

Mehmet Ali Neyzi said about the collaboration: “Right now,
with the 21st century technology, there's a great change
going on worldwide in the field of teaching and learning.
Khan Academy is considered to be the leader of this change
and it gives us a glimpse of the education system of the
future. This is a period where we're also witnessing

Ğİ İ

Yazan :By Khan Academy Türkçe Takımı
Khan Academy Turkish Team

KHAN ACADEMY TÜRKÇE
KISA SÜREDE MİLYON DERS VERDİ1.2

KHAN ACADEMY TURKISH HAS DELIVERED

OVER MILLION LESSONS1.2
Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle faaliyet gösteren Khan Academy
Türkçe, kısa sürede 1.2 milyon ders verdi. Khan Academy Türkçe'nin eğitim içeriklerinden
dünya üzerinde Türkçe konuşan 240 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

Khan Academy Turkish with the goal of providing
equal opportunities for all in Turkish education has
delivered over 1.2 million lessons in a short time. It
is expected that 240 million Turkish speakers
worldwide will benefit from Khan Academy Turkish
learning content.

T Ü R K Ç E



herhangi bir bireyin, kısaca öğrenmek ya da öğretmek
isteyen herkesin hizmetine Türkçe olarak sunmak. Biz de
STFA olarak, kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız
bugünlerde, hem dünyada hem de Türkiye'de eğitim
alanında yaşanan bu değişimin bir parçası olmanın ve
1992 yılında faaliyete geçmiş olan Bilimsel ve Teknik
Yayınları Çeviri Vakfımız bünyesinde dünyanın en büyük
ücretsiz öğrenim platformu Khan Academy'i Türkçe'ye
kazandırmanın gururunu yaşıyoruz."

Khan Academy'nin Türkçe içeriği, Bilimsel ve Teknik
Yayınları Çeviri Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında
yapılan işbirliği kapsamında Türkiye genelindeki okullara
ulaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata
geçirilen Eğitim Bilişim Ağı kapsamında Khan Academy
Türkçe derslerinin de yer alması için anlaşma imzalandı.
M ğ ığı ğ

ğ Ğİ ş
İ ı
ş ı

Konuyla ilgili toplantıda bir konuşma yapan Milli Eğitim
Bakanlığı YEĞİTEK Genel Müdürlüğü Eğitim Yayınları ve
İçerik Grup Başkanı Mustafa İlkhan, “Türkiye'de eğitim
alanında büyük yenilikler gerçekleşiyor. Eğitimin
teknolojiyle buluştuğu bir ülke olma yolunda hızla
ilerlerken Khan Academy Türkçe'nin de bu gelişimde
önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Khan
Academy'yi zaten takip ediyorduk; Türkiye'ye gelmiş
olmasını sevinç ile karşılıyoruz. Yaptığımız iş birliği
kapsamında Khan Academy Türkçe eğitim içeriklerini Millî
Eğitim Bakanlığı'mızın Eğitim Bilişim Ağı'na dahil ettik.
Türkiye'de eğitimin geleceği için Khan Academy gibi
dünya çapında önemli bir iş birliğimiz ve arkasında
Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı güvencesi
olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği

illi E itim Bakanl Yenilik ve E itim Teknolojileri Genel
Müdürlü ü (YE TEK) ile imzalanan anla ma ile Khan
Academy Türkçe'nin FAT H Projesi kapsam nda Türkiye
genelindeki okullara ula mas hedefleniyor.
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innovative steps being taken in Turkey in the field of
education. Our aim is to use technology as a tool and make
the Khan Academy platform, where anyone can get a free
world-class education at their own pace whenever and
wherever they want, accessible to millions of students,
teachers, parents who want to help their kids with their
classes, anyone receiving distance education, in short
anyone who wishes to learn or teach, in Turkish. As STFA,
celebrating our 75th anniversary, we are proud to be a part
of this educational innovation in Turkey and worldwide,
and bringing the world's biggest free learning platform
Khan Academy to Turkish through the Scientific and
Technical Publications Translation Foundation, which has
been active since 1992.”

Khan Academy's Turkish content will reach schools
countrywide as part of the collaboration between the
Scientific and Technical Publications Translation
Foundation and the Ministry of National Education. A deal
has been signed for Khan Academy Turkish lectures to be
included in the Educational Informatics Network, a project
realized by the Ministry of National Education. Khan
Academy Turkish is intended to be a source within the
scope of the grand FAT H project and reach schools across
Turkey, thanks to the deal signed with the Ministry of
National Education General Directorate of Innovation and
Educational Technology (YE TEK).

Head of Educational Publications and Content at the
Ministry of National Education YE TEK General Directorate
Mustafa lkhan, said in his speech: “Many innovations are
being realized in Turkey in the field of education. As we
proceed with pace towards being a country where
education meets technology, I believe Khan Academy can
play an important role in this development. We've already

Cooperation with the Ministry of National
Education
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Basın toplantısına katılan Khan Academy, Milli Eğitim Bakanlığı ve STFA yetkilileri birarada.
Soldan : Bilal Musharraf Alp Köksal Mehmet Ali Neyzi Ali Şentürk Mustafa İlkhan

Alp Taşkent (STFA Holding Y.K. Üyesi), Jessica Yuen Oktay Şeker
Minli Virdone Ebru Kohen

(KA Çeviriler Dekanı), (KA Türkçe Direktörü), (STFA CEO), (STFA Holding Y.K. Üyesi), (MEB Yeğitek Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanı), (KA Uluslararası Programlar Yöneticisi), (MEB Yeğitek Yenilik ve Egitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanlığı, Uzman Öğretmen), (KA Ortaklık Stratejileri Yöneticisi), (KA Türkçe Danışmanı)

Khan Academy, Ministry of National Education and STFA authorities together at the press conference.
From left: Bilal Musharraf (Dean of Translations, KA), Alp Köksal (Director, KA Turkish), Mehmet Ali Neyzi (CEO, STFA), Ali entürk (Board Member, STFA Holding), Mustafa lkhan (Educational Publications and
Content Management Group President, Ministry of National Education's Ye itek Directorate-General of Innovation and Education Technologies), Alp Ta kent (Board Member, STFA Holding), Jessica Yuen
(International Programs Manager, KA), Oktay eker (Specialist Teacher, Ministry of National Education's Ye itek Directorate-General of Innovation and Education Technologies, Educational Publications and
Content Management Group Presidency), Minli Virdone (Partnership Strategies Administrator, KA), Ebru Kohen (Advisor, KA Turkish)
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Yeni nesil öğrenim aracı: Khan Academy

Khan Academy Türkçe şimdiden 1
milyondan fazla ders verdi

Kurucusu Salman Khan'ın “eğitimde reform yaratan
adam” olarak anılmasını sağlayan Khan Academy ile
internet olan her yerde, bilgisayar, telefon ya da tablet
üzerinden sıkılmadan, eğlenerek ve ücret ödemeden
öğrenmek mümkün oluyor.
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Khan Academy'de matematikten organik kimyaya, basit

toplamadan diferansiyel denklemlere, ilkokul

seviyesinden üniversite seviyesine; ya da okul

müfredat ndan ba ms z olarak finanstan sanat tarihine

kadar pek çok farkl konuda 5 binden fazla e itim

videosu yer al yor. Kullan c lar Khan Academy'de yer

alan testler ile seviyelerini belirleyebiliyor, sistem

taraf ndan kendilerine sunulan tavsiyeler do rultusunda

e itimlerini tamamlayabiliyorlar. Ayr ca aileler

çocuklar n n geli imini Khan Academy'nin raporlama

sistemi üzerinden takip edebiliyor. Khan Academy bu

yeni ö renim metodu ile ö rencileri destekledi i kadar

ö retmenleri de güçlendiriyor. 150.000 ö retmen

s n flar nda Khan Academy'den faydalanarak ders

i liyor; her ay 10 milyon ö renci Khan Academy ile

ö reniyor. Khan Academy sisteminde her gün 3 milyon

al t rma çözülüyor, bugüne kadar çözülen toplam soru

say s ise 1,8 milyardan fazla.

Bilimsel ve Teknik Yay nlar Çeviri Vakf Khan

Academy'de yer alan 2.500'den fazla e itim videosunu

Türkçele tirdi. www.khanacademy.org.tr adresinden

ula lan ve Khan Academy'in ilk resmi uluslararas i

orta olan Khan Academy Türkçe k sa sürede 1.2 milyon

ders verdi. Khan Academy Türkçe, Khan Academy'nin

uluslararas yay lma sürecinde Güney Amerika ülkeleri

için önceliklendirilen spanyolca ve Portekizce ile birlikte

sunulan ilk üç dilden biri olmay ba ard . E itim

videolar d nda Khan Academy'de yer alan interaktif

al t rmalar, testler ve gösterge panosu gibi geli mi

özelliklerin tamam n n Türkçele tirilmesinin 2014 y l n n

ilk yar s nda tamamlanmas hedefleniyor. Engelliler için

de çözümler sunan Khan Academy Türkçe'de tüm Türkçe

videolar i itme engelliler için altyaz seçene ine sahip.

Ayr ca cep telefonu ve mobil uygulamalar üzerinden

görme engelliler de Khan Academy Türkçe derslerini

sesli olarak takip edebilecekler. Khan Academy

Türkçe'nin bireysel ö renim kayna ve ayn zamanda

bir e itim arac olarak okullarda kullan m n n

yayg nla t r lmas için Milli E itim Bakanl , stanbul l

Milli E itim Müdürlü ü ve Türkiye Özel Okullar Birli i ile

çal malar devam ediyor. imdiden Robert College ve

TED stanbul Koleji gibi önemli okullar n s n flar nda

Khan Academy ile ders i lenmeye ba land .
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been following Khan Academy, and we welcome them to
Turkey now. As a part of our collaboration, we've included
Khan Academy Turkish educational content into our
Ministry of National Education's Educational Informatics
Network. We're glad for the future of education in Turkey
that we have a world-renowned collaborator, Khan
Academy, and the assurance of the Scientific and Technical
Publications Translation Foundation behind it.

Earning its founder Salman Khan the epithet of 'the man
who reformed education,' Khan Academy makes it possible
to learn by having fun, without getting bored and free of
charge on computers, phones or tablets wherever there is
an internet connection. Khan Academy includes more than
five thousand instructional videos and courses, from math
to organic chemistry, from basic addition to differential
equations, from primary school level to university level, or
finance to art history free from school curricula. Users can
determine their levels with Khan Academy's tests, and
complete their education according to the
recommendations provided to them by the system. Also,
parents can keep track of their children's progress through
Khan Academy's reporting system. With this new learning
method, Khan Academy empowers teachers as much as
students. 150,000 teachers make use of Khan Academy
when teaching lessons in classrooms while every month 10
million students learn with Khan Academy. 3 million daily
exercises are completed on the Khan Academy system, and
the number of questions answered so far is over 1.8 billion.

The Scientific and Technical Publications Translation
Foundation has translated over 2,500 Khan Academy
instructional videos into Turkish. Khan Academy Turkish as
Khan Academy's first official international partner gave
more than 1.2 million lessons so far on its platform:

. Khan Academy Turkish became
one of three languages offered, along with Spanish and
Portuguese which were prioritized for South American
countries as part of Khan Academy's internationalization
process. The goal of Khan Academy Turkish is to translate
Khan Academy's advanced properties like interactive
exercise, tests and dashboard into Turkish by the first half
of 2014. Khan Academy Turkish offers solutions for the
disabled users as well, like the Turkish subtitle option for
the hearing impaired. Visually impaired users will be able
to listen to the lectures through their mobile phones and
mobile applications as well. Khan Academy Turkish is
working with the Ministry of National Education, Istanbul
City Directorate for National Education and Turkish Private
Schools Union to introduce Khan Academy as an education
tool and a learning source to Turkish schools. Currently,
prestigious schools such as Robert College and TED
stanbul College have already started to use Khan

Academy in their classrooms.

Next-Generation Learning Tool: Khan Academy

Khan Academy Turkish already delivered more
than 1.2 million lessons

www.khanacademy.org.tr
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Şelale KADAK, Sabah , November 22, 2013

Nuran Çakmakçı, Hürriyet , November 22, 2013

Fatoş Karahasan November 27, 2013

Erman Taylan November 19, 2013

Serpil Yılmaz November 22, 2013
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We all know state schools have insufficient means. Teachers don't have the means to keep themselves up to date, and we witness some students
are rushed through lessons they don't fully understand. Which is why Khan Academy, now that it's collaborating with the Ministry of National
Education, can be an important first step towards improving education. What remains now is to reach the furthest corners of Anatolia and to let
students, teachers and parents know about the opportunities offered by Khan Academy.

It's brought to Turkey by the STFA Group. STFA owner Alp Ta kent and CEO Mehmet Ali Neyzi proudly announced last week that STFA brought
Khan Academy, the world's biggest online learning platform with 8 million yearly users, to Turkey. STFA, in collaboration with the Ministry of
National Education, is about to complete working towards Turkish lessons. Mehmet Ali Neyzi says that “As we celebrate STFA's 75th anniversary,
we are proud to be a part of this ongoing change worldwide as well as in Turkey and bringing the world's biggest free education platform to
Turkish,” and calls for everyone to use the platform.

We have a huge online academy My first news is from Khan Academy. Now you can get an education online in Turkish wherever you want,
whenever you want and completely free of charge. The content of Khan Academy, the world's biggest digital learning platform, is rapidly being
translated into our language with the great help of STFA, one of Turkey's oldest contracting companies. 2,000 instructional videos, translated to
our language by 150 volunteer translators, have been watched by 500,000 in a very short time. Translation work is being done by the Scientific
and Technical Publications Translation Foundation, an STFA initiative, and hardworking youths from TEV TÖL give Khan Academy their support.

Today, we share with you a development that can be quite important in the field of education in Turkey. After two years of work, one of the
world's biggest online education platforms, Khan Academy, gave a presentation with its mostly translated content.

Sezai Türke had founded the “Scientific and Technical Publications Translation Foundation” in 1992. This foundation translated over 30 science
books to Turkish, printed them in its own publishing house and published them. The economic crisis STFA had been going through interrupted
the continuity of this foundation as well. STFA Board Member and Türke 's grandson Alp Ta kent says, “It pained us to not be able to keep our
grandfather's foundations alive. We started supporting TEV TÖL to award student scholarships. And we brought the Scientific and Technical
Publications Translation Foundation back to its feet by licensing Khan Academy from the U.S. Now we're relieved.
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Hepimiz devlet okullarının imkanlarının yetersiz olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerinin her gün kendilerini yenileme imkanına sahip
olmadığını, bazen öğrencilerin anlatılan konuları anlamayarak derslerin geçiştirildiğini de tecrübe ediyoruz. O nedenle Khan Academy, hazır
Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapmışken, eğitimin iyileştirilmesi yolunda önemli bir başlangıç olabilir. Bundan sonra geriye kalan,
Khan Academy’nin imkanlarından, Anadolu’nun en ücra köşesine dahi ulaşarak, öğrencileri, öğretmenleri, ebeveynleri haberdar etmek.

Bunu Türkiye’ye getiren ise STFA Grubu. Her yıl 8 milyon kullanıcının faydalandığı dünyanın en büyük ücretsiz online öğrenim platformu
Khan Academy’i Trkiye’ye kazandıran STFA’nın patronu Alp Taşkent ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Neyzi bunu gururla geçtiğimiz hafta
açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapan STFA, Türkçe dersler için çalışmalarını bitirmek üzere. Mehmet Ali Neyzi, “STFA’nın 75. yılını
kutlarken hem dünyada, hem de Türkiye’de eğitim alanında yaşanan bu değişimin bir parçası olmanın ve dünyanın en büyük ücretsiz eğitim
platformunu Türkiye’ye kazandırmanın gururunu  yaşıyoruz” diyor ve platformu herkesin kullanması çağrısında bulunuyor.

İnternette dev bir akademiniz var. İlk haberim Khan Academy’den. Artık dilediğiniz yerden, dilediğiniz saatte hem de ücretsiz olarak internet
aracılığı ile Türkçe eğitim alma imkanına sahipsiniz. Dünyanın en büyük dijital eğitim platformu olan

Bugün Türkiye’de eğitim alanında oldukça önemli sayılabilecek bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağız.

Sezai Türkeş, 1992 yılında da “Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı”nı kurmuştu. Bu vakıf, yabancı dilde yayımlanan 30'un üzerinde
bilimsel kitabın Türkçe çevirisini yaptı ve kendi matbaasında basarak dağıttı. STFA’nın içine girdiği ekonomik kriz bu vakfın da devamlılığını
sekteye uğrattı. STFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkeş’in torunu Alp Taşkent “Dedemizin kurduğu vakıfları yaşatamamak bize acı veriyordu.
TEVİTÖL’e burslu öğrenci desteği vermeye başladık.

Gazetesi 22 Kasım 2013

ü Televizyonu 22 Kasım 2013

22 Kasım 2013

Gazetesi 22 Kasım 2013
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Khan Academy’nin içeriği, Türkiye’nin
en eski müteahhitlik şirketlerinden STFA’nın büyük desteğiyle hızla dilimize çevriliyor. 150 çevirmenin gönüllü olarak çalışarak dilimize
kazandırdığı 2000 eğitim videosu, kısa sürede 500 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Çeviriler, STFA’nın bir girişimi olan Bilimsel ve Teknik
Yayınları Çeviri Vakfı aracılığıyla yapılıyor. TEVİTÖL’ün çalışkan gençleri de Khan Academy’e destek veriyorlar.

Dünyanın en büyük online eğitim
platformlarından biri olan Khan Academy, 2 yılı aşkın süredir devam eden çalışmaların ardından ciddi oranda Türkçeleşen içeriği ile
tanıtımını yaptı.

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı’nı ise 2012 yılında Amerika’dan Khan
Academy’nin lisansını alarak ayağa kaldırdık. Artık içimiz rahat” diyor.

khanacademy.org.tr

Yorumlar Comments
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Dünya standartlarında bilgiyi ücretsiz sunmayı

hedefleyen Khan Academy dersleri Turkcell ile

gerçekleştirilen işbirliği ile artık Turkcell Akademi'de de

yayınlanıyor.

Turkcell Akademi'nin 14 Ocak 2014 günü gerçekleşen

basın lansmanında, yapılan stratejik işbirliği

kapsamında Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv sahneye

STFA Yönetim Kurulu Üyesi Alp Taşkent ve

de davet etti. İşbirliği resmen

duyurulduktan sonra, Mehmet Ali Neyzi, Khan

Academy'nin yaygınlaşması ve daha geniş kitlelere

ücretsiz eğitim şansı ulaştırabilmesi konusunda STFA

olarak çıktıkları yolda sağladığı önemli destek için

Turkcell'e teşekkür etti.

Khan Academy içerikleri eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle

tamamen ücretsiz ve herkesin kullanımına açık. Khan

Academy, şu anda 2500'den fazla Türkçe eğitim

videosu ile öğrenmek isteyen herkese, kendi öğrenme

hızında, kişiselleştirilmiş bir eğitim imkanı sağlıyor.

Turkcell Akademi ve Khan Academy Türkçe işbirliği

sayesinde artık bu eğitimlere daha da kolay

ulaşılabilmesi amaçlanıyor.

STFA CEO'su

Mehmet Ali Neyzi’yi

Khan Academy, in pursuit of supplying world-class
knowledge for free, is now streaming lessons through
Turkcell Academy as a result of the cooperation with
Turkcell.

In the Turkcell Academy press launch on January 14,
2014, Turkcell CEO Süreyya Ciliv invited STFA Board
Member Alp Taşkent and STFA CEO Mehmet Ali Neyzi to
the stage. After the cooperation was officially
announced, Mehmet Ali Neyzi thanked Turkcell for their
support to Turkish education on the path STFA has taken
to introduce Khan Academy to Turkey by giving greater
masses a chance at free education.

Khan Academy content is completely free and available
to anyone, according to the principle of equal
opportunity in education. With over two thousand and
five hundred instructional videos in Turkish right now,
Khan Academy provides a personalized education
opportunity for everyone at their own pace of learning.
The aim of the cooperation between Turkcell Academy
and Khan Academy Turkish is to provide easier and
wider access to these learning materials Khan Academy
Turkish offers to 240 million Turkish speaking people in
the world.

KHAN ACADEMY TÜRKÇE ve
TURKCELL AKADEMİ İŞBİRLİĞİ

KHAN ACADEMY TURKISH
TURKCELL ACADEMY COOPERATE

and

Soldan from left
Süreyya Ciliv, Alp Taşkent, Mehmet Ali Neyzi



STFA SPONSORED THE INTERNATIONAL
COOPERATION PLATFORM

"3.Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi" (Uluslararası İşbirliği
Platformu), 20-22 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul
Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirildi. Birçok
ülkeden seçkin davetlilerin izlediği zirveye, STFA önceki
yıllarda olduğu gibi ana sponsor olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayelerinde bu yıl
dördüncüsü düzenlenen zirvenin onursal açılış
konuşmasını da Cumhurbaşkanı Gül yaptı. Ana teması
"Sürdürülebilir Küresel Rekabette Ortadoğu ve Kuzey
Afrika” olarak belirlenen zirveye farklı ülkelerden yönetici
ve işadamları katıldı.

STFA'nın özel davetlisi olarak etkinliğe katılan Irak Tarım
ve Su Bakanı Prof. Serwan Baban ile Fas Ulaştırma Bakan
Yardımcısı Nagib Boulif panellerde konuşmacı olarak da
yer aldılar.

Zirve'nin ilk günü gerçekleşen “Yurtdışı Müteahhitlik
Hizmetleri” Panelinde STFA İnşaat Grubu Başkan
Yardımcısı Serkan Mısırlıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

STFA etkinliğin ilk günü, önceki yıllarda olduğu gibi,
zirveye katılan birçok ülkenin devlet yöneticileri ve seçkin
işadamlarını öğle yemeğinde ağırladı. Açılış konuşmasını
STFA CEO'su Mehmet Ali Neyzi'nin yaptığı yemekte, İslam
İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu'da
bir konuşma yaptı.

Toplantıların yapıldığı fuaye alanında kurulan ve üç gün
boyunca açık olan STFA standına katılımcılar yoğun ilgi
gösterdi.

“Third Bo aziçi Regional Partnership Summit”
(International Cooperation Platform) was held at Four
Seasons Bosphorus Hotel in Istanbul on November 20-22,
2013. The summit was observed by distinguished guests
from many countries and, as in previous years, was
supported by STFA as the main sponsor.

The summit was held for the fourth time this year under
President Abdullah Gül's patronage, and President Gül also
gave the honorary opening speech. The main theme of the
summit was “Middle East and North Africa in Sustainable
Global Competition,” and it was attended by governors and
businessmen from many countries.

Iraq's Minister of Agriculture and Water Resources Prof.
Serwan Baban and Morocco's Deputy Minister of Transport
Nagib Boulif attended the event as STFA's special guests
and took place in the panels as speakers.

In the “Construction Services Abroad” panel on the first day
of the summit, STFA Construction Group Vice President
Serkan M s rl o lu was featured as a speaker.

On the first day of the event, as in the previous years, STFA
hosted a lunch for government officials and distinguished
businessmen from many countries. STFA CEO Mehmet Ali
Neyzi gave the opening speech at this event, where
Secretary-General of the Organization of Islamic
Cooperation Ekmeleddin hsano lu also gave a speech.

The STFA booth that was set up in the foyer area where the
meetings took place received great interest from the
attendees.
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STFA, “ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
PLATFORMU”NA SPONSOR OLDU
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BİLGİ PAYLAŞIM TOPLANTISI
INFORMATION SHARING MEETING

STFA İnşaat Grubu 2014 Yılı Bilgi Paylaşım Toplantısı,
şirket çalışanlarının katkı ve katılımlarıyla 8 Mart
Cumartesi günü, İstanbul Crowne Plaza'da
gerçekleştirildi.

Toplantının ilk bölümünde söz alan STFA İnşaat Grubu
Başkanı Mustafa Karakuş, grubun önümüzdeki dönem
hedef ve stratejilerini anlattı. Daha sonra konuşan Makina
ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Recep Çimen,
operasyonlardaki son durumdan ve makina ve tedarik
zincir departmanı olarak projelere verilen desteklerden
söz etti. Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Risk Müdürü
Emre Kısacık, “Operasyon El Kitabı” çalışması konusunda
bilgi verirken, Finans Müdürü Özlem Yıldız, finansal
konulardaki son durum  ve gelişmeleri anlattı. Bilgi
Teknolojileri Direktörü Timuçin Erdoğu, konuşmasında
bilgi teknolojilerinde dünyadaki ve inşaat sektöründeki
son gelişmeler, STFA İnşaat Grubu'nda yapılan
iyileştirmeler ve gelecek dönem faaliyetlerine yer verdi.
Son olarak söz alan İnsan Kaynakları Direktörü Aslı
Poçan, çalışan bağlılığının önemi, 2013 yılında yapılan
faaliyetler ve 2014 yılı planlarını anlattı.

Toplantının ikinci bölümü olan “STFA Konuşuyor”
oturumunda, İnşaat Grubu Başkanı Mustafa Karakuş,
çalışanların çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.
Çalışanlar arasındaki iletişimi en üst noktaya çıkartmayı
hedefleyen toplantıda, ayrıca film gösterimleri de
gerçekleştirildi.

STFA Construction Group 2014 Information
Meeting took place at the Istanbul Crowne Plaza on
Saturday, March 8, and was attended and participated
in by company employees.

Speaking in the first part of the meeting, STFA
Construction Group President Mustafa Karaku
mentioned the group's goals and strategies for the
coming period. Speaking later, Vice President of
Machinery and Supply Chain Recep Çimen talked about
the up-to-date status of operations and the support
being made available by the machinery & supply chain.
Management Systems and Corporate Risk Manager
Emre K sac k informed those in attendance about the
operation handbook efforts, while Finance Manager
Özlem Y ld z talked about the latest status and
developments in financial matters. In his speech, IT
Director Timuçin Erdo u included the latest IT
developments worldwide and in the construction sector,
improvements in STFA Construction Group and next
period's activities. Human Resources Director Asl Poçan,
who took the floor last and talked about the importance
of employee loyalty, activities in 2013 and plans for 2014.

In the second part of the meeting, which comprised of
the “STFA Speaks” session, Construction Group
President Mustafa Karaku answered questions from
employees on several issues. In the meeting that aimed
to maximize communication among employees, there
were also movie screenings.

Sharing
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STFA'nın Kuveyt'teki ilk projesi olan Servis Limanları
Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. 2 Nisan 2014
günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kuveyt Petrol
Bakanı Dr. Ali Omair ve STFA Üst Yönetiminin katılımıyla
projenin temeli atıldı. Törene Türk ve körfez basınından
temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. 490 milyon ABD
Doları değerindeki proje, 38 ayda tamamlanacak.

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül; Kuveyt ve Türkiye arasındaki ilişkilerin
gelişmesinden ve Türk şirketlerine duyulan güvenden
memnuniyetini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül: “Kuveytli
dostlarımıza ve Türkiye'nin iftihar vesilesi olan büyük STFA
şirketine başarılar diliyorum. İnşallah proje bittiğinde de
böyle güzel seremonilerle açılışını yaparız” dedi.

Törende söz alan KOC CEO'su Hashem S. Hashem yaptığı
konuşmada “Bu istisna işbirliğinin Türkiye'nin önde gelen
firması STFA ile gerçekleşmesi, iki ülkenin kuvvetli
işbirliklerine örnek olacaktır. Aynı zamanda bu proje ile
şirketimizin stratejik bir hedefini de gerçekleştirmiş
olacağız.” dedi.

STFA İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Taşkent
ise, bu işbirliğinin iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel
ilişkileri ileriye taşıyacak bir adım olduğunu belirtti ve
Servis Limanları Projesi ile; 36 yıldır bilgi, birikim ve
deneyimimizi aktardığımız körfez ülkeleri arasına
Kuveyt'in de eklenmesini, yalnızca bir yatırım değil iki ülke
arasındaki ilişkilerin gelişmesinde, önemli bir kilometre
taşı olarak görüyoruz.” dedi.

Kuveyt Oil Company (KOC) tarafından ihale edilen
, Al Ahmedi Limanı'nın kapasitesinin

genişletilmesini ve Abu Halifa'da yeni bir servis limanı
inşaatını kapsıyor. KOC, Körfez Bölgesi'nin en büyük
kuruluşlarından biri. Kuveyt hükümetinin sahip olduğu
Kuwait Petroleum Corporation'a bağlı olan KOC,

Servis
Limanları Projesi

President Abdullah Gül, in the speech he gave at the
ceremony, expressed his pleasure at the improvement of the
relationship between Kuwait and Turkey, and the
confidence placed in Turkish companies. Said President Gül,
“I wish success to our Kuwaiti friends and the great STFA
company, a source of pride for Turkey. I hope we will have
an equally beautiful opening ceremony when the project is
complete.”

In his speech during the ceremony, KOC CEO Hashem S.
Hashem said, “Having this exceptional cooperation with
leading Turkish company STFA will serve as an example of
strong cooperations between the two countries. With this
project, we also fulfil a strategic goal of our company.”

STFA Construction Group's Chairman of the Board Alp
Taşkent indicated that this cooperation was a step that
would move the economic and cultural relationships
between the two countries forwards, saying, “Adding
Kuwait to the list of Gulf countries where we've been
sharing our knowledge, accumulation and experiences for
36 years, with the Small Boat Harbours Project, is not only
an investment to us, but an important milestone in
improving the relationships between two countries.”

he Small Boat Harbours roject includes the expansion of
Al Ahmadi Harbour and the construction of a new service
port in Abu Khalifa. KOC is one of the biggest companies in
the Gulf region. A part of the Kuwait Petroleum Corporation,

An important breakthrough has been achieved in the

roject, STFA's first project in

Kuwait. Ground was broken on April 2, 2014, attended by

President Abdullah Gül, Kuwait's Minister of Oil Dr. Ali

Omair and the STFA senior management. Members of the

press from Turkey and Gulf countries as well as several

guests were also present at the ceremony. The project,

worth 490 million US$, will be completed in 38 months.

Small Boats Harbour P

T P

CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN
KATILIMIYLA TEMEL ATMA TÖRENİ

GROUNDBREAKING CEREMONY WITH THE
ATTENDANCE OF PRESIDENT GÜL

KUVEYT
KUWAIT

SERVİS LİMANLARI PROJESİ

S PROJECTMALL BOATS HARBOUR
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kuruluşundan bu yana arama operasyonları, kıyı ve açık
deniz araması, deneme kuyusu sondajı, kuyu üretimi, ham
petrol ve doğal gaz araması yapıyor. STFA, Servis Limanları
Projesi kapsamındaki altyapı, bina inşaası ve tüm sistemin
elektromekanik işleri için Kuveyt’li Canar ve Imco firmaları
ile çalışıyor.

Kuveyt şehrinin 32 km güneyinde, Kuveyt petrol şirketinin
merkezi olarak bilinen Al Ahmadi bölgesindeki proje,
Kuzey ve Güney olarak iki ana kısımdan oluşuyor. Proje
kapsamında Deniz İşleri (Denizde tarama, Mendirekler,
Bloklu Rıhtımlar, Pontonlar, Gemi Asansör Sistemi), Üst
Yapı Bina ve Çevre Düzenleme İşleri, Elektrik İşleri,
Mekanik İşleri ve ICT Sistemleri (Liman ve Bina Yönetim
Sistemleri, Telekomünikasyon Sistemleri) bulunuyor.
Deniz üzerinden birbirlerine uzaklığı yaklaşık 7 km olan
Kuzey ve Güney Limanları, toplam uzunluğu 4 km olan
mendireklerle korunacak. Bu mendireklerin koruma
tabakası 26,000 adet “Accropode II” adı verilen beton
ünitelerden oluşturulacak. -7.0 m CD seviyesine kadar
taranacak olan limanlar sayesinde Kuveyt Oil Company
daha büyük deniz araçlarına hizmet verebilecek. Proje
kapsamında, uzunluğu 2.5 km'yi bulan rıhtımlar inşa
edilecek. Güney Liman'da ise KOC'ye deniz araçlarının
bakımını sağlamada yardımcı olacak son teknoloji bir
gemi asansörü de inşa edilecek. Tersane, aynı anda üç
deniz aracına hizmet verecek kapasitede olacak.

owned by the Kuwait government, KOC has been involved in
search operations, shore and deep sea searches, drilling
exploratory wells, well production and searches for crude oil
and natural gas. For the infrastructure, building and
electromechanical works included in the Small Boat
Harbours Project, STFA will be working with local companies
Canar and Imco.

The project, located 32 km to the south of Kuwait City in the
Al Ahmadi region, known as the heart of Kuwait oil company,
is divided into two main parts: Northern and Southern.
Included in the project are Marine Works (dredging,
breakwaters, quay walls, pontoons, Ship Lift System),
Superstructure Building and Land Plan Works, Electrical
Works, Mechanical Works and ICT Systems (Marine and
Building Management Systems, Telecommunication
Systems). Northern and Southern Harbours, approximately 7
km apart on the sea, will be protected by breakwaters with a
total length of 4 km. The protective layer of these
breakwaters will comprise of 26,000 concrete units known as
'Accropode II'. With these harbours, dredged up to the level of
-7.0 m CD, Kuwait Oil Company will be able to service bigger
seagoing vessels. Included in the project is the construction
of piers with a total length of up to 2,5 km. Also included in
the project is a Ship Lift System of cutting edge technology to
help KOC provide maintenance for vessels. The dockyard will
have the capacity to serve three vessels at once.

Hashem S. Hashem Alp Taşkent

Nihat Zeybekçi, Mehmet Şimşek, Hashem Hashem, Dr. Ali Omair, Abdullah Gül, Alp Taşkent, Prof. Dr. Emrullah İşler, İsmet Yılmaz
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KR T K A AMA BA ARIYLA GEÇ LDİ İ Ş Ş İ İ

A CRITICAL MILESTONE ACHIEVED

DEV KESONLAR
DEN Z TABANINA OTURTULDUİ

GIANT CAISSONS WERE
PLACED ON SEABED

TÜRKİYE
TURKEY

Projenin en kritik aşaması olan, köprü ayaklarının
temeli vazifesini görecek kesonların 20 cm'den küçük
toleranslarla 40 m deniz tabanına oturtulması
operasyonu, önce kuzey ayağında, sonra da güney
ayağında başarıyla gerçekleştirildi.

Daha önce geçici iskelede imalatları tamamlanan
kesonlardan köprü kuzey ayağı, 14 Mart'ta Kaytazdere
açıklarındaki geçici teçhiz rıhtımından yüzdürülerek,
nihai yerindeki batırma pozisyonuna getirildi. Kuzey
ayağının yerleştirme işlemi, 15 Mart sabahı başlayan ve
24 saat süren bir operasyon ile tamamlandı.

Köprü güney ayağı, 25 Mart 2014 salı günü yüzdürülerek
nihai yerinde batırma pozisyonuna getirildi. 26 Mart
sabahı başlayan ve 13 saat süren bir operasyon ile
yerleştirme tamamlandı.

Kesonlar n üst dö emesini olu turan toplam 92 adet
pre ast kapa yerlerine yerle tirildi. Her birinin a rl
50 ton olan pre ast kapaklar, tüm tamirat ve balast
sistem testleri tamamlanan keson odalar n n üzerine
yerle tirildi.
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The operation of placing the caissons that will serve as a
foundation for the bridge piers on the seabed at 40 m
depth with a tolerance of less than 20 cm, the most crucial
phase of the project, has been successfully completed first
at the northern pier, then at the southern one.

The northern pier of the bridge, construction of which had
previously been completed at Wet Dock, was floated from
the temporary supply jetty off the coast of Kaytazdere on
March 14 to the submerging point in its final position. The
northern pier was placed as a result of a 24-hour long
operation that started on the morning of March 15.

The southern bridge pier was floated to the submerging
point in its final position. It was placed as a result of a 13-
hour operation that started on the morning of March 26.

A total of 92 pieces of precast caps that will make up the
top covering of the caissons have been put in place.
Weighing 50 tons each, the precast lids have been placed
on top of the caisson chambers, all repairs and ballast
system tests of which have been completed.

The north and south bridge piers have been sunk to the
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Özel su alt tesviye ekipman (ULE) ile, köprünün
Kuzey ve Güney Kule Ayaklar n n 40 m deniz
taban ndaki tesviyesi tamamland .

Proje kapsam nda devam eden di er i lerden Kuzey
Ankraj yap s nda, 23 derinlikteki kaz çukurunda

7 000 m beton döküldü. Güney Ankraj yap s nda ise
16,5 m kaz çukurunda beton imalat m yükseldi,

000 m beton dökümü gerçekle tirildi.
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Yerle tirme a amas ndan önce, imalat TGE Tuzla
Tersanesi'nde IHI taraf ndan yapt r lan ve her biri
27 m yüksekli inde, 16 m çap nda ve 540 ton
a rl nda olan 4 adet aft; 29 Ocak, 12 ubat, 26

ubat ve 3 Mart tarihlerinde kesonlara monte edildi.

ş ş ı ı
ı ı ı

ğ ı
ğı ığı ş Ş

Ş

3

3

seabed at the depth of 40 m with special
underwater leveling equipment (ULE).

Before the sinking process, four shafts of 27 m
in height, 16 m in diameter and 540 tons in
weight each, built by IHI at the Tuzla
Shipyard, has been mounted onto the
caissons.

Of other ongoing works within the scope of the project, a
23 m deep excavation has been filled with 7 000 m of
concrete at the North Anchorage structure. Concrete
production at the 16,5 m excavation of the South
Anchorage was raised by m, and 000 m of
concrete has been poured.

2 .

11,2 55.

3
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Kesonların 20 cm'den
küçük toleranslarla 40 m
deniz tabanına
oturtulması operasyonu,
önce kuzey ayağında,
sonra da güney ayağında
başarıyla gerçekleştirildi.

The operation of placing
the caissons  on the
seabed at 40 m depth with
a tolerance of less than 20
cm has been successfully
completed first at the
northern pier, then at the
southern one.

,

Güney Ankraj
South Anchorage

Kuzey Ankraj
North Anchorage
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WORKS BEGAN

DP WORLD YARIMCA KONTEYNER TERM NALİ İ PROJESİ

DP WORLD YARIMCA TERM NALCONTAINER I PROJECT

STFA n aat Grubu'nun, Kocaeli Körfez ilçesinde yapımını
üstlendi i “DP World Yar mca Konteyner Terminali” projesi
kapsam nda antiye mobilizasyon çal malar kaz k
imalat sahalar ile beton santrali kurulumlar ile devam
ediliyor. EPC olarak üstlenilen projenin ilk aktivitesi olan
tarama i lerine ba landı. Terminal sahas dolgusunda
kullan lacak olan ve ta ocaklar ndan temin edilen
malzemenin deniz döküsü devam ediyor. Proje öncül ve
test kaz klar n n çak m in aat sahas nda bulunan fabrika
temellerinin k r m ile s y rma ve kaz /dolgu i leri büyük
ölçüde tamamlandı.
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S ıite mobilization works for the “DP World Yar mca
Container Terminal” project undertaken by the STFA Group
in Kocaeli's Körfez district, is ongoing with the concrete
batching plant and pile splicing yard. As the main activities
of EPC Contract, dredging and yard filling with quarry
material have been commenced. The advance piling,
preliminary piling works and static load testing works are
progressing. Substantial parts of demolition works for old
porcelain factory foundation, clearing and grubbing and
earthworks are completed at the land side.
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TÜRKİYE
TURKEY



TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde, yapımını STFA İnşaat
Grubu'nun üstlendiği İskele ve Rıhtım İnşaatı Projesi,
programa uygun olarak ilerliyor. 16 ay sürecek olan ve
185 Milyon TL bedelli projenin %49'u tamamlandı. Bitmiş
hali 780 metre uzunluğunda ve 37,5 metre genişliğinde
olacak iskelenin yapımı için gerekli 28.000 ton çelik
kazığın 27.000 tonu imal edildi. 2013 Eylül ayında
başlanan çelik kazık çakım işleri büyük oranda
tamamlandı. Başlık kirişleri, döşemeler, prekast
imalatları devam ediyor. Çeliklerin %42'si imal edildi ve
kara bölgesinde %65'inin montajı tamamlandı. Piperack
üzerinden dolum kollarına uzanacak olan proses boruları
imalatlarına başlandı. Rıhtım boyunca uzanan 562
kazığın %22'si tamamlandı.

PROJE PROGRAMA UYGUN İLERLİYOR
TÜPRAŞ B BÖLGESİ RIHTIM VE İSKELE İNŞAATI

MUSANNAH BALIKÇI BARINAĞI PROJESİ

SÖZLEŞME İMZALANDI
STFA İnşaat Grubu, Umman'da Ziraat ve Balıkçılık Bakanlığı'nın “Musannah Balıkçı Barınağı” işi için 5 Aralık 2013
tarihinde sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi Ziraat ve Balıkçılık Bakanlığı adına Ziraat ve Balıkçılık Bakanı H.E Dr.Fuad bin
Jaafar Al Sajwani ve STFA adına Yönetim Kurulu Üyesi Nur Taşkent imzaladılar. Proje, Muscat'a 160 km mesafedeki
Musannah şehrinde yer alıyor. Proje kapsamında 150 m bloklu rıhtım, 1.627 m dalgakıran inşaatı ve -5 m’ye kadar tarama
işleri gerçekleştirilecek.

The STFA Construction Group signed a contract for the “Musannah Fishing Port” project with Oman' Ministry of Agriculture
and Fisheries on December 5, 2013. The contract was signed by the Minister of Agriculture and Fisheries His Excellency Dr.
Fuad bin Jaafar al Sajwani on the Ministry's behalf, and Board Member Nur Ta kent on STFA's behalf.

The project is in the city of Musannah, 160 km from Muscat. Included in the project are the constructions of 150 m of block
quay wall, 1 627 m of breakwater and dredging works of up to 5 m in depth.

ş

.

MUSANNAH FISHONG PORT PROJECT

TÜPRA B ZONE DOCK AND PIER CONSTRUCTIONŞ

CONTRACT SIGNED

PROJECT PROCEEDS ON SCHEDULE

UMMAN
OMAN

Dock and Pier Construction Project at TÜPRAŞ İzmit Refinery,
undertaken by the STFA Construction Group, is proceeding
on schedule. The project, anticipated to last 16 months and
cost 185 million TL, is %49 completed. 27.000 tons out of the
28.000 tons of steel required for the construction of the pier,
which will be 780 meters in length and 37,5 meters width
when completed, has been produced. Steel pile driving
works, which started September 2013, are for the most part
comleted. Production for the capping beams, slab concrete
and precast are ongoing. The steel production is at %42, and
assemblage on the land area is %65 completed. Production
of the process pipes that will go through piperack to loading
arms has begun. %22 of the 562 piles that will be placed
along the dock are completed.

49

TÜRKİYE
TURKEY
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Projeye, işveren tarafından 9 Ocak tarihinde üst düzey bir
ziyaret yapıldı. Director of Ports, Mr Moha Hamaoui
liderliğinde, LPEE Laboratuarı yetkilileri ve diğer bakanlık
temsilcilerinin katıldığı ziyarette, kısa bir sunum ve
şantiye ziyaretinin ardından, 65 km uzaklıktaki taş ocağına
gidildi. Dönüşte yenilen yemek ve toplantının ardından
ziyaret tamamlandı.
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Projede, ofis, laboratu ar, atölye, ambar ve tank
tamamland . çi kamplar n n yap m halen devam ediyor.
Stabilize malzeme serimi yap lmakta olan Pre ast sahada
6 m 'lük accropode üretimine ubat ay içinde ba land .
Mendirek imalatlar için malzeme
serimine Mart ortas nda, projenin önemli kalemlerinden
olan zemin iyile tirme i lerine ise, May s ay nda
ba lanmas planlan yor.

3

The project had a high-level visit from the employer on
January 9. Led by the Director of Ports, Mr Moha Hamaoui,
the visitors included LPEE Laboratories officials and other
ministry representatives. After a brief presentation and a
stop at the building site, the group visited the quarry, 65 km.
away. Upon return, the visit concluded with lunch and a
meeting

Offices, laboratory, workshop, warehouse and diesel tank
have been completed for this project. Construction of the
workers' camps is ongoing. 6 m accropode productions, on
a precast field where stabilized material layout is taking
place, started in February. Core material layout for the
breakwater construction is expected to begin mid-March
and the ground improvement works, an important part of
the project, is expected to begin in May.

3

ÜST DÜZEY ZİYARET
SAFİ LİMANI PROJESİ

HIGH-LEVEL VISITPORT OF SAFI PROJECT FAS
MOROCCO

IRAK
IRAQ

SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ARABIA

Suudi Arabistan'da yapımı devam eden Dareen Balıkçı
Barınağı Genişletme Projesi tüm hızı ile sona yaklaşıyor.
İşlerin %85'i tamamlandı. Halen iskele binaları ve altyapı
işlerinde çalışmalar devam ediyor. Projenin 30 Haziran
2014 tarihinde tamamlanması planlandı.

Dareen Fishing Port Expansion Project, ongoing in Saudi
Arabia, is nearing completion at full speed. 85% of the
project is completed. Work is currently ongoing in port
buildings and infrastructure. The project is scheduled to be
completed on June 30, 2014.

DAREEN BALIKÇI BARINAĞI GENİŞLETME PROJESİ
DAREEN FISHING PORT EXPANSION PROJECTSONA YAKLAŞILIYOR
NEARING COMPLETION
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TAQAH BALIKÇI BARINA I PROJESĞ İ

MUSANNAH ARITMA TESİSİ PROJESİ

TAQAH FISHING PORT PROJECT

KHASAB-TIBAT ROAD PROJECT

MUSANNAH TREATMENT FACILITY PROJECT

ANA MENDİREKTE 1123. METREYE ULAŞILDI

SÖZLEŞME DAVETİ ALINDI

SÖZLEŞME DAVETİ ALINDI

MAIN BREAKWATER CONSTRUCTION REACHED METERS1123

CONTRACT OFFER RECEIVED

CONTRACT OFFER RECEIVED

Taqah Balıkçı Barınağı Projesi'nde Mart  sonu itibari ile
ana mendirekte 1123. metreye ulaşıldı. Batı reklamasyon
sahasının bandı tamamlandı, geri dolgusu ise devam
ediyor. Şev koruması ile ilgili çeşitli tipte coreloc
imalatında 5.913 adete ulaşıldı. 27.000 m geotekstil
malzeme serildi. Taş ocağı ve diğer kaynaklardan  taş ve
dolgu malzemesi teminine devam ediliyor.

2

STFA, Umman Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'ndan
“Mevcut Khasab Tibat Sahil Yolu'nun İyileştirilmesi” işi için
sözleşme imza daveti aldı. Projeye 11.03.2013 tarihinde
teklif verilmişti. İşveren 29.01.2014 tarihli yazısı ile ihaleyi
STFA'nın kazandığını bildirdi ve sözleşmeyi imzalamaya
davet etti.

Umman'da Bölgesel Belediyeler ve Su Bakanlığı, Atıksu
Genel Müdürlüğü'nden “Musannah Kanalizasyon Şebekesi
ve Arıtma Tesisi” işi için sözleşme imzalamak üzere davet
alındı. Projenin kapsamında; çapları 200 mm ile 500 mm
arasında değişen HDPE ve UPVC'den oluşan 65 km
kanalizasyon boru hattı, bir adet pompa istasyonu ve terfi
istasyonu inşaatı, bir adet pis su arıtma tesisi (oksidasyon
tip arıtma tesisi) tasarımı ve inşaatı işleri bulunuyor.

STFA'nın, Umman Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı
tarafından özel olarak ihalesine davet edildiği “Bidbid-İzki
Yolu Rehabilitasyon İşleri Tasarım ve İnşaatı” Projesi'nin
sözleşmesi 18.11.2013'de imzalandı ve aynı tarihte işe
başlandı. Tamamlanma tarihi 18.05.2014 olan projede,
yaklaşık %90 fiziksel ilerleme sağlanmış durumda.

The contract for “Bidbid-Izki Road Rehabilitation Works
Design and Construction” Project, on which STFA was
specifically invited by Oman's Ministry of Transport and
Communication to place a bid, was signed on November 18,
2013 and work commenced on the same date. Physical
progress for of the project is at approximately 90%, and the
completion date is May 18, 2014.

An offer has been received to sign a contract with Oman's
Ministry of Regional Municipalities and Water Resources for
the “Musannah Sewer System and Treatment Facility”
project. Included in the project are 65 km of HDPE and UPVC
sewer pipeline, 200 to 500 mm in diameter; construction of
one pumping station and one water supply station; design
and construction of one wastewater treatment plant
(oxidation pond).

As of the end of , the main breakwater has reached
meters in the Taqah Fishing Port Project. West

reclamation field band has been completed, and the
backfill is ongoing. Coreloc manufacturing of various types
for the slope protection has reached units, and 000
m geotextile has been spread. Rocks and filling materials
are being procured from quarries and other sources.

March
1123

5.913 27.
2

STFA received an invitation from Oman's Transport and
Communication to sign the contract for the “Existing
Khasab-Tibat Road Improvement” project. A bid had been
placed for the project on March 11, 2013. The employer, in a
letter dated January 29, 2014, announced that STFA had
won the bid and invited STFA to sign the contract.

UMMAN
OMAN

KHASAB-TIBAT YOLU PROJESİ

MAYIS’TA TAMAMLANIYOR TO BE COMPLETED IN MAY
BIDBID-IZKI YOLU PROJESİ BIDBID-IZKI ROAD PROJECT
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Dünyada en çok satılan kazıcı-yükleyicisi olma özelliğine
sahip JCB kazıcı-yükleyici, 60'ıncı yaş gününü kutluyor.
STFA Yatırım Holding grup şirketlerinden SİF İş
Makinaları'nın Türkiye'de distribütörü olduğu iş
makinaları üreticisi devi JCB'nin ikonik kazıcı-yükleyicisi
60'ıncı yaşını kutluyor. JCB'nin ilk olarak 60 yıl önce
ürettiği kazıcı-yükleyicisinin dünyayı şekillendirmesinin
elmas yılı kutlanırken, şirket tarafından yapılan
açıklamada çok daha heyecan verici yeniliklerin yakında
tüketicilere sunulacağının müjdesi verildi. Joseph Cyril
Bamford, dünyayı şekillendiren bir iş makinası yaratmak
için, ilk kez 1953'te yükleyici kepçeli bir traktör ile kazıcı
kolunu birleştirdi. 1956'da Hydra-Digger'ın ve 1960'ta
daha ağır ve güçlü olan JCB 4'ün piyasaya sunulmasıyla,
JCB MK1'in konsepti ilk zamanlarına göre hızla gelişti. Son
60 yıl boyunca yeni ve rekabetçi ürünlerin sürekli
gelişimine rağmen, bugün kazıcı-yükleyiciler hala
dünyada inşaat ekipmanı satışı açısından dördüncü en
popüler iş makinesi konumunda yer alıyor. JCB kazıcı-
yükleyici, dünyada en çok satılan marka olarak, yarattığı
pazarda art arda 13 yıl lider olmayı başardı. İlk 20 yıl
içerisinde 50.000 kazıcı-yükleyici adedine ulaşan JCB,
Lord Bamford liderliğinde, İngiltere, Hindistan ve
Brezilya'da iş makinası üretmeye devam ediyor. 1953
yılından başlayarak JCB, sürekli olarak kazıcı-yükleyici
konseptini geliştirip, daha da iyileştirdi. Ve geçtiğimiz yıl
sonunda, 500.000 kazıcı-yükleyici adedine ulaştı.

JCB's backhoe loader, best-selling in the world, is
celebrating its 60th birthday The iconic backhoe loader by
JCB, distributed in Turkey by S F Construction Equipment,
an STFA Investment Holding Group company, is turning 60.
As this backhoe loader, produced for the first time by JCB
60 years ago, celebrates its diamond jubilee, an
announcement made by the company gives the news of
providing the customers with even more exciting
innovations. Joseph Cyril Bamford combined a tractor, a
loading bucket and a backhoe for the first time in 1953 to
create a piece of construction equipment that would
change the world. With Hydra-Digger entering the market
in 1956 and the heavier and stronger JCB 4 in 1960, JCB
MK1's concept evolved faster than it did early on. Despite
most innovative and competitive products being developed
over the last 60 years, today backhoe loaders are still the
fourth most popular construction equipment in terms of
worldwide sales.JCB backhoe loaders led the world as the
best-selling brand for 13 years straight in a market it
created in the first place. Reaching the milestone of 50,000
backhoe loaders in the first 20 years and led by Lord
Bamford, JCB still produces machinery in England, India
and Brazil. Starting in 1953, JCB constantly improved the
concept of backhoe loader to make it better. And finally, at
the end of last year, JCB reached 500,000 units of backhoe
loader.

.
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JCB'NİN KAZICI-YÜKLEYİCİSİ
60 YAŞINDA JCB'S BACKHOE LOADER

TURNS 60
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Pazar taleplerindeki değişiklikleri en iyi şekilde karşılamak
amacıyla ürün hattını her geçen gün genişleten STFA
Yatırım Holding grup şirketlerinden SİF İş Makinaları, mobil
kırma-eleme ekipmanlarının tasarım ve üretiminde uzman
bir marka olan Powerscreen'i Türkiye'deki firmalarla
buluşturmaya hazırlanıyor. Powerscreen Bölge Satış
Müdürü Conor Hegarty konuyla ilgili yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Türkiye'deki müşterilerimize ulaşmak
adına SİF İş Makinaları ile işbirliği yapmaktan mutluluk
duyuyoruz. Türkiye, iş makinaları alanında hızlı
büyümekte olan bir pazar. SİF İş Makinaları da köklü ve
satış sonrası hizmete önem veren başarılı bir distribütör.
Powerscreen olarak SİF İş Makinaları ile başarılı bir ortaklık
kurarak, Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmek için
sabırsızlanıyoruz.” Powerscreen ürünleri, en ağır şartlarda
bile çalışabilme özelliğiyle birlikte en kısa sürede kurulum
zamanlamalarına ve pazarda başı çeken üretim oranlarıyla
yüksek güvenilirliğe sahip. Powerscreen, dünya
genelindeki 115 distribütörü ile müşterilerine doğrudan
destek vermeyi hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda,
2013'ün Aralık ayından itibaren Türkiye'deki yetkili
distrübütörü olarak SİF İş Makinaları'nı seçti.

STFA Investment Holding group company S F Construction
Equipment, expanding its product line day by day to best
meet the changes in market demands, is getting ready to
introduce Powerscreen to the Turkish companies.
Powerscreen is a company specialized in designing and
producing mobile crushing and screening equipment. In
his statement on the matter, Conor Hegarty, Powerscreen's
Regional Sales Manager, said: “We are delighted to
cooperate with S F Construction Equipment to reach our
customers in Turkey. Turkey is a rapidly expanding market
for the construction equipment sector. And S F
Construction Equipment is a long-established distributor
that places emphasis on after sales service. As
Powerscreen, we're looking forward to establish a
successful partnership with S F Construction Equipment
and strengthen our presence in Turkey.” Powerscreen
products are highly reliable with brief installation times
and production rates that lead the market, and they work
even under the most difficult circumstances. Powerscreen
aims to directly serve its customers with 115 distributors
worldwide. To this end, they've chosen S F Construction
Equipment to be their exclusive distributors in Turkey as of
December 2013.

İ
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POWERSCREEN, SİF İŞ MAKİNALARI
GÜVENCESİYLE ARTIK TÜRKİYE'DE

POWERSCREEN ENTERS THE TURKISH
MARKET WITH THE S F CONSTRUCTION
EQUIPMENT ASSURANCE

İ
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STFA, doğal gaz dağıtım şirketleri ve enerji yatırımlarını
Enerya markası altında topluyor. Türkiye'de enerji
konusunda faaliyet gösterdiği alanlarda en büyük 3
oyuncudan biri olmak üzere yola çıkan Enerya, 2018 yılı
sonuna kadar yılda 3 milyar TL ciroya ulaşmayı
hedefliyor.

STFA Grubu CEO'su Mehmet Ali Neyzi ve Enerya Genel
Müdürü Aslan Uzun 22 Ocak 2014'te düzenledikleri basın
toplantısında, STFA Holding'in enerji sektöründe faaliyet
gösteren yeni markası Enerya'nın hedeflerini açıkladılar.

Basın toplantısında konuşan STFA Grubu CEO'su Mehmet
Ali Neyzi, Türkiye'nin enerji talebinin 2023 yılında
bugünkü 250 milyar kwh
seviyesinden 500 milyar
kwh'e yükselmesini
beklediklerini vurguladı.
Neyzi, “Yaklaşık 2 kat artan
enerji talebinin
karşılanabilmesi için
Türkiye'de enerjiye
önümüzdeki 10 yıl içinde
120 milyar dolar yatırım
yapılması gerekiyor.
Geleceği enerjide
görüyoruz.” dedi. Neyzi,
sözlerine şöyle devam etti:
“2003 yılından bu yana doğal gaz sektöründe Energaz adı
altında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi artık enerjide çok
daha fazla büyüyerek ve yeni alanlara girerek
sürdüreceğiz. Bu çerçevede STFA altında yeni bir
yapılanmaya gidiyoruz. Tüm enerji dünyasına
yayılımımızı Enerya markası altında birleştiriyoruz.
Türkiye'nin ve bölgenin enerji öngörüleri çerçevesinde
yeni bir yatırım planı hazırladık. Enerya olarak biz de bu
atılımın içinde yer alacağız.”

Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, STFA'nın 2003 yılında
kurduğu ve doğal gaz dağıtım lisanslarına sahip

10 yılda 430 milyon TL'lik yatırımla 700 bin
haneye doğal gaz ulaştırdık

STFA is bringing the natural gas distribution companies
and energy investments together under the Enerya brand.
Setting out to be one of the top three figures in its fields of
activity, Enerya aims to have a TL 3 billion turnover by the
end of 2018.

In a joint press conference on January 22, 2014, STFA
Group CEO Mehmet Ali Neyzi and Enerya President Aslan
Uzun unveiled the goals of STFA Holding's new brand in the
energy sector, Enerya.

Speaking at the press conference, STFA Group CEO Mehmet
Ali Neyzi emphasized that they expect Turkey's energy
demand to increase from 250 billion kWh today to 500

billion kWh by the year
2023. Neyzi said: “In
order to meet the
doubled demand,
Turkey needs to invest
US$ 120 billion in
energy over the next
decade. We see the
future in energy.” He
added: “We've been
active in the natural
gas sector since 2003 as
Energaz. Now we're
going to continue our

activities by expanding and moving into new fields. To this
end, we're undergoing a restructuring at STFA. We bring
together our expansion in the energy world under the
Enerya brand. We've prepared a new investment plan in
accordance with the energy projections of Turkey and the
region. As Enerya, we're going to be a part of this progress.”

Enerya President Aslan Uzun said that Energaz, which was
founded by STFA in 2003 and held natural gas distribution
licenses, has natural gas distribution companies in cities of
Antalya, Konya, Karaman, Konya Ere lisi, Erzincan, Denizli,
Ayd n, Aksaray, Çorum, Ni de and Nev ehir. Uzun said, “As

We brought natural gas to 700,000 homes in
ten years by investing TL 430 million

ğ
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STFA 600 MİLYON TL YATIRIMLA,
ENERJİDE ENERYA MARKASI İLE
BÜYÜYECEK

STFA WILL GROW THE ENERYA BRAND
BY INVESTING 600 MILLION TL IN ENERGY

Aslan Uzun (solda, ) ve Mehmet Ali Neyzileft and
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Energaz'ın bünyesinde, Antalya, Konya, Karaman, Konya
Ereğlisi, Erzincan, Denizli, Aydın, Aksaray, Çorum, Niğde ve
Nevşehir illerinin doğal gaz dağıtım şirketlerinin
bulunduğunu söyledi. Uzun, “Türkiye'nin 2. en yaygın
doğal gaz dağıtım şirketi olarak 11 şehirde, bugüne kadar
430 milyon TL'lik yatırım ile 6500 km'lik dağıtım ağı kurduk.
10 yıl içinde hızlı bir yatırım planı ile bulunduğumuz illerde
nüfusun ortalama yüzde 85'ine hizmet götürerek 710 bin
aboneye ulaştık. 2013 sonu itibarıyla 1,3 milyar TL'lik ciroya
ulaştık. Firmamız artık Enerya markası ile enerji
sektöründe daha geniş alanda faaliyetlerini sürdürecek”
dedi.

Uzun, “Enerya ile doğal gazın yanı sıra, elektrik ve su gibi
dağıtım kanallarına da girmeyi planlıyoruz. Dağıtım
çalışmalarımızın yanı sıra elektrik üretiminde de yer
alacağız. Elektrik üretiminde öncelikli yatırım alanımız
yenilenebilir enerji projeleri olacak. Yenilenebilir enerjide
rüzgâr ve güneşe yatırım yapacaklarını belirten Aslan Uzun,
“Rüzgâr enerjisinde başladığımız çalışmaları
hızlandıracağız. 2015-2016 yılında operasyona geçecek,
toplam kapasitesi 168 mw olan Havza ve Evrencik'teki yeni
rüzgar enerjisi projelerimize 300 milyon TL ayırdık ”diye
konuştu.  Rüzgâr enerjisinin yanı sıra, güneş enerjinde de
iddialı olduklarını belirten Uzun, güneş enerjisinde lisanslı
ve lisanssız anahtar teslim projeler hayata geçirmek üzere
çalışmalarını hazırladıklarını belirtti.

Uzun, hedeflerini şöyle özetledi: “Enerya olarak özellikle
yenilenebilir enerji üretiminde  Türkiye ve MENA
Bölgesi'nin en çok bilinen markalarından biri olmayı
hedefliyoruz. Türkiye'de enerji dağıtımında ise ilk 3
oyuncudan biri olmak üzere yola çıkıyoruz. Elektrik ve
doğal gaz ticaretinin yüzde 5'ini yöneteceğiz.  Elektrik
ticaretinde satacağımız elektriğin yüzde 30'unu
yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 70'ini de gaz ticareti
yaptığımız termik kaynaklardan tedarik edeceğiz. 2018
yılsonuna kadar yıllık 3 milyar TL ciro seviyesine ulaşmayı
hedefliyoruz.”

2018 yılı sonuna kadar 3 milyar TL ciroya
ulaşmak istiyoruz

Turkey's second biggest natural gas distribution company,
we've created a natural gas distribution network of 6500
km in eleven cities by investing TL 430 million so far. With a
swift investment plan, we brought service on average to
the 85% of the population in these cities and had 710,000
subscribers. As of the end of 2013, we have a turnover of TL
1.3 billion. Under the Enerya brand, our company will now
carry on its activities in a more extensive field.”

Uzun also said: “With Enerya, we plan to get involved in the
electricity and water distribution channels along with
natural gas. Besides our distribution efforts, we'll play a
part in electricity production as well. We will prioritize
renewable energy projects in electricity production.”
Remarking that they will invest in wind and solar power in
terms of renewable energy, Uzun added: “We will step up
our ongoing works in wind energy. We've set aside TL 300
million for our new wind power projects in Havza and
Evrencik, which will go online in 2015-2016 with a total
capacity of 168 MW.” Uzun indicated that they were not only
ambitious in wind power, but in solar power as well, and
said that they were preparing to realize turnkey projects in
solar power, both licensed and unlicensed.

Uzun described their goals: “As Enerya, we aim to be one of
the best known brands in Turkey and the MENA region,
especially in terms of renewable energy production. We set
out to be one of the top three figures in energy distribution
in Turkey. We will command 5% of the electricity and
natural gas trade. We will supply 30% of the electricity we
sell from renewable sources, and the remaining 70% from
thermal sources where we trade natural gas. Our aim is to
have a TL 3 billion turnover by the end of 2018.”

Our aim is to have a TL 3 billion turnover by
the end of 2018

Enerya üst düzey yöneticileri  bu yıl ilk defa, 2013 yılındaki iş
yapma biçimlerini, yüksek performansı destekleyici 6
yönetici yetkinliği olan; ileri görüşlülük, işbirlikçilik,
kararlılık, yenilikçilik, ilham vericilik, yetenek geliştirme ve
elde tutma yetkinlikleri açısından değerlendirdiler.
Değerlendirme, birlikte çalıştıkları iş arkadaşları, yöneticileri,
kendilerine bağlı çalışanlar ve iç müşterilerinden oluşan 12
kişilik bir grup tarafından yapıldı. Toplamda 24 yönetici için
250 kişiden değerlendirme alındı, sonuçlar yöneticilerine
rapor olarak iletildi ve  97  kişi bu sürece dahil oldu. 2014
yılında bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına karar verildi.

This year, for the first time, Enerya senior managers had
their business methods in 2013 evaluated in terms of six
managerial competencies that support high performance:
farsightedness, cooperativism, determination, innovation,
inspiring others, nurturing skills and retention. The
evaluation was done by a team of twelve, made up of their
coworkers, managers, subordinates and internal
customers. All told, 250 evaluations were received for 24
managers, results were reported to their managers and 97
people got involved in this process. It was decided that this
practice would be more widespread in 2014.

360 DERECE GERİ BİLDİRİM 360 DEGREES OF FEEDBACK
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ECAP yeni coğrafya ve projeler ile tanıştığı 2013 yılının
ardından, mevcut çalışmalarını sürdürmeye ve hedef
pazarlarındaki faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam
ediyor.

Mersin Uluslararası Limanı, Misurata (Libya) Serbest Bölge
Limanı ve Gürcistan'da yürütülen projelere ilave edilen
yeni mühendislik çalışmaları hızla sürdürülüyor. Bu
bağlamda, Mersin Limanı'nda halihazırda kullanılmakta
olan iki adet rıhtımın ve bir adet iskelenin teorik yapısal
kapasitelerinin belirlenmesi, risk analizinin yapılması ve
iyileştirme önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
tamamlandı. ş ı ı ı ı
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Benzer ekilde, detayl tasar m yap lmakta
olan Karadeniz k y s ndaki iki gemi bar na için
geli tirilen nümerik modeller ile de Gürcistan'daki mevcut
i lerin devaml l sa land . 10. y l n geride b rakan ECAP,
2014 y l nda hizmetlerinin süreklili i ve yeni projelere
yönelik çal malar ile sektördeki pay n büyüterek,
konumunu sa lamla t rmay hedefliyor.

Konsept dizaynı 2007 yılında ECAP tarafından geliştirilen
Misurata (Libya) Serbest Bölge Limanı 17, 18 ve 19 No'lu
Konteyner Rıhtımları'nın inşasında son aşamaya gelindi.
ECAP'ın inşaat yönetiminin yanı sıra, konteyner stok
sahasının planlanması ve tasarımını da üstlendiği proje
tamamlandığında, limanın kapasitesinde önemli ölçüde
artışa olanak sağlanması öngörülüyor. ECAP, Misurata
Liman İdaresi adına yürütmekte olduğu hizmetlere, çeşitli
iyileştirme ve genişletme projelerine yönelik mühendislik
çalışmalarıyla devam ediyor.

Construction of the Container Terminals #17, 18 and 19 of
Misurata (Libya) Free Zone Port, a concept design for which
has been developed by ECAP in 2007, is in the final stages.
ECAP has taken over not only the construction supervision
of the Project, but also planning and tender design of the
container storage area. It's projected that the works, when
completed, will enable a significant rise in the port's
capacity. ECAP carries on its services for the Misurata Free
Zone Administration with engineering works aimed
towards various improvement and expansion projects.

After a year in which they were introduced to new regions
and projects, ECAP keep up the work at their current
projects and continue adding new activities in their target
markets.

Engineering works continue at full speed, with new
projects being added alongside the Mersin International
Port, Misurata (Libya) Free Trade Zone Port and the
ongoing projects in Georgia. To this end, engineering
services for technical capacity assessment and
refurbishment of two berths and one jetty at the Mersin
International Port, have been completed. Similarly,
continuity has been maintained for the current projects in
Georgia with the numeric models being developed for two
small boat basins on the coast of the Black Sea, for which
detailed design works are being done. Leaving behind its
10th year in business, ECAP aims to improve its share in the
sector and solidify its position with continuity of service
and efforts for new projects.

2013'ÜN ARDINDAN ECAP
ECAP AFTER 2013

MISURATA SERBEST
BÖLGESİ LİMANI'NIN
YENİ KONTEYNER
RIHTIMLARI HAZIR

MISURATA FREE ZONE PORT'S
NEW CONTAINER TERMINALS ARE
READY
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HSSG is starting off 2014 with an ambitious contract for
shoring and piling works for a bespoke Dubai complex
outside of Business Bay HSSG was awarded the piling and
shoring works for Al Habtoor Residences. The Al Habtoor
Residential owers project is a mixed-use development
which will be part of a large Al Habtoor City complex,
located next to the current hotel development just out of
Business Bay on Sheikh Zayed Road. The proposed Business
Bay creek extension (Dubai Water Canal) will run right in
front of it. The project comprises of 75-story residential
towers, a 52-story residential tower and a 7-story podium
including basement, ground floor and five floors of parking
and retail. The project is set to be one of Dubai's most
“prestigious and recognizable developments”. HLG was the
chosen developer to build the towers and commercial
complex. The scope of the project for HSSG will comprise
shoring works with contiguous pile wall of 465 units,
225 000 m3 of excavation and piling works of 1 029 units in
total. The contract is one of the largest that HSSG has ever
been awarded, at AED 88 million. WS Atkins & Partners
overseas is the appointed consultant. Al Habtoor City,
comprising of Al Habtoor Residences and a 3 Starwood-
luxury hotel development next to it (St Regis, Westin and W
hotel) is expected to be completed in 2016. HSSG was
previously awarded the shoring and piling of these 3
bespoke properties, where construction is now going full
throttle.
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HSSG, 2014'e, Dubai Business Bay yakınlarındaki bir
kompleksin istinat duvarı ve kazık çakma işleri için
imzalanan büyük bir sözleşmeyle başlıyor. Şirket, Al
Habtoor Konutları'nın ve kazık çakma işleri
ihalesini kazandı. Al Habtoor Konut Kule projesi, Al
Habtoor Şehri kompleksinin bir parçası olacak çok amaçlı
bir imar projesi. Business Bay'in hemen dışında, Şeyh
Zayed Caddesi'nde inşa edilen otelin yanında yer alacak.
Business Bay için önerilen Dubai Su Kanalı (Dubai Water
Canal) , Al Habtoor'un hemen önünden geçecek.
Proje, 75 katlı konut kuleleri, 52 katlı konut kulesi ile
bodrum, giriş ve beş kat park ve alışveriş merkezi içeren
yedi katlı bir podyumdan oluşuyor. Bu projenin, Dubai'nin
“en prestijli ve tanınan gelişimlerinden biri” olması
bekleniyor. HLG, kulelerin ve iş merkezinin inşası için
üstlenici firma olarak tercih edildi. HSSG’nin proje
kapsamında 465 birimlik hemhudut istinat duvarı, 225.000
m 'lük hafriyat ve toplam 1.029 birimlik kazık çakma işi
bulunuyor. 88 milyon Dirhemlik sözleşme, HSSG'nin
bugüne kadar imzaladığı en büyük sözleşmelerden biri.
Projeye, WS Atkins & Partners Overseas danışman olarak
atandı. Al Habtoor Konutları ve hemen yanında yer alan üç
lüks Starwood Hotel (St Regis, Westin, W Hotel)
inşaatından oluşan Al Habtoor City'nin 2016'da
tamamlanması bekleniyor. HSSG daha önce bu üç mülkün
de istinat duvarı ve kazık çakma işlerini üstlenmişti. Proje
hızla devam ediyor.

istinat duvarı

uzatılarak

3

W Hotel zemin çalışmaları devam
ediyor. Bina Palmiye Adası'ndaki
prestijli HSSG eserlerinden bir diğeri
olacak. nın batı hilalinde yer
alacak W Hotel'in komşusu, bir başka
başarılı HSSG projesi olan Cumeyra
Zabeel Saray Hotel olacak. 34 milyon
Dirhemlik projenin ihalesi geçen eylül
ayında verildi, istinat duvarı ve kazık
çakma işleri ise halihazırda devam
ediyor.

Ada
The W Hotel ground works are
underway he property will be another
prestigious HSSG landmark on the Palm
Jumeirah Its neighbor will be another
successful HSSG project, Jumeirah
Zabeel Saray otel. The AED 34 million
project was awarded last September
and the shoring and piling works have
already begun.

. T
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HSSG, AL HABTOOR KONUT KULESİ İÇİN 24
MİLYON DOLAR'LIK İŞ TESLİM ETMEYE HAZIR

HSSG SET TO DELIVER MILLION WORKS
FOR AL HABTOOR RESIDENTIAL TOWERS

$ 24

HSSG, W HOTEL DUBAI'DE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR
HSSG PROCEEDS WITH WORKS ON W HOTEL DUBAI
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2003 yılından beri forklift ve depo içi ekipmanların
uzun süreli operasyonel kiralama hizmetini veren
Universal Handlers, portföyüne yeni müşteriler
katarken, mevcut müşterilerinin de parklarını
yenileyerek, kontratlarını uzatıyor.

Ülkemizin en büyük mobilya üreticilerinden olan Yataş
Grubu da Universal Handlers ile çalışmaya başladı.
Yataş Grubu, Universal Handlers'ın hizmet kalitesine
güvenerek, operasyonel kiralama modelini de
kullanmaya başladı. Önce Kayseri depolarında
başlanan hizmete, daha sonra İzmir, Ankara, İstanbul
depo ve son olarak da Kayseri fabrika eklendi.

Universal Handlers'ın operasyona başladığı bir diğer
müşterisi de Tat ve Sek Gıda oldu. Koç Grubunun gıda
alanındaki işletmelerinden ve Türkiye'nin önde gelen
markalarından olan Tat ve Sek Gıda'nın hem Bursa
Kemalpaşa hem de İzmir Torba'daki işletmelerinde
depo içi ekipman ve forkliftlerle çalışılmaya başlandı.
Uzun süreli kontrat ile çalışılan operasyonda kullanılan
tüm makinalar elektrikli makinalardan oluşuyor.
Kullanılan akü ve şarj sistemleri, işletmeye yeni farklı
avantajlar sağlıyor.

Universal Handlers'ın son iki yılda yaptığı önemli
işlemlerden biri de, müşterilerin makinalarında enerji
dönüşümü yapmak. Dizel ve LPG grubunda çalışan
makinaları, yeni nesil elektrikli makinalarla
dönüştüren işletmeler ciddi miktarda maliyet avantajı
sağlıyor, Aynı zamanda işletmelerin karbon
emisyonları düşürülerek
daha çevreci bir yaklaşımla
çalışmalarına ortam
yaratılıyor. Son iki yılda
birçok müşterisinin parkını
dönüştüren Universal
Handlers'ın bu alandaki en
son müşterisi Subor Boru
oldu. Subor Boru'da
çalışan tüm LPG ve Dizel
makinalar Hyundai marka
elektrikli makinalar ile
yenilenerek, sözleşme
uzun süreli olarak uzatıldı.

Yeni Müşteriler Güç Katıyor

Enerji Dönüşümleri Devam Ediyor

Universal Handlers has been providing long-term
operational leasing services for warehouse equipment
and forklifts since 2003. As Universal Handlers adds new
clients to its portfolio, they also renew their current
clients' fleets and sign contract extensions.

Yata Group, one of our country's biggest furniture
manufacturers, started working with Universal
Handlers. Yata Group trusted Universal Handlers'
quality of service enough to start using the operational
leasing model as well. The service began with their
Kayseri warehouse, later expanding to Izmir, Ankara and
Istanbul warehouses and finally the Kayseri factory.

Another client that started working with Universal
Handlers' operation is Tat and Sek G da. One of Koç
Group's enterprises in the food sector and one of
Turkey's leading brands, Tat and Sek G da is being
provided with warehouse equipments and forklifts in
their Bursa Kemalpa a and Izmir Torba facilities. All the
machinery provided under this long-term contract are
electrically powered. The battery and charging systems
being used give various new advantages to the
operation.

One of the most important works being done at
Universal Handlers over the last two years is the energy
conversion of the machinery being provided to the
clients. The businesses that convert their Diesel and LPG
Group machinery to next generation electrically
powered ones gain a significant cost advantage. They

also reduce their carbon
emissions and create a more
environmentally friendly
attitude in the workplace.
Universal Handlers converted
many clients' fleets over the last
two years, and the latest client
to do so is Subor Boru. All LPG
and Diesel operated machinery
at Subor Boru have been
replaced with the electrically
powered Hyundai machinery,
and a long-term contract
extension has been signed.

New Clients Add Strength

Energy Conversions Underway
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UNIVERSAL HANDLERS YENİ İŞLERLE
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

UNIVERSAL HANDLERS KEEPS GROWING WITH NEW PROJECTS
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25 Ekim 2013 Cuma günü Umman OMOBS Projesi Ç SG efi Orkun Tekerek'in k z Zeynep Ada

30 Ekim 2013 Çar amba günü DP World Yar mca Konteyner Terminali Projesi Deniz leri antiye efi Mete Cömert'in k z Ayz t Ilgaz

30 Kas m 2013 Cumartesi günü Umman OMOTH Projesi Makine efi Muharrem I ker'in k z Ay e
,

İ Ş ı ı ,

ş ı İş Ş Ş ı ı ı ,

ı Ş şı ı ı ş ,

On October 25, 2013, Oman OMOBS Project HSE Manager Orkun Tekerek's daughter Zeynep Ada,

On October 30, 2013, DP World Yar mca Container Terminal Project Marine Works Site Chief Mete Cömert's daughter Ayz t Ilgaz,

On November 30, 2013, Oman OMOTH Project Chief of Machinery Muharrem I ker's daughter Ay e

ı ı

şı ş

27 Aral k 2013 Cuma günü Katar MJR Projesi Bilgi Teknolojileri Uzman Hakan Yi it'in o lu Tunahan

6 Ocak 2014 Pazartesi günü Yat r m Holding çal anlar m zdan Makam öförü Erkan Turgut'un k z Miray

ı ı ğ ğ ,

ı ı ış ı ı Ş ı ı ,

5 Mart 2014 Çarşamba günü Yatırım Holding çalışanlarımızdan Makam Şöförü Ergin Karaca'nın oğlu Emin Talha,

15 Mart 2014 Cumartesi günü Umman Bidbid Sur Projesi  Yüksel Erbaş'ın oğlu Eymen,

28 Mart 2014 Cuma günü Merkez Maliyet Kontrol Şefi Adnan Zorer'in kızı Pelin.

On December 27, 2013, Qatar MJR Project Information Technologies Expert Hakan Yi it's son Tunahan,

On January 6, 2014, Investment Holding employee, private chauffeur Erkan Turgut's daughter Mira

ğ

y,

O

On , 2014, Investment Holding employee, private chauffeur Er 's

n , 2014, , 's

On , 2014, , 's daughter

March 5 gin Karaca son Emin Talha,

March 15 Umman Bidbid Sur Project Yüksel Erbaş son Eymen,

March 28 Cost Control Chief Adnan Zorer Pelin.

�

�

�

�

Hoşgeldin Bebek
Hello Baby

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

İNSAN KAYNAKLARI HUMAN RESOURCES

Ad-Soyad Pozisyon Fonksiyon/Bölüm/ProjeName-Surname Position Function/Department/Project

Name-Surname Position Function/Department/Project

Altan Dinç Mali İşler Başkanı STFA Yatırım Holding
Chief Financial Officer

Yahya Çimen Yol ve Altyapı İşleri İhale Hazırlık Müdürü STFA/İş Geliştirme ve İhale Hazırlık
STFA/ Business Development and Tender Operations

Belgan Onur Onat KK&KG Müdürü STFA/ Kalite Kontrol ve Kalite Güvenlik
QA&QC Manager STFA/ Quality Control and Quality Assurance

Canan Yalçıneli Şantiye Şefi STFA/OMBIR Projesi-Umman-OMBIR Project- Omman
Construction Manager

Nedim Akbulut Makine Müdürü STFA/KWSBH Projesi- Kuveyt- KWSBH Project- Kuwait
Machinery Manager

Osman Ersöz İşletme Müdürü Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
Affiliate Company Manager

Hüseyin Arı İşletme Müdürü Netgaz Şehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
Affiliate Company Manager

Roads & Infrastructure Works Tender Operations Manager

Ad-Soyad Pozisyon Fonksiyon/Bölüm/Proje
Zeynep Gedik Kurumsal İletişim Müdürü STFA/İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

STFA/Business Development and Tender Operations
Yavuz Dumanlı Elektromekanik İşler Koordinatörü STFA/İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Electromechanical Works Coodinator STFA/ Business Development and Tender Operations
Tufan Sercan BDT İş Geliştirme Müdürü STFA/İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

CIS STFA/ Business Development and Tender Operations
Erdinç Gül Proje Koordinatörü STFA/Operasyon

Project Coordinator STFA/ Operation
Mesut Aydın Ölçme Şefi STFA/Temel Araştırma Sondaj

Surveying Chief
Hikmet Yiğit Elektrik İşleri Şefi STFA/TRİKG Projesi-Türkiye-TRIKG Project- Turkey

Electrical Works Chief
Hançer Özcan Teknik Ofis Müdürü STFA/ TRTRI Projesi-Türkiye -TRTRI Project- Turkey

Technical Office Manager
Ümit Gelir Proje Müdür Yardımcısı STFA/ TRTRI Projesi-Türkiye- TRTRI Project-Turkey

Deputy Project Manager
Mehmet Haluk Selçuk Teknik Ofis Müdürü STFA/TRYCT Projesi-Türkiye-TRYCT Project-Turkey

Technical Office Manager
Halil Ferhat Tongur KK&KGMüdürü STFA/TRYCT Projesi-Türkiye-TRYCT Project-Turkey

QA&QC Manager
İsmail Karaçam İSG Şefi STFA/TRYCT Projesi-Türkiye-TRYCT Project-Turkey

HSE Chief
Timur Selçuk Taşdelen Kara İşleri Ölçme Şefi STFA/TRYCT Projesi-Türkiye-TRYCT Project-Turkey

Onshore Works Surveying Chief
Mehmet Ali Hastoprak Deniz İşleri Ölçme Şefi STFA/TRYCT Projesi-Türkiye-TRYCT Project-Turkey

Offshore Works Surveying Chief
Hasan Uğur Urfalı Dizayn Müdürü STFA/TRYCT Projesi-Türkiye-TRYCT Project-Turkey

Design Manager
Oktay Kırgezen Teknik Ofis Müdürü STFA/QWS1 Projesi-Irak-QWS1 Project-Iraq

Technical Office Manager
Kasım Bayraktar Elektromekanik İşler Müdürü STFA/QWS1 Projesi-Irak-QWS1 Project-Iraq

Electromechanical Works Manager
Mustafa Özen Kara İşleri Şantiye Şefi STFA/QAMJR Projesi- Katar- QAMJR Project-Katar

Onshore Areas Construction Manager
Uğraş Sevgen Teknik Ofis Şefi STFA/OMMFH Projesi-Umman-OMMFH Project- Omman

Technical Office Chief
Edip Yayman İdari İşler Şefi STFA/OMMFH Projesi-Umman- OMMFH Project-Omman

Administrative Works Chief
Celalettin Çitçi Harita Grup Şefi STFA/ OMOBS Projesi-Umman- OMOBS Project-Omman

Surveying Group Chief
Gürkan Beşiroğlu Operasyon Yöneticisi Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş. / ANTALYA

Operation Supervisor
Aylin Berberler İnsan Kaynakları Yöneticisi Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş.

Human Resources Supervisor
Seçil Alp Pazarlama Yöneticisi Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş.

Marketing Supervisor
Etem Güney Satış Yöneticisi Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş.

Sales Supervisor
Kemal Serhan Bengitöz Planlama ve Optimizasyon Müdürü Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş.

Planning and Optimization Manager

Corporate Communications Manager

Business Development Manager

İŞE BAŞLAYANLAR NEW EMPLOYEES

TERFİ VE ATAMALAR PROMOTION AND ASSIGNMENT
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“BEN M DE B R F KR M VAR”
D YENLER KAZANDI...

İ İ İ İ
İ

STFA, BU YIL DA “İNSANA SAYGI ÖDÜLÜ” NÜN SAHİBİ OLDU

THOSE WHO SAID
“I HAVE AN IDEA” WON...

Giri imci ve yenilikçi uygulamalara her zaman kap lar n
aç k tutan STFA Grubu'nun, Temmuz 2013'te ba layan
“ n aat Yap m Metodlar ve Uygulamalar nda Bir Fikrim
Var” yar mas n n sonuçlar 30 Kas m 2013'te ''

'' organizasyonunda aç kland . Tüm STFA
çal anlar n n kat l m na aç k olarak gerçekle tirilen
yar mada, operasyon/mühendislik alanlar nda birçok
fikir payla ld . Yar mada, birincilik ödülünü Nedim
Akbulut, “Mendirek n as nda Kolayl k, Zaman ve
Maliyetten Tasarruf Sa layan Mendirek Vinci Kullan m ”
projesi, ikincilik ödülünü Adnan Zorer, “Ba tan Sona Blok
Tipi R ht m n aat için Katamaran Liman Vinci Kullan m ”
projesi, üçüncülük ödülünü Kaan Kany lmaz, “R ht m
n aat nda A r Bloklar n Yerle tirilmesi için Katamaran

Tipi Portal Vinç Kullan m ” projesi ile al rken manisyon
ödülünü ise Gökhan Çepni, “Deniz Operasyonlar n
Betonarme Modüler Dubalar n Kullan m ” projesi ile ald .
Ödül töreninde, yar maya kat l m n yo unlu unu dile
getiren STFA n aat Grubu Ba kan Mustafa Karaku ,
Yarat c Fikir De erlendirme Kurulu'nun fikirler aras nda
seçim yapmakta bir hayli zorland n ifade etti. Ödüllerini
Mustafa Karaku 'un elinden alan finalistler ise, fikirlerinin
projelendirilecek olmas ndan duyduklar sevinci dile
getirdiler.
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Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray 'nda 12 ubat
2014 tarihinde düzenlenen nsan Kaynaklar
Zirvesi'nde, “ nsana Sayg Ödülü”ne, bu y l da
STFA lay k görüldü

ı ı Ş
İ ı

İ ı ı
ı . İnsan kaynakları alanında

yürütülen çalışma kalitesinin yükseltilmesi ve
devamının teşvik edilmesi amacı ile verilen
ödüller, Kariyer.net'te yayınlanan iş ilanlarına
gelen tüm başvuruları, en hızlı ve en yüksek
oranda yanıtlayan firmalara veriliyor.

STFA received an award in this year's “Respect for
Awards” as well, held at the Lütfi K rdar

Convention and Exhibition Center on February 12,
2014. The awards, organized to raise the quality
of work and encourage continuity in the field of
human resources,  are given to companies that
respond to all applications through job adverts
on Kariyer.net fastest and with the greatest rate.

People ı

STFA Group, where entrepreneurial and innovative practices
are always welcome, started the “I Have an Idea about
Construction Methods and Practices” competition in July
2013, and the results of the competition were announced
during the “Human and Innovation” event on November 30,
2013. In this competition, which were open to all STFA
employees, many ideas on operation/engineering fields
were shared. The first place in the competition went to
Nedim Akbulut's “Use of Breakwater Crane for Ease and
Saving on Time and Costs in Breakwater Construction”
project, Adnan Zorer's “Catamaran Port Crane Use for
Single-Block Jetty Construction” project won second place,
and the “Catamaran-type Portal Crane Use for the
Placement of Heavy Blocks in Jetty Construction” project by
Kaan Kany lmaz won third place. Gökhan Çepni's “Use of
Reinforced Concrete Modular Barges in Marine Operations”
project received honorable mention. In the awards
ceremony, STFA Construction Group President Mustafa
Karaku talked about the great amount of projects that
entered the competition and stated that it was very difficult
for the Creative Ideas Survey Board to make a decision. The
finalists who received their awards from Mustafa Karaku
expressed their happiness at their ideas being
conceptualized in projects.

ı

ş

ş

STFA WAS AWARDED "RESPECT FOR PEOPLE" AWARD

#1 Nedim Akbulut

#2 Adnan Zorer

#3 Kaan Kanyılmaz

adına Recep Çimen on behalf of

soldan from left



İTÜ MADEN FAKÜLTESİ 60. YILINI
STFA İLE KUTLADI!

MÜHEND SL E “ LK” AD M…İ İĞ İ I
THE “FIRST” STEP TOWARDS ENGINEERING…

Kurulu unun 60. y l n çe itli etkinliklerle kutlayan stanbul
Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, etkinliklerini,  21-22
Kas m tarihlerinde STFA ana sponsorlu unda düzenlenen
“Maden Fakültesi 60. Kurulu Y l öleni” ile noktalad .

'nin Ayaza a Kampüsü'nde
gerçekle en ölene, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca,
Fakülte Dekan Prof. Dr. Fatma Arslan, Bölüm Ba kanlar
ve madencilik sektörünün önde gelen temsilcileri kat ld .
Maden Fakültesi'nin akademisyenlerini, ö rencilerini ve
mezunlar n bir araya getiren ölene ilgi büyüktü.
Organizasyon kapsam nda STFA Temel Ara t rma ve
Sondaj A. .'yi temsilen Jeoloji Mühendisi Nur Akça ve STFA
n aat Grubu'nu temsilen

, ö rencilerin sorular n
cevaplad .
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İ ş İnsan Kaynakları Uzman
Yardımcısı Burak Soykan ğ ı ı
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Y ld z Teknik Üniversiteli taze mühendisler, baretlerini, di er bir deyimle Mühendis apkalar n , STFA'n n sponsor oldu u
' ' etkinli inde takarak mesle e ilk ad mlar n att lar. Co ku ve heyecan dolu mühendisleri bu özel günlerinde
STFA Holding CEO'su Mehmet Ali Neyzi, STFA n aat Grup Ba kan Mustafa Karaku , Yönetim Sistemleri Kurumsal Risk
Yöneticisi Emre K sac k, nsan Kaynaklar Direktörü Asl Poçan, nsan Kaynaklar Uzman zel Hara ve Yönetim Sistemleri
Kurumsal Risk Stajyeri O uzhan Y lmaz da yaln z b rakmad . Etkinlikte bir konu ma yapan  Mehmet Ali Neyzi, STFA'n n
e itime ve sosyal sorumluluk projelerine verdi i önemi u sözlerle dile getirdi: “Kurucular m z Sezai Türke ve Feyzi
Akkaya, her zaman e itime ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermi ti. Bizler de onlardan kalan bu miras
devam ettirmek için çal yoruz”. Daha sonra söz alan Mustafa Karaku , in aat sektörünün, Türk ekonomisinin lokomotif
sektörlerinden birisi oldu unu ve lokomotifin yol al p ilerlemesi için gençlere ihtiyaç duydu umuzu belirtti. YTÜ Rektör
Yard mc s Prof. Dr. Yusuf Ayvaz, etkinlikte konu ma yapan Mehmet Ali Neyzi ve Mustafa Karaku 'a birer plaket sundu.
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Istanbul Technical University Faculty of Mines, celebrating
its 60th anniversary, rounded out the celebrations with a
“Faculty of Mines 60th Anniversary Celebration” on
November 21-22, sponsored by STFA. The celebration, held
at Istanbul Technical University's Ayaza a Campus, was
attended by Rector Prof. Dr. Mehmet Karaca, Faculty
Dean Prof. Dr. Fatma Arslan, department heads and
prominent representatives of the mining sector. Great
interest was shown to the celebration, which brought
together the faculty, students and graduates of the Faculty
of Mines. As a part of the organization, Geological Engineer
Nur Akça, representing STFA Temel Investigation and
Drilling Company, and Human Resources Assistant
Specialist Burak Soykan, representing the STFA
Construction Group, answered students' questions.

ğ
İTÜ

In the “My First Hard Hat” event, sponsored by STFA, recent engineering graduates from Y ld z Technical University put on
their hard hats, in other words their Engineering Hats, and took their first steps towards their profession. STFA Holding CEO
Mehmet Ali Neyzi, STFA Construction Group President Mustafa Karaku , Management Systems Corporate Risk Manager Emre
K sac k, Human Resources Director Asl Poçan, Human Resources Specialist zel Hara and Management Systems Corporate
Risk Intern O uzhan stood with the enthusiastic and excited young engineers on this special day. In his speech during the
event, Mehmet Ali Neyzi expressed the importance given by STFA to education and social responsibility projects with these
words: “Our founders Sezai Türke and Feyzi Akkaya have always attached great importance to education and social
responsibility projects. We strive to keep their legacy alive.” In his speech, Mustafa Karaku indicated that the construction
sector was one of the leading sectors of the Turkish economy and that in order for this leading sector to move forward, it
needed youth. YTÜ Vice Rector Prof. Dr. Yusuf Ayvaz presented plaques to Mehmet Ali Neyzi and Mustafa Karaku .
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İTÜ FACULTY OF MINES
CELEBRATED 60TH ANNIVERSARY WITH STFA!



STFA İnşaat Grubu çalışanları arasında yapılan "Bir
fotoğraf karesinde STFA" fotoğraf yarışmasına ilgi büyük
oldu.  Yarışmaya 110 kişi fotoğrafları ile katıldı.
Değerlendirme Kurulu; İnşaat Grubu Başkanı Mustafa
Karakuş, fotoğraf sanatçısı Muammer Yanmaz ve farklı
departmanlardan seçilen STFA çalışanlarından
oluşturuldu. Kurulun değerlendirme sonuçlarının
açıklanması ve ödül töreni 24 Aralık'taki yılbaşı
etkinliğinde gerçekleştirildi. Derece alanların ödülleri; İlker
Keremoğlu, Mehmet Ali Neyzi, Mustafa Karakuş ve Aslı
Poçan tarafından verildi. Yarışmada birinciliği Yakup Erkul
(Dareen Balıkçı Barınağı Projesi, Saha Şefi), ikinciliği Eren
Yetik (Bid Bid Sur Otoyol Projesi, Makina Mühendisi),
üçüncülüğü ise Yücel Yakar'ın (İK Uzman Yardımcısı)
fotoğrafları kazandı. Ayrıca; Bülent Kapan (İzmit Körfez
Geçişi Projesi, Fotoğrafçı), Hacı Atak  (Dareen Balıkçı
Barınağı Projesi, Formen) ve Servet Akyüz'ün ( Dareen
Balıkçı Barınağı Projesi, Ekipbaşı) fotoğrafları mansiyona
layık görüldü. Yarışmada derece alan ve sergilenmeye
değer görülen 40 fotoğraf, STFA merkez binası giriş
alanında sergilendi.

“STFA in a Photo Frame” Photography Competition, held
among the STFA Construction Group employees, was met
with great enthusiasm. 110 photographers submitted
their works for the competition. Evaluation Committee
consisted of the Construction Group President Mustafa
Karaku , photography artist Muammer Yanmaz and STFA
employees picked from different departments. The
results were announced at the awards ceremony during
the New Year's celebration on December 24. Those who
were placed in the competition received their awards
from lker Keremo lu, Mehmet Ali Neyzi, Mustafa Karaku
and Asl Poçan. Yakup Erkul (Dareen Fishing Port Project,
Field Chief) won first place, Eren Yetik (Bid Bid Sur
Highway Project, Mechanical Engineer) came in second,
and Yücel Yakar (HR Assistant Specialist) was third.
Photographs taken by Bülent Kapan ( zmit Bay Crossing
Project, Photographer), Hac Atak (Dareen Fishing Port
Project, Foreman) and Servet Akyüz (Dareen Fishing Port
Project, Foreman) received honorable mention. Forty
photographs from the competition were exhibited at the
entrance area of the corporate offices.
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"BİR FOTOĞRAF KARESİNDE STFA"
FOTOĞRAF YARIŞMASI "STFA IN A PHOTO FRAME"

PHOTOGRAPHY COMPETITION

Birinci First
Yakup Erkul#1 İkinci Second

Eren Yetik#2 Üçüncü Third
Yücel Yakar#3

Yazan :By SOSAK



Sosyal ve Sportif Aktiviteler Kulübü (SOSAK) tarafından
bu yıl ilki düzenlenen "STFA Grup Şirketleri Futbol
Turnuvası", 22 Ekim Salı günü sonuçlandı. Turnuvaya
STFA İnşaat, İKG Proje, SİF İş Makinaları, Universal
Handlers, Energaz, HMF Asansör ve HMF Makina olmak
üzere grup şirketlerimizden toplamda 7 firma katıldı.
Turnuvanın şampiyonluğunu SİF İs Makinaları elde
ederken, Universal Handlers ikinci, HMF Makina ise
üçüncü oldu. STFA İnşaat'ın Fair-Play ödülünü aldığı
turnuvada, gol kralı HMF Makina'dan Musa Yeğen, Asist
Kralı ise yine HMF Makina'dan Benhur Gün oldu. Ödül
töreninde takımlara plaket ve madalyalarını; Mehmet
Ali Neyzi, Mustafa Karakuş, Cüneyt Divriş, Tamer
Öztoygar, Hakan Ek, Aslı Poçan ve Sibel Erkan verdiler.

STFA'lılar, tiyatro ve konser etkinlikleriyle de bir araya geldi.  Etkinlikleri  yakınları ile birlikte keyifle izlediler. Son dönem
etkinliklerden bazıları; "Alevli Günler" Tiyatro Oyunu, "Benimle Delirir misin?" Tiyatro Oyunu, "Üzgünüm Leyla" Tiyatro
Oyunu, "Aramızda Kalsın" Tiyatro Oyunu, "Şebnem Ferah" Konseri, "Hayvanat Bahçesi Müzikali" Tiyatro Oyunu,
“Uçurtmanın Kuyruğu” Tiyatro Oyunu, “Mabel Matiz” Konseri, “The Blues Brothers” Konseri .

“STFA Group Companies Football Tournament,”
organized for the first time this year by the Social and
Sports Activities Club (SOSAK), was concluded on
Tuesday, October 22. The tournament was attended by
seven teams from group companies: STFA Construction,
KG Project, S F Heavy Machinery, Universal Handlers,

Energaz HMF Elevators and HMF Machinery. S F Heavy
Machinery were the winners of the tournament; Universal
Handlers came in second and HMF Machinery won third
place. STFA Construction won the Fair-Play award. Musa
Ye en from HMF Machinery was the top scorer of the
tournament, and Benhur Gün, also from HMF Machinery,
had the most assists. In the awards ceremony, plaques
and medals were handed to the teams by Mehmet Ali
Neyzi, Mustafa Karaku , Cüneyt Divri , Tamer Öztoygar,
Hakan Ek, Asl Poçan and Sibel Erkan.
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STFA came together in theatre and concert activities STFA employees attended the activities with their families. Some of the
recent activities were: "A G " Stage Play " enimle Delirir isin?" Stage Play " zgünüm Leyla" Stage Play
" ramizda Kals n" Stage Play " ebnem Ferah" Concert " ayvanat Bahçes Müz kal " Stage Play

.
levli ünler , B m , Ü ,

A ı , Ş , H i i i , “Uçurtmanın Kuyruğu”
, “Mabel Matiz” , “The Blues Brothers” .Stage Play Concert Concert
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STFA GRUP ŞİRKETLERİ FUTBOL TURNUVASI
STFA GROUP COMPANIES FOOTBALL TOURNAMENT

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Sizi şirket içi duyurularda, yüzmedeki başarılarınızdan
tanıyoruz. Önce Aydın Yıldızay’ı kısaca tanımak isteriz.
Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak 1968 yılında
Zeynep Kamil'de doğmuşum. Ailemizin dağılmasının
ardından, 8 yaşında bana kurtuluş gibi gelen “Yetiştirme
Yurdu” hayatıyla tanıştım. Yurt hayatı zor da olsa, üvey
anne zulmünden kurtulduğum için çabuk ısınıp
sevmiştim. İlkokuldan sonra orta ve lise için Çatalca'ya
gönderildim. Yurttaki Müdür babamız, hayatı tanımamız

ve harçlığımızı kazanmamız için yaz aylarında çalışmaya
teşvik ederdi. 12 yaşındayken, deniz kıyısındaki Akbank
Kumburgaz Tesisleri'nde çalışmaya başladım. İlk yıl
bardakçıydım, küçücük boyumla, akşama kadar dağlarca
bardak yıkardım. Kendisi de yurtlu olan Ata abimizle
birlikte, mesai bitiminde koşarcasına denize inerdik.
Yüzmeyi bilmiyordum. Ata abi muhteşem yüzerken biz de
onu izler ve benzer hareketlerle suda debelenirdik. Bir ay
içinde, Ata abimizin eğitmenliğiyle hatırı sayılır bir düzeye
gelmiştik. Bir sonraki yıl gene yüzerken, tatile gelen yaşlıca
bir amca, “Ufaklık sen hangi kulübün yüzücüsüsün?” diye
sordu. Şaşkınlıkla, “Kendi kendime öğrendim” dedim.
Şaşırarak, “Şaka yapıyorsun, doğru ise anne ve babana
söyle, seni muhakkak bir kulübe göstersinler” dedi. Ben
de tebessüm ederek teşekkür ettim. 1985 yılında lise bitti
ve benim de yönetmelikler gereği yurttan ayrılış zilim
çaldı. İstemeden de olsa arkadaşlarıma, müdür babama,
hocalarıma, annelerime daha doğrusu evime ve aileme
hüzünle veda ederek yurttan ayrıldım.

We know you through the company-wide announcements
of your achievements in swimming. First, we'd like to
briefly get to know Aydın Yıldızay.

How did the outside world welcome you? How did your
paths cross with STFA?

I was born in 1968 at Zeynep Kamil [Hospital] as the second
of three children. After our family was splintered, I met the
orphanage life at 8, which seemed like salvation to me.
Even though life at the orphanage was difficult, I quickly
warmed up to it and loved it because I was free of my
stepmother's cruelty. After primary school, I was sent to
Çatalca for secondary school and high school. Our principal
father at the orphanage would encourage us to work in the
summer to get acquainted with life and earn our allowance.
When I was 12, I started working at the Akbank Kumburgaz
facility by the sea. I was a dishwasher my first year; with my
short stature, I would wash mountains of glasses all day
long. Once our shift was over, we would go running down to
the sea with Ata Abi, also from the orphanage. I did not
know how to swim. Ata Abi would swim magnificently as we

watched him and struggled in the water with similar
movements. Within the month, thanks to Ata Abi's coaching,
we were at a remarkable level. While swimming again next
year, an old man on vacation asked me which sports club I
was swimming for. Puzzled, I told him I learned to swim by
myself. He was surprised; he said, “You're kidding, if that's
true, tell your parents to definitely send you to a club.” I
smiled and thanked him. I graduated high school in 1985
and, according to regulations, the bells rang for me to leave
the orphanage. I reluctantly said goodbye to my friends, our
principal father, teachers, mothers, or rather, to my home
and family, and I left the orphanage.

The outside world did not welcome me. It was a difficult
period, emotionally and financially. I worked as an
assistant on buses and minibuses while looking for proper
work. Because of my lack of a true profession, and problems
with military service, I always got negative responses. One

STFA
Havuzu’ndan
Cebelitarık
Boğazı’na...

From the STFA Pool
to the Gibraltar Strait…

Aydın Yıldızay



Dışardaki dünya sizi nasıl karşıladı? STFA ile yollarınız
nerede kesişti?

Yüzmeyi nasıl geliştirdiniz?

Dışardaki dünya bana “hoşgeldin” demedi. Manevi ve
maddi olarak çok zor bir dönemdi. Otobüslerde,
minibüslerde muavinlik yaparken bir yandan da düzgün
bir iş arıyordum. Askerlik sorunu ve mesleksizlikten dolayı
hep olumsuz yanıtlar alıyordum. Bir gün yolum STFA'nın
Pendik Makina Müdürlüğü'ne düştü. Kazım Tezcan Bey ile
görüşerek, babamın STFA Trablus şantiyesi eski
çalışanlarından olduğunu ve beni işe almasını rica ettim.
Benzer gerekçelerle “maalesef” cevabını verdiğinde,
önceki başvurularımda yapmadığım bir şey yaptım. “Ben
babamın yanında değil yurtta büyüdüm, yaşım gereği
yurttan ayrılmak zorunda kaldım. Kalacak yerim ve param
yok. Devlet tarafından bu milletin parasıyla büyütüldüm.
Bu saatten sonra devlete, millete zararlı bir insan olmak
istemiyorum. Yurttan daha önce ayrılan abilerimiz
arasında bu tür örnekler çok. Ne iş olsa yaparım, lütfen
bana bir iş verin” dedim. Kazım Bey, Tayfun Bey'i çağırıp,
“Bu çocuk yarın atölyede işbaşı yapacak ve bundan böyle
şantiyede kalacak, gereğini yapın” dedi. Ardından da bana

dönüp, “Artık işin de, evin de var delikanlı.
Senden tek isteğim beni yanıltmamandır”
dedi. Bu ömrüm boyunca
unutamayacağım bir andır. 2 Ocak 1986
tarihinde artık bir STFA çalışanıydım ve
STFA yeni yuvamdı.

Liseyi bitirmiştim, 17 yaşındaydım, asıl

hayat eğitimi şimdi başlıyordu. Haftanın 3-

4 akşamı servisle Kadıköy üzerinden STFA

Altunizade kampüsüne gidiyor,  havuz

kapanana kadar yüzüyordum.  O zamanlar

STFA şirketleri arasında spor müsabakaları

yapılırdı. Yüzme dalında Pendik Makine

Müdürlüğü'nü temsil ettim ve hayatımın ilk madalyasını

STFA'nın havuzunda kazandım. Yaklaşık 2,5 yıl sonra yine

Kazım Bey'in desteğiyle Libya’ya gittim. Sirte GMD

projesinde ve Tripoli merkezde 5'er yıl çalıştım. İki çalışma

yerim de deniz kıyısında olduğundan denizle bağım

kopmamıştı. Günü geldi ve Türkiye'ye döndüm. Libya'da

iken gazetelerden çoğu profesyonel yerli ve yabancı

yüzücülerin katıldığı Uluslararası Boğaziçi Yüzme

yarışmaları yapıldığını okuyor ve her seferinde iç

çekiyordum.  Döner dönmez ilk yarışa katıldım.

Tecrübesizlikten yaklaşık 2,5 saat sürdü. Sonraki her yıl

katılmaya devam ettim. Yaş grubumda aldığım madalyalar

ve gelen tebrikler motivasyonumu daha da arttırdı.

Çanakkale Boğazı, Yüzme Federasyonun düzenlediği

Türkiye Şampiyonası havuz yarışları, yurt içi ve dışında

düzenlenen birçok havuz ve açık su yarışlarına ve

Türkiye'yi temsilen Avrupa Yüzme Şampiyonası’na

katıldım. Nihayetinde Cebelitarık Boğazı'nı mayolu yüzen

ilk Türk olma gururunu yaşadım.
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day I chanced on STFA's Pendik Machinery Office. I met with
Kaz m Tezcan, told him my father was a former employee at
an STFA construction site at Tripoli, and requested that he
hire me. When he said “unfortunately” for similar reasons, I
did something I hadn't done before. I told him: “I didn't grow
up with my father, but at an orphanage, and I had to leave
because of my age. I have nowhere to stay and no money.
State brought me up with the money from this nation. I don't
want to do anymore harm to this state, to this nation any
more. There are many examples of that among our older
brothers who left the orphanage before us. I will do
anything, just please give me a job.” Mr. Kaz m summoned
Mr. Tayfun and said to him, “This kid is going to start work
tomorrow at the workshop and stay at the construction site,
do what's necessary.” Then he turned to me and said, “Now
you have a job and a place to stay, young man. All I want
from you is that you do not mislead me.” That is a moment I
will never forget for the rest of my life. I became an STFA
employee on January 2, 1986, and STFA was my new home.

I'd graduated from high school, I was 17 and the actual
training for life was just beginning. I would take the
company bus through Kad köy to STFA's Altunizade campus,
and swim until the pool closed for the day. Back then, there
were sports events among STFA companies. I represented
Pendik Machinery Office in swimming, and received the first
medal of my life at the STFA pool. About two and a half years
later, I went to Libya with Mr. Kaz m's support. I worked five
years each at Sirte GMD Project and Tripoli headquarters.
Both of my work sites were by the sea, so I didn't lose the
connection. Then the day came for me to come back to
Turkey. When I was in Libya, I would read in the newspapers
about the international Bosporus swimming competition
where mostly professional swimmers from Turkey and
abroad would race, and I would sigh. As soon as I came
back, I joined the first race. Because of my inexperience, it
took me two and a half hours to finish. I kept competing
every year after that. The medals I received for my age
bracket and the congratulations improved my motivation
even further. I swam the Dardanelles Strait, the Swimming
Federation's National Championship pool races, many pool
and open water races in Turkey and abroad. I also
represented Turkey in the European Swimming
Championships. Finally, I became the first Turk to swim the
Gibraltar Strait in a swimsuit.

Like many of us, I know the Strait of Gibraltar from
textbooks. Because its name was in Turkish, I had an affinity
to it from the first time I heard of it. In the childish view of
those years I would imagine that, like Ali of Ke an, someone
named Tar k set out from somewhere in Turkey called Cebe
and went all the way there, achieved some legendary feat
admired by the whole world, and that's why his name was
given to those straits. It would make me feel a curious
admiration.
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How did you improve your swimming?

How did the Gibraltar crossing come about?

Sadece
“su”dur deniz,
dışardan
bakana!

The sea is just
water , for

those outside
looking in!

“ ”
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Cebelitarık Boğazı’nı geçiş nasıl gerçekleşti?
Birçoğumuz gibi Cebelitarık Boğazı'nı okul kitaplarından
bilirdim. İsminin Türkçe oluşu, ilk duyduğum andan
itibaren bende bir sempati uyandırmıştı. O yılların
çocukça bakışıyla; Keşanlı Ali misali, Türkiye'deki Cebe
adlı bir yerden, Tarık isminde birinin oralara kadar gittiğini
zannederdim. Tarık'ın tüm dünyanın şapka çıkardığı
destansı bir başarı elde ettiğini,  adının da o nadide
boğaza bu nedenle verilmiş olduğunu hayal eder ve
merakımla birlikte hayranlık duyardım.

On yıllar sonra bir gün, “Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek
geçmek ister misin?” sorusuyla karşılaştığımda, ismine
olan sempatim ve teklifi yapan Alp Bey (Taşkent) olduğu
için, şaka yapıyor düşüncesiyle sadece gülümsemiştim.
Ancak Alp Bey ciddi olduğunu, arkadaşlarından Pelin
Hanım’ın yakın zamanda yüzmek için oraya gideceğini ve
istersem beni de dahil edebileceğini söyledi. Tereddütsüz
''evet''  dedim.  Demeliydim, çünkü bu durum birçok açık
su yüzücüsünün hayaliydi. Benim için ise, bir rüyayı
gerçeğe dönüştürmekle eşdeğerdi. Soğuk Cebelitarık
denizine hazırlanmak için yaklaşık bir yıl boyunca,
Türkiye'de yaz ve kış aylarında düzenlenen birçok açık su
yarışına katıldık.  Günü geldiğinde ise, İspanya'nın Cadiz
şehrindeki Tarifa Kasabası’na gittik. Kasaba, batısı Atlas
Okyanusu, güneyi Akdeniz (boğaz) olan şirin bir yerdi.
Geçişimizi sağlayacak organizasyon ekibiyle buluşup,  son
resmi evrakları imzaladık. Denizin hırçınlığı nedeniyle
geçiş için kendilerinden haber beklememiz istendi.
Haberin 6 gün gelmemesi morallerimizi bozsa da, zamanı
antrenman yaparak değerlendirdik. Şehri tanıma ve Fas'a
geçip dolaşabilme imkanı da bulmuş olduk. Altıncı günün
akşamı beklenen haber geldi. İlk gün ben yüzecektim.
Sabahın çok erken saatlerinde kalkıp, hafif bir kahvaltı
sonrası saat 07:00 gibi ekiple limanda buluştuk. Ancak,
denizin uygun olmadığı söylenerek geçiş bir sonraki güne
ertelendi. İkinci sabah daha uykusuz ve daha heyecanla
limana vardığımızda, dün kadar olmasa da denizin yine
uygun olmadığı söylendi.  Kendilerine kararlı bir edayla,
“Deniz nasıl olursa olsun şansımı denemek istiyorum”
dedim. Bedenimin bir gün daha o heyecana ve
uykusuzluğa dayanacak gücü kalmamıştı. Ekip,
kararlılığım karşısında isteksizce de olsa hareketlendi.
Tekneyle, başlangıç noktası olan deniz fenerinin yakınına
gittik. Suya atladığımda, okyanus antrenmanlarından,
heyecandan, adrenalinden ya da hepsinin toplamından
olsa gerek, 19 derece olan su beklediğim kadar soğuk
gelmedi.  Kural gereği, fenerin kıyısındaki  kayalıklara
kadar yüzdüm.  Kayalıklara tutunarak hazır işaretimi
vermemle birlikte, tekneden siren sesi yükseldi. Avrupa
kıtasından Afrika kıtasına yüzerek geçişimin startı
verilmişti.  100-150 metre önümdeki kılavuz tekne ve 10-
15 metre solumdaki güvenlik botu eşliğinde bir başıma
kulaç atmaya başladım. Derinliği 400 metreyi bulan
Cebelitarık Boğazı; gemilerin, balinaların, yunusların,
köpekbalıklarının ve bilinmeyen nicelerinin, Atlas
Okyanusu-Akdeniz arasındaki tek geçiş yolu. Bu boğazı
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Decades later, when I was asked if I would want to “swim
across the Gibraltar,” because of the affinity I felt and
because Mr. Alp Ta kent was making the offer, I only smiled,
thinking he must be joking. But Mr. Ta kent said that he was
serious, that he would be going there to swim with one of
his friends, Ms. Pelin, and that if I wanted to I would be
welcome on the trip. I said “Yes” without hesitation. I should
have said yes, because this trip, a dream of many open-
water swimmers, would mean making a dream come true
for me. And for me, it was a dream coming true. In order to
prepare our bodies to the cold Gibraltar waters, we joined
many open-water competitions for a year both in the
summer and in the winter. When the day came, we went to
the town of Tarifa in the Spanish city of Cadiz. It was a cute
town with the Atlantic Ocean to its west and the
Mediterranean (straits) to its south. We met with the team of
organizers who would facilitate our crossing and signed the
last official papers. Because the sea was rough, they asked
us to wait for their approval for the crossing. The much-
awaited news didn't come for another six days, which was
demoralizing, but we spent our time training on the ocean
side of the town. We also had a chance to get to know the
city better, and cross over to Morocco and travel. The news
came in the evening of the sixth day. I was going to be
swimming on the first day. I was up very early in the
morning. After a light breakfast, we met with the team on
the docks around 7 a.m. But we were told the sea conditions
were not suitable and the crossing was delayed for a day.
When we made it to the port the second morning and I was
even more excited and sleep-deprived, we were told the sea
wasn't as bad as the day before but it still wasn't suitable.
My brief, clear and determined answer was: “Whatever
condition the waters are in, I want to take my chances.” my
body did not have what it takes to stand another day of
such excitement and sleep deprivation. Faced with my
determination, the team started working reluctantly. A boat
took us close to the lighthouse, which was the starting
point. When I jumped into the water, because of the ocean
trainings, excitement, adrenaline or a combination of all, 19
°C water didn't feel as cold as I expected. As a rule, I swam
towards the rocks around the lighthouse. As I held onto the
rocks and gave the go sign, the sound of a siren came from
the boat. My crossing from Europe to Africa had begun. With
a lead boat 100-150 m in front of me, and a safety boat 10-
15 m to my left, I started swimming alone. Strait of
Gibraltar, with a depth of 400 meters, is the only passage
between the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea for
ships, whales, dolphins, sharks and many others. The
experience of traversing this strait was very exciting. My
only hope was not to run into a hungry and psychopathic
shark. In long distance swims, every swimmer has a
spiritually fixed point in order to avoid boredom. Mine is a
composition I make myself with my strokes, breath and
dolphin-like guttural sounds. Rhythm may change
depending on my pace, but instruments are always the
same. After breath adjustments, like turning on the stereo
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geçme gerçeğini yaşıyor olmak oldukça heyecan vericiydi.
Tek dileğim aç ve psikopat bir köpekbalığına denk
gelmemekti. Uzun mesafe yüzmelerinde, her yüzücünün
sıkılmamak adına kendince ruhen sabitlendiği bir şeyler
olur. Benimki de, kulaç, nefes ve gırtlaktan çıkan yunusumsu
sesle oluşturduğum bir bestedir. Tempoya göre ritim değişse
de, enstrümanlar hep aynıdır. Nefes ayarları sonrası, bestem
eşliğinde hayallere dalmış, boyut değiştirmiş ve artık
kulaçlarımı hissetmez olmuştum.

İlk molamı, durmaksızın üç saat yüzdükten sonra vermiştim.
Bu durum bottaki yetkiliyi oldukça şaşırtmış. Bunun normal
olmadığını, saat başı durup beslenilmesi gerektiğini
söylemiş.  Aldığı yanıt ise, “O bir Çılgın Türk” şeklinde olmuş.
Suyumu içerken 5-6 km kaldığının söylenmesi bana moral
vermişti; zira ben Fas'a yüzerken, Fas benden kaçıyor
gibiydi. İkinci molamı ilk moladan bir saat sonra
verdiğimde, gelgitler ve yükselen dalga boyları bedenimi
oldukça zorlamıştı. Kan değerlerim düşmüş ve bir
tükenmişlik oluşmuştu. Şekerli suyumu yudumlarken “Son 1
km, ha gayret!” denmesi ile tekrar tüm gücümle hedefe
doğru saldırıya geçtim. Saatlerdir zifiri karanlık olan deniz
dibi, yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştı. Sırasıyla kayalar,
yosunlar, balıklar, kumlar, kumların üstündeki
dalga şekillerini görebiliyor olmak heyecanımı ve
gücümü arttırıyordu. Kulaçlarımı daha seri, sert ve
suyu dövercesine atıyordum. Kayalıklara elimi
dokundurduğum an duyduğum bitiş sireni, beni
tarihe yazmış ve o an için dünyanın en mutlu insanı
yapmıştı. 4 saat 34 dakika önce Avrupa kıtası
kayalıklarına değen elim şimdi 18,5 km ötesindeki
Afrika kıtası kayalıklarına dokunuyordu.

Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçebilen 2.Türk, mayolu
kategorisinde ise “ilk” Türk olmuştum. Büyük bir sevinç
yaşarken beni daha da duygulandıran bir şey oldu. Kıyıdan
gelen seslere dönüp baktığımda, yaklaşık 10-15 Faslı,
bonemdeki Türk bayrağını fark ettiklerinden olsa gerek,
alkışlıyor, ıslık çalıyor ve “Türko, Türko” diye bağırarak beni
kutluyorlardı. Tebessümle, ay-yıldızlı bonemi çıkarıp
sallayarak kendilerine teşekkür ettim. Tekneye çıktığımda
tüm ekip tarafından coşkuyla kutlandım. Başlangıç
noktamız olan Tarifa'ya dönmek üzere yola çıktık, Deniz
daha da kudurmuştu ve ben gerçekten “iyi yırtmıştım”.
Çocukluğumdaki Cebelitarık'la ilgili Cebeli Tarık varsayımım
ise maalesef gerçeği öğrenmemle geçerliliğini yitirdi. Tarık,
müslüman bir Arap komutan, Cebeli ise dağ demekmiş. O
dağa bir kale yapıp uzun yıllar bölgeye hakim olmuş. Yani
Cebelitarık, “Tarık'ın Dağı” anlamındaymış.  Sanırım bu
duruma en çok Cebeliler üzülecek .  Boğazın ismine olan
sempatim, bana verdiği ünvan nedeniyle hayranlığa
dönüştü. Rüyamı gerçekleştirmemin yolunu açan, desteğini
esirgemeyen Sn. Alp Taşkent'e, yolculuğuna arkadaş eden
Sn. Pelin Çelik'e ve her başarım sonrası tebrikleri ile beni
motive eden tüm dostlarıma tekrar teşekkür ediyorum.

O an neler hissettiniz?

Bu güzel söyleşi için Aydın Yıldızay’a teşekkür ediyoruz.

on a long ride, I was deep in a daydream with my
composition; I'd changed dimensions and was no longer able
to feel my strokes.

I took my first break after swimming for three hours straight.
This very much surprised the official on the boat, who said
that it wasn't normal and that I had to take a break once
every hour for nourishment. The answer given to the official
was “He's a crazy Turk.” As I was drinking my water, I was told
that I had 5-6 km left which cheered me up, because as I
swam towards Morocco, it felt like Morocco was running away
from me. When I took my second break an hour later, the tides
and the growing size of the waves had really been forcing my
body. My blood values were low and a feeling of exhaustion
took over me. As I sipped my sugar water, someone told me
“it's the last kilometer, come on!” which, along with the water
that picked me up, made me attack my goal with all my
strength. The bottom of the sea, which had been pitch black
for hours, was now beginning to light up with each stroke.
Being able to see in turn rocks, moss, fish, sands and the
marks of waves on the sands excited me and gave me
strength. My strokes were quicker and stronger now, as if I

was trying to beat the water. The final siren that
sounded when I touched the rocks with my hand
allowed me to go down in history and made me the
happiest man alive for that moment. My hand, the
one that touched rocks in Europe 4 hours and 34
minutes ago, was now touching rocks in Africa.

Now I was the second Turk in history to swim across
the Gibraltar, and the first one to do so in a
swimsuit. As I was feeling joy over this, something

else happened that made me even more emotional. As I
turned towards the voices coming from the shore, I saw 10-15
Moroccans, possibly because they noticed the Turkish flag on
my cap, were celebrating me by applauding, whistling and
shouting “Turco, Turco.” With a smile on my face, I thanked
them by taking off my cap with the Turkish flag on it and
waving at them. When I got back on the boat, I was
celebrated enthusiastically by the whole team. We set out to
go back to our starting point in Tarifa. The sea was even
harsher now, and it looked like I'd gotten off easy. My
childhood assumption about Cebelitar k also lost its validity
as I learned the truth. Tar k was a Muslim Arab commander,
and Cebeli meant mountain. He built a fort on that mountain
and ruled the area for years. So it means “Tar k's Mountain.” I
guess people from Cebe will be more upset than anyone
about this. My affinity for the name of this strait turned into
admiration after the title it had bestowed upon me. I'd like to
thank again Mr. Alp Ta kent for making it possible for me to
realize my dream and not sparing any kind of support, Ms.
Pelin Çelik for keeping me company on this journey, and all
my friends for motivating me with their congratulations after
my every success.

What did you feel in that moment?

e thank Mr. Aydın Yıldızay for this pleasant conversation.W
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