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merhaba

Baharla beraber yeniden tüm Köprü okurlarına merhaba.

Grubumuz bu yıl karlılığını arttırmaya odaklandı. Bildiğiniz gibi 1.5 milyar $ civarında
bir iş hacmine ulaşarak önemli bir güce kavuştuk. Ancak ciromuzun yanında, 2015 ve
gelecek yıllarda verimlilik ve karlılık öncelikli hedefimiz. Zaten halka arz çabamızın
başarılı olması da sürdürülebilir bir karlılık ile mümkün.

İnşaatta Kuveyt'ten Fas'a genişleyen coğrafyaya yayılan projelerimizde operasyonel
verimlilik çalışmaları son hız devam ediyor. Satın alma ve lojistikte teknoloji
kullanarak, iletişimi ve rekabeti arttırarak maliyetlerimizi düşürmeye devam
ediyoruz. İşverenlerimizden hakkımız olan ek işlerin bedellerini veya zaman
kayıplarını telafi etmelerini talep ediyoruz. Bir taraftan projeler tamamlanırken,
diğer yandan yeni projeler de faaliyete geçiyor. İzmit Körfez Geçiş projemiz IHI
firmasına teslim edildi, hesap mutabakatları yapıldı ve birlikte yeni işler yapma
niyeti ile el sıkışıldı. Tüpraş İskelesi de tamamlandı. Katar metro projesinde kazı
işlemleri tam gaz sürüyor. DP World Yarımca Container Limanı’nın 4 dev vinci sahaya
geldi. Kuveyt, Fas ve Umman projelerinde de bu yaz yoğun bir faaliyet devam
edecek.

Enerji grubumuz da bu yıl tarifelerin çıkması ve gaz ticaretinde dünya fiyatlarının
düşmesi ile ilk defa karlı bir işletme haline dönüşüyor. Enerya, müşteri ve çalışan
memnuniyetinde önemli artışlar gerçekleştirmeyi başardı. Gaz müşterilerimize artık
elektrik de sunabiliyor, bu rekabetçi pazarda yerimizi almaya gayret ediyoruz.
Partners Group ile ortaklaşa yeni şirket alımları için alternatif imkanları
araştırıyoruz.

Makine grubu ise yoğun rekabet olan pazarda kaliteli ürün ve servisiyle yerini
korumakta. Geçtiğimiz aylarda dünyanın önde gelen forklift markalarından Yale
firmasının Türkiye temsilciliğini aldık ve bu sektörde gücümüzü arttırmış olduk.

Khan Academy Türkçe 4 milyon derse ulaştı. Geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanı’nı
ziyaret ettik, kendisi bizlere her türlü desteği vermeyi taahhüt etti. Bir taraftan da
TEV İnanç Lisesi’ne katkılarımız devam ediyor.

Hepinize aileleriniz ile birlikte sağlıklı ve keyifli bir yaz diliyorum,

Sevgi ve saygılarımla.
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A warm greeting to all Kopru (Bridge) readers this spring.

This year, our Group has focused on improving profitability. As you know, we have
reached an important financial strength with around 1.5 billion $ business volume.
However, along with our turnover, our targets for the year 2015 and beyond are
productivity and profitability. Our IPO target can only be successful with a sustainable
profit outlook.

In our construction group, which has expanded from Kuwait to Morocco, operational
excellence improvements are gaining pace. Using technology in procurement and
logistics, faster communication and increasing competition among our suppliers we are
aiming to reduce our costs. We are asking our clients to recognize our rightful claims
and time delays. Some projects are coming to an end, while new projects are starting
up and mobilizing. Izmit Bay Crossing marine infrastructure works have been
completed and handed over to IHI, and all accounts have been settled amicably with
the intention to work together on a new major project together. Tüpra refinery pier has
also been completed with high customer satisfaction. Qatar metro excavation and
preparation works are gathering pace. 4 giant cranes from China have arrived at the DP
World Container Terminal at Yar mca. Kuwait, Morocco and Oman projects all have a
very busy summer schedule ahead.

Our energy group has finally started generating profits due to the tariffs being issued as
well as the reducing global gas prices. Enerya has realized important improvements in
the customer and employee satisfaction surveys. We have entered into the very
competitive electricity market and are now offering electricity to our gas customers. We
are scouting opportunities for acquisition in Turkey with our partner, Partners Group.

Our machinery group is preserving market share in a highly competitive market with
quality products and services. In the past months, we added the prominent Yale brand
to our portfolio, which is a worldwide strong player in the forklift market and will add to
our strength in this sector.

Khan Academy TR has already taught 4 million classes. Last month we visited the
Minister of National Education, and he committed to give full support to our efforts. On
the other hand, our support to TEV are also continuing.

I wish you and your families a happy and healthy summer,

All the best.

ş

ı

İnanç High School

Mehmet Ali Neyzi, CEO
STFA Grubu STFA Group



SUUD ARAB STANİ İ

SAUDI ARABIA

İki Kutsal Caminin Ülkesi

The Land of the Two Holy Mosques
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STFA için, 1978 yılında Suudi Arabistan'ın Mekke
şehrinde  yapımını üstlendiği MUNA Tünelleri projesinin
ayrı bir önemi vardı. Yurtdışında iş yaptığı ikinci ülke
olmasının yanında, bu proje ile STFA, Suudi Arabistan'da
iş kazanan “ilk” Türk Müteahhiti olmanın gururunu da
yaşıyordu. O günden bu yana yapımı üstlenilen 24 proje
ile bu bağ daha da güçlendi. Şu anda ülkede üç şubesi
bulunan STFA, Saudi Aramco, Sabic, SEC, NWC, Marafiq,
Maaden gibi birçok önemli işverenin vendor listesine
kayıt rumda. Ayrıca STFA'nın Suudi Arabistan’daki
yere klı şirketi, STFA Khaled Ahmed Juffali
Contracting Company (STFA-KJC) de bu kuruldu.sene

lı du
l orta

For STFA, the project of MUNA Tunnels, contracted in 1978 in
Mecca, Saudi Arabia, is of particular importance. Besides
being the second country contracted abroad, STFA was
proud to be the “first” Turkish Contractor that gained a
work in Saudi Arabia with this project. With the 24 projects
contracted since, this bond became stronger. Today, STFA,
which has three branches in the country, is registered in the
vendor list of many important clients such as; Saudi
Aramco, Sabic, SEC, NWC, Marafiq, Maaden. Besides, STFA's
recently established local partner company STFA Khaled
Ahmed Juffali Contracting Company (STFA-KJC) was
established this year.

KÖPRÜ
BÖLGELERİMİZ OUR REGIONS



Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda yer alan en
büyük ülkedir. İslam'ın iki kutsal şehri olan Mekke ve
Medine şehirleri bu ülke sınırları içerisinde yer alır. Ürdün,
Irak, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Umman,
Yemen, Basra Körfezi ve Kızıldeniz, Suudi Arabistan
coğrafyasını çevreler.

Suudi Arabistan, şeriat yasalarının anayasa olarak kabul
edildiği bir krallıktır. Suudi Arabistan Kralı Selman bin
Abdülaziz el Suud, aynı zamanda devlet ve hükümet
başkanıdır. Hükümet görevleri Bakanlar Kurulu tarafından
yürütülür. Yasama çalışmalarını ise Danışma (Şûra) Meclisi
üstlenmiştir. Danışma Meclisi'nde görüşülen yasa
tasarıları, Bakanlar Kurulu'nca kabul edilip, Kral
tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girer. Bu
nedenle Bakanlar Kurulu yasama yetkisine de sahiptir.
2003 yılında Meclise yasa önerme yetkisi verilmiştir.
Danışma Meclisi üye sayısı 2005 yılında 150'ye
yükseltilmiştir. Üyeler Kral tarafından 4 yıl süreyle
atanırlar. Suudi Arabistan'da kadınların seçme ve seçilme
hakları olmamakla birlikte, ölen Kral Abdullah, 2015
yılında yapılacak yerel seçimlerde kadınlara seçme ve
seçilme hakkı verileceğini söylemiş, yeni Kral Selman bin
Abdülaziz el Suud da, alınan kararların devamlılığı
vaadinde bulunmuştu. Ülkede, siyasi parti bulunmuyor.

The Kingdom of Saudi Arabia is the biggest country  located
on the Arabian peninsula. The two holy cities of Islam,
Mecca and Medina, are located within the borders of this
country. Saudi Arabia is geographically surrounded by
Jordan, Iraq, Kuwait, Bahrain and the United Arab
Emirates, Oman, Yemen, the Persian Gulf and the Red Sea.

Saudi Arabia is a kingdom in which the Sharia Laws are
accepted as a constitution. The Saudi King Selman bin
Abdülaziz el Suud is also the head of state and the head of
government. Government duties are carried out by a
Council of Ministers, while the legislative works are carried
out by the Advisory ( ûra) Council. Draft laws that discussed
at the Advisory Council needs to be accepted by the Council
of Ministers and the King for coming into effect.  Therefore,
the Council of Ministers has the legislative prerogative as
well. In 2003, the Council has gained the right to propose
legislation. In 2005, the number of the Advisory Council has
increased to 150. The members are assigned for 4 years. In
the Saudi Arabia, women don't have the right to elect or to
be elected, along with that, the late King Abdullah had
promised to accord the right to elect and to be elected for
women in 2015, and the new King Selman bin Abdülaziz el
Suud had accorded his will to pursue this wish. There is no
political party in the country.

Ş

Kabe ve Mescid-i Haram
Kaaba and Masjid al-Haram
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Suudi Arabistanlıların büyük bölümünü, yerli kabilelerin
soyundan gelen Araplar oluşturmaktadır. Basra Körfezi
kıyısında İranlı bir azınlık topluluğu yaşar. Resmî dil olan
Arapça ve çeşitli lehçeleri, bütün nüfus tarafından
konuşulur. Nüfusun %97'si Müslümandır. Suudi
vatandaşlarının çoğunluğu Selefiyye mezhebinden
Sünnilerdir. Şiiler Müslüman nüfusun
%10-15oluşturur. Nüfusun büyük
bölümü Riyad, Cidde, Mekke, Taif,
Medine, Dhahran, Dammam, El Huber ve
Hufuf gibi büyük kentlerde yaşarlar.

Suudi Arabistan ekonomisinin temel
belirleyicisi ve dinamiği petroldür.
Ülkede 1932 yılında bulunan petrol,
dünya ekonomisini bu tarihten itibaren
etkilemeye başlamıştır. Orta Doğu'nun
en büyük petrol üreticisi olan ülke,
dünyada ise 3. Sırada gelmektedir.
Petrole paralel olarak petro kimya sanayi
kurulmuştur. Gaz, altın, gümüş ve demir
ise Suudi Arabistan'ın diğer önemli yer
altı zenginlikleridir. Geniş bir yüzölçümüne sahip ülke
topraklarının %2'si tarıma elverişlidir. Genel nüfusun
%28'i tarımsal alanda faaliyet gösterir ve tarım, ülke
ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Hurma, buğday
ve meyveler, Suudi Arabistan'da en çok yetiştirilen ürünler
olurken, özellikle hurma ülke ihracatının önemli
ürünlerindendir. Hayvancılık da, ülke halkının gelir
kaynaklarındandır. Ülkede deve, koyun ve eşek beslenir.
Yün ve hayvan derisi üretimi ise yaygındır.

Suudi Arabistan Hükümeti'nin mevcut ekonomi politikası,
yeni istihdam olanakları yaratmak ve petrol gelirlerine
olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, petrol dışı
sektörlerdeki büyümeyi artırmaya odaklanmıştır. 2020
yılına kadar olan uzun vadede, petrokimya, doğalgaz,
elektrik, su arıtımı, telekomünikasyon gibi önemli
sektörlerde hayata geçirilmesi öngörülen yatırım
projelerinin toplam maliyetinin 613 milyar Dolar (2.3

trilyon SA Riyali) olacağı tahmin edilmektedir.

Suudi Arabistan ekonomisinde petrolün

KÖPRÜ
BÖLGELERİMİZ OUR REGIONS

Mada'in Saleh’deki Al-Khuraymat
sıralı mezar grubu.
A row of tombs from the Al-Khuraymat
group, Mada'in Saleh.

Medine’deki Mescid-i Nebevi.
Mescid-i Nebevi in Medina.

Majority of the Saudi Arabians are from the lineage of local
Arab tribes. On the coast of the Persian Gulf, there is an
Iranian minority community. The official language Arabic
and its various dialects are spoken by all of the population.
97% of the population are Muslim. Majority of Saudi citizens
are Sunnis of Salafi. Shiites are 10-15% of the population.

The majority of the population lives in big cities such as
Riyadh, Jeddah, Mecca, Taif, Medina, Dhahran, Dammam,
Al Khobar and Hofuf.

The key determinant and dynamic of the Saudi Arabian's
economy is oil. Oil was found in the country in 1932, has
begun to influence the world economy since then. The
country is the biggest oil producer in the Middle East and
ranks to be the third in the world. In parallel to oil,
petrochemical industries were also established. Gas, gold,
silver and iron are Saudi Arabia's other underground
treasures. Only 2% of the vast surface are arable. 28% of the
general population work in agriculture, and this is an
important source of income for the national economy. Date
palms, wheat and fruits are the products that are the most
produced in the Saudi Arabia. Particularly the date palms
are an important part of the country's exportation products.
Breeding is also one of the population's important income
sources. In the country, camels, sheep and donkeys are
bred. Wool and animal skin production is common.

The current economy policy of the government of Saudi
Arabia focuses on creating new employment opportunities
and reducing the dependency on oil income by creating a
growth in the sectors other than oil. In the long term until
2020, the total cost of big investment projects projected to
be realized in important sectors like petrochemical industry,



Kabsa, Suudi Arabistan'da çoğunlukça ulusal
yemek olarak kabul edilir.
Kabsa is commonly regarded as a national
dish in Saudi Arabia.
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ardından en büyük pay turizme aittir. Hac ve Umre
ibadetlerinin gerçekleştiği bölgelerin ülke toprakları içinde
yer almasının bu konuda payı büyüktür. Ticaretin
gerçekleştiği başlıca Suudi Arabistan limanları ise, Yenbu,
Cidde, Ras, Tanura ve Dahran'dır.

Suudi Arabistan Riyali hem ülkenin para birimi hem de
eski yıllardan bu yana dünya ticaretinin para
birimlerinden biridir.

Suudi Arabistan, gerek hac ibadeti, gerekse ruhani ve
otantik coğrafyasıyla ilginç bir ülkedir. Ülkenin Kızıldeniz
kıyılarındaki muhteşem kıyı şeridinde yer alan kayalar,
mercan grupları ve adaların sahip olduğu doğa, pek çok
açıdan görülmeğe değerdir. Ayrıca, çöl iklimin hakim
olduğu Suudi Arabistan'daki vahalar, nehirler, görkemli
dağ zirveleri ve yamaçları eşine ender rastlanır
güzelliklere sahiptir. Çöl iklimin özelliği olan fantastik kum
alanları ve taş oluşumlarının kendine ait ilgi çekici dokusu
ile Suudi Arabistan çöllerinde yağmurun düştüğü dönem
meydana gelen yeşillikler ve meralar çok etkileyicidir.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, ülkenin finans,
metropol ve kültür hayatının
şekillendiği en önemli şehirlerden
biridir. Çok sayıda müze ve Arap
tarihinin önemli simgelerinden olan
Al Masmak kalesi, başkentte yer alır.
Suudi Arabistan'ın başlıca en önemli
şehirleri Riyad, Cidde, Mekke, Medine
ve Tebük'tür. Özellikle Mekke, İslam
dini için kutsal bir şehirdir. İslam
dininin peygamberi Hz Muhammed
(sav) bu şehirde dünyaya gelmiş,
Kuran-ı Kerim'de bu şehire inmiştir.
Tüm dünya müslümanları, hacı
olmak için her yıl Mekke'yi ziyaret
etmektedir.

Medine de dünya müslümanları için önemli bir şehirdir.
Mescid-i Nebevi ve Uhud Dağı Medine'de bulunur. Osmanlı
dönemi özelliği taşıyan binalar, hanlar ve çarşılar ise Suudi
Arabistan'ın mimarisine ayrı bir zenginlik katar. Suudi
Arabistan şehirleri en eski yerleşim yerlerinin olduğu

Riyat’taki Masmak Kalesi.
Masmak Fort in Riyadh.

natural gas, electricity, water treatment, and
telecommunications are estimated to be 613 billion dollars
(2,3 trillion SA Riyals).

In the Saudi Arabian economy, tourism has the second
biggest share after oil. Pilgrimage visits for Hajj and Umrah

in the borders of the
country have an
important impact on
tourism. Yenbu,
Jeddah, Dhahran, Ras
and Tanura are the
major trade ports.

The Saudi Arabian Riyal
is both the currency of
the country and one of
the currencies of the
global trade since a
long time.

Saudi Arabia is an
interesting country,

either for pilgrimage or for its spiritual
and authentic geography. In the
coasts of the Red Sea; rocks, coral
groups on the amazing coastline
and islands' natural beauty are
worth seeing. Besides, oases in
Saudi Arabia with its desert
climate; rivers, glorious mountain
tops and hillsides are rare beauties. One
of the features of the desert climate is
that there is fantastic sand areas and
rocks that has their own interesting
textures and in the Saudi Arabian desert, the period when
the first rain drops, the foliage and the forage that appears
is truly amazing.

Riyadh, the capital city of the Saudi Arabia, is one of the
most important cities of the country where

financial, metropolitan and cultural life
takes shape. A multitude of museums and
one of the most important icons of Arabic
history, Al Masmak Castle, are located in
the capital city. Saudi Arabia's major
important cities are Riyadh, Jeddah, Mecca,
Medina and Tabuk. Especially Mecca is a
holy city for the Islamic religion. Prophet
Muhammad (s.a.a.w.), the prophet of Islam,
has come to life in this city. The Holy Koran
first came to this city. Muslims from all of
the world visit Mecca every year for

pilgrimage and becoming hadjis.

Medina is also a very important city for the Muslim world. Al-
Masjid an-Nabawi and Uhud Mountain are also located in
Medina. The buildings, inns and bazaars that carry the
characteristics of the Ottoman period enrich the
architecture of the Saudi Arabia. The Saudi Arabian cities
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topraklardır. Dünya
ticari tarihinin bir kısmı
bu topraklarda
oluşurken özellikle
Riyad, Tebük ve
Damman Suudi
Arabistan ekonomi
hayatı için önemli
şehirlerdir.

Suudi Arabistan'da
gezilmesi gereken bazı
yerler arasında; Riyat'ta Ulusal Müze, Kraliyet Kulesi ve
Masmak Kalesi'ni, Cidde'de Kral Çeşmesi, Balad ve
Korniş'i, Taif'te Al-Wahba Krateri'ni, Medine Bölgesi'ndeki
Mada'in Saleh'i sayabiliriz.

Yapımına 2014 yılında Cidde'de başlanan ve
tamamlandığında dünyanın en uzun binası ünvanını elde
edecek olan “Kingdom Tower” (üstte), mimari olarak 1007
metre yüksekliğinde olacak. 2019 yılında açılması
planlanan binanın 630. metresinde bir gözlem terası yer
alacak.

Her yıl Nisan veya Mayıs aylarında yapılan Deve Yarışları,
ülkenin dünyaca ünlü en önemli etkinliğidir. Her yıl
düzenlenen ve on binlerce izleyici ile binlerce devenin
katıldığı bu yarışlar, Jenadriyah'daki Kültür ve Gelenek
Festivali'nin bir parçasıdır. Ulusal Muhafızlar tarafından
düzenlenen ve iki hafta süren festivalde deve yarışı, yerel
müzik performansları ile Ardha ve Mizmar folklorik
dansları sergilenir. Dünyanın en büyük deve pazarı da bu
ülkededir ve Buraydah Deve Pazarı'nda her gün yüzlerce

are lands with the
oldest settlements.
Some part of the global
trade history took place
on these lands, while
especially Riyadh,
Tabuk and Dammam
are important cities for
the economy of the
Saudi Arabia.

Among some places
that should be visited in Saudi Arabia: the National
Museum, the Kingdom Tower and the Masmak Castle in
Riyadh, King's Fountain, Balad and Corniche in Jeddah, Al-
Wahba Crater in Taif and Mada'in Saleh in the Medina area.

Started to be constructed in 2014 and will become the
longest tower of the world when it is completed, the height
of the “Kingdom Tower” (above will be 1.007 meters. The
tower is intended to be opened by 2019 with an observation
platform on 630th meter.

Camel Races held every year in April and May are the
country's most important and famous activities. These
races are organized every year with ten thousand
spectators and ten thousand camels and are a part of
Jenadriyah's Culture and Tradition Festival. Organized by
the national guards and last for two weeks, the festival
features local music performances with Ardha and Mizmar
folkloric dances. World's biggest camel bazaar is also in this
country and in Buraydah Camel Bazaar, hundreds of camels
are traded every day.

)

View of Riyadh and Kingdom Tower

Kingdom Tower, Jeddah (sketch)

Riyat’ın genel görünümü ve Kraliyet Kulesi

Kraliyet Kulesi, Cidde (temsili)
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SUUDİ
ARABİSTAN
KRALLIĞI’NDA
STFA IN
KINGDOM OF
SAUDI
ARABIA

TAMAMLANAN PROJELER
COMPLETED PROJECT
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Mekke Tunnels

Mekke Pompa İstasyonu ve Dağıtım Projesi,
Construction of Water Tranmission Main and
Pumping Station in the Holy City of Makkah

Muna Rezervuarı Büyük Su Deposu Çatısı
İnşaatı, Mekke  Muna Reservoir No:1 Roof
Structure, Makkah

Mekke Drenaj Projesi  Storm Water Drainage
Project of Holy Makkah

İş

DEVAM EDEN PROJELER
ONGOING PROJECTS

Tünelleri Makkah

Cidde Drenaj Kanalları (Jeddah Municipality)
Northern Jeddah Drainage Channel, Box
Culvert

King Khalid Tünelleri  King Khalid Tunnels

Manifa Üstyapı leri (Sinopec Services China)
Manifa Well Site Completions

Manifa Suüstü Yolları (Jan De Nul NV/Saudi
Aramco) Manifa Causeway

Dareen Balıkçı Barınağı Genişletilmesi Projesi
(Saudi Aramco) Dareen Port Expansion
Project

Ju'aymah İskelesi Büyütme Projesi (Saudi
Aramco) Upgrade Ju'aymah Pier

(1-2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(7)

(8)

(9)

1

3

5

2

4

6

7

98
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SÖYLEŞİ INTERVIEW

STFA Grubu'na yeni katılan üst yöneticilerdensiniz.
Söyleşimize sizi tanıyarak başlamak isteriz.

STFA-KJC'de görev almanızın ve bu yöndeki tercihinizin
öyküsünü kısaca öğrenebilir miyiz?

STFA-KJC'nin kuruluşu nasıl gerçekleşti, faaliyet alanları
ve vizyonunu anlatır mısınız?

Rekabet açısından Suudi Arabistan'daki durumu ve
STFA-KJC'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz,
avantajlı olduğunuzu düşündüğünüz konular var mı?

Öncelikle, STFA-KJC yönetiminin bir parçası olduğum için
mutluyum. 52 yaşındayım. 13 yaşımdan itibaren
İngiltere'de büyüdüm. Ekonomi ve İş Hukuku okudum.
Babamın Katar'da çalışan ilk inşaat mühendislerinden
olduğu bir inşaat sektörü geçmişine sahibim; şirket halen
körfezdeki en eski şirketler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan’daki STFA KJC'nin CEO’suyum. Cidde'de
bulunan merkezimizde, ve
bölgedeki uzun başarı listesindeki bu yeni ve heyecanlı
başlangıçtan sorumluyum. Görevim, bir “bağımsız şirket”
olan STFA-KJC'nin güçlü ve sürekli büyümesi için sağlam
temeller oluşturmak. Hedefim, pazar payını büyük ölçüde
artırarak, STFA-KJC'yi ana iş ve kâr merkezi haline
getirmek.

STFA-KJC, tarihi yöneten, saygı duyulan, güvenilen ve
kendi çabalarıyla başarılı bir yol izleyen iki güçlü ortak
tarafından kuruldu. Günümüzde ve bu dönemde nadir
görülen bir şey bu. Bu durum, STFA-KJC'yi, uzun bir
dönem için adamış güçlü bir kuruluş
olarak krallığın ticari haritasında işaretleyecektir. Deniz
işleri, ulaşım ve altyapı sektöründeki mega projelere
odaklanacağız. Doğru sınıflandırma ve sağlam temeller
olması her şeyden önemli.

Suudi Arabistan pazarı kazançlı, çok yönlü, olgun ve
oldukça rekabetçi. Bu da kalite ve fiyatın başarıyı en çok
etkileyen faktörler olduğu anlamına geliyor. STFA-KJC,
tarih, teslimat ve kalitede lider ve taviz vermeksizin
rekabet ortamında iyi bir pazar pozisyonunda. Bunlar

STFA'nın Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'a

You have joined to STFA Group op management recently.

Firstly we would like to know about you.

May we learn briefly history of your assignment in STFA

Group management and your choice in this regard?

How did STFA-KJC being established? Could you tell us

about the business activities, scope and vision of the

company?

How do you assess Saudi Ar bia market through the

competition perspective and  STFA-KJC position in this

competitive market? Is there any competitive advantage

STFA-KJC  possesses?

t

a

First, I am delighted to been part of STFA KJC management.
I am 52 years of age. Grew up in England from the age of 13.
Studied Economic and Business Law.  I come from a
background in the construction ndustry with my father
being amongst the very first ivil engineers to have worked
in Qatar and now the company is amongst th oldest in the
Gulf .

I am the CEO of STFA KJC in KSA. I am based in our HQ in
Jeddah responsible for the development of this new and
exciting start up capitalising on the long list of successes of
STFA and KJC in KSA and egionally. My task is to lay down
solid foundations that will carry a strong and sustainable
growth for STFA KJC as a stand alone company. My aim is
to make STFA KJC business and profit centre for
ST A by increasing our market share substantially.

STFA KJC is founded by two very strong partners who
command history, respect and a very credible and
successful track record in their own right. This is very rare to
have in this day and age. This will immediately put STFA
KJC on the KSA commercial map as a powerful
establishment committed to KSA for a long term. We will be
focusing on arine orks, ransportation, mega projects in
the infrastructure sectors . Having the right classification
and solid foundation is paramount.

Saudi market is a lucrative, sophisticated, mature and very
competitive . This means that quality and price is the
driving factors to succeeding. STFA KJC commands history,
delivery, quality and  has a good market position to be
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“Hedefim; pazar payını büyük ölçüde
artırarak, STFA KJC'yi ana iş ve kâr merkezi
haline getirmek.”

STFA-KJA CEO’su Ala Nuseibeh:STFA-KJC CEO
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F
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My aim is to make STFA KJC
business and profit centre for ST A by
increasing our market share substantially.



STFA-KJC'nin kuruluş amacı; STFA’nın, yeni
kurumsal ve iş hukuku düzenlemelerine uyum
sağlamasına yardımcı olmak amacıyla yerel bir
varlık oluşturmak, uluslararası inşaat şirketi
tecrübesini  yerel ve uluslararası kaynakların
birleşimini kullanarak , bu
mantıkla yerel pazarda uluslararası bir yüklenici
olma sorunlarını aşmak ve güçlü, yerel bazlı iş
planları ve stratejileri ile uzun süreli sürdürülebilir
gelişimi ilerletmek ve korumaktır. Şirket, Kraliyet
ortamında ve global pazarda saygı duyulan bir
geçmişe sahip iki grup girişimci tarafından
kurulmuştır. STFA İnşaat Grup Şirketleri ve Khaled
Ahmed Juffali Holding Şirketi, şirketin iki büyük
ortağıdır.

başarıya ulaştırmak

STFA - KJC is being established for the purposes of
being a local entity in KSA to help enhance the STFA
company to fit for the purpose of the new corporate
and labor law regulations, overcome the issues of
being an international contractor in a local driven
market with the mentality of a local having the
experience of international construction company
and using the combination of local & international
resources to reach success in a certain given amount
of time, and maintain & preserve the long term
sustainable development with a strong local oriented
business plans and strategies. The  Company has
been established by two entrepreneur groups both
having reputable background in the Kingdom
business environment and in the global arena. STFA
Construction Group Companies & Khaled Ahmed
Juffali Holding Company are the major shareholders
of the company.

daha fazla başarıya ulaşmamızda
bizi destekleyecek unsurlar.
Oldukça yetkin bir yönetim
takımıyla birlikte pazar bilgisi ve
bilinci, iyi anlaşmaların
gerçekleşmesini sağlayacaktır.
STFA-KJC, STFA için ana iş ve kâr
merkezi olacak.

Kısa vadeli hedefimiz yok, hepsi
uzun vadeli. Bu hedefleri
gerçekleştirmeye; insanlara,
prosedürlere, klavuz kitaplara,
halkla ilişkilere, mükemmel bir
itibarı olan yönetim kurulu ve
geçmiş performansı ve bu şirketi
pazarda saygı ve başarı kazanacak
şekilde ilerletmekten gurur
duymamı sağlayan iki ortağa
yatırım yaparak çoktan başladık.

Kültürüyle, iyi bir iş ve sosyal
yaşamı birleştiren düzeyli aileleriyle
ünlü olan Cidde'de yaşamaktan
memnunum. Tüm bölgeleri içeren
yoğun seyahat planımız sürecinde,
krallığın diğer kısımlarını da
keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Kısa ve uzun vadeli hedefleriniz
nelerdir?

Son olarak, Suudi Arabistan'daki
çalışma hayatı ve sosyal yaşama
dair görüşlerinizi almak isteriz.

Sayın Ala Nuseibeh’e söyleşi için
teşekkür ediyoruz.

competitive without compromising
quality. These are the ingredients
that will be our drive to more
success. Also market intelligence and
awareness through a very capable
management team will realise good
contracts and not any contracts. KSA
will be the main work and profit
centre for STFA KJC.

There is no short term, only long
term that is and has already started
by investing in people, procedures,
manuals, PR, hard work and honest
work backed by two partners and a
board  with a brilliant reputation
and track record  that makes me
proud to drive this company forward
yielding market respect and success.

I am pleased being in Jeddah a
place that is famous for its culture,
refined families combining a good
working and social atmosphere. I am
looking forward to exploring the rest
of the kingdom during our extensive
traveling plans that will cover all
regions

-

,

.

What is your short term and long

term goals?

Finally we would like to take your

opinion about social life and

business life in Saudi Arabia.

,

We’d like to thank Mr. Nuseibeh for

this interview.
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İNOVASYON INNOVATION

Küreselleşmenin etkisiyle bugün tüm sektörlerde rekabet
çok üst düzeylerde yaşanıyor. Rekabet,  yalnızca "Hızlı
Balık" değil, "Yaratıcı & Yenilikçi Hızlı Balık" olmayı
gerektiriyor. Bu sebeple firmalar bir yandan sistemlerini
mükemmelleştirmeye ve maliyetlerini düşürmeye
çalışırken, diğer yandan da yeni yöntemler ve daha üstün
tasarımlar geliştirerek, rakiplerine karşı rekabet avantajı
kazanmaya çalışıyorlar.  Biliyoruz ki, bizi bugüne taşıyan
bilgi ve teknolojilerimiz, yarına taşımaya yetmeyebilir.
STFA, kurumsal kültüründeki süreçlerde ve ürünlerinde
inovasyon yapmak üzere başladığı yolculuğunda, temel
değerlerinin içinde var olan “Değişim ve Yenilikçilik”
yaklaşımı ile emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

İnovasyon çalışmalarının konusunda uzman danışmanlar
liderliğinde yürütülmesi için STFA, Sabancı
Üniversitesi'nden öğretim üyesi Umut Ekmekçi ve Merih
Pasin'le birlikte çalışıyor. Beraber yürütülen “Kurumsal
İnovasyon Sistemi” çalışmasının üç önemli ilkesi
bulunuyor; “sistematik yaklaşım”, “odaklılık” ve “etkinlik”.
Bu yaklaşıma göre; geliştirilecek olan inovasyon
projelerinin belli stratejik odak alanlarına yönelik olarak
tasarlanması sağlandı. Amaç, hem kısa, hem de orta ve
uzun dönemde değer yaratacak, kurumun vizyonuna,
hedeflerine ve stratejilerine uyumlu inovasyon projelerine
odaklanmak… Bu kapsamda, mevcut iş ve proje
süreçlerimizdeki, müşteri ilişkileri yönetimindeki, insan
kaynakları yönetimindeki etkinliklerin arttırılmasına
yönelik projeler üzerinde çalışıldığı gibi, yeni teknolojiler,
yeni malzemeler, yeni mühendislik çözümleri
geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası üniversiteler ve
araştırma kurumlarıyla ortaklıklar yapılması konularında
da özgün projelerin geliştirilmesi hedeflenmekte.
İnovasyon süreçlerine tüm beyaz ve mavi yakalı
çalışanların aktif ve gönüllü katılımlarının sağlanması,
fikir ve önerilerin projelere dönüşümü, inovasyon
projelerinin belli yöntem ve araçlarla yürütülmesi, proje
takımlarının etkin yönetimi gibi konular önem arz ediyor.

“Daha pratik, daha iyi, daha farklı nasıl
yapabilirim?” sorusunu tüm çalışanlarının
STFA,

Today, there is an intense competition in all sectors due to
globalization. Competition does not only require being the
“Fast Fish” but also to be the “Creative & Innovative Fast
Fish”. For that reason, while the companies try bringing
their system to perfection and decrease their cost, they also
improve new methods and better designs in order to gain
advantage against their rivals. We know that our
information and technology, brought us to date, may not be
enough for the future. STFA continues with its journey,
started in order to make innovation in the processes of
corporate culture and products, with the approach of
“Change and Innovation” which exists among main values,
in firm steps.

STFA works with Umut Ekmekçi and Merih Pasin, the
academic members from the Sabanc University, in order for
the innovation works to be conducted under the leadership
of expert consultants. There are three main principles of the
“Corporate Innovation System”; “systematic approach”,
“focusing”, and “efficiency”. According to this approach, it is
ensured that the innovation projects to be developed are
designed, directed towards specific strategic focus points.
The aim is to focus on innovation projects that are in line
with the company's vision, aims and strategies and that
would create value in the middle and long term.... Within
this concept, it is aimed to develop new technologies, new
materials, new engineering solutions and unique projects
regarding the partnership with national and international
universities and research institutions besides working on
the projects aimed at increasing the efficiency of the
management in current work and project process, customer
relations and human resources. During the innovation
processes, it is important that all white and blue collar
workers are active and voluntary, their ideas and
suggestions turn into projects, that the innovation projects
are carried with certain method and tools and the project
teams are effectively managed.

ı

Hazırlayan By
STFA İnşaat Grubu STFA Construction Group

: İnovasyon Departmanı Innovation Department

YARATICI ve YEN L KC

HIZLI BALIK OLMAK

İ İ İ

BEING THE CREATIVE &

INNOVATIVE FAST FISH
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STFA'nın İnovasyon
Vizyonu : Yenilikleri
ilk tasarlayan, ilk
geliştiren, ilk hayata
geçiren olabilmek.
Değişimleri,
fırsatları, eğilimleri,
beklenti ve
ihtiyaçları mümkün
olan en erken
aşamada
görebilmek, bunlara
uygun, özgün
çözümler
geliştirebilmek.
Sadece bugüne
değil, yarına ve çok
daha ötesine
bakabilmek.

Innovation Vision of

STFA: To be the first one
to design, develop and
practice the innovations.
To be able to see the
changes, opportunities,
tendencies, expectations
and needs as soon as
possible and being able
to come up with suitable,
unique solutions. To be
able to see not only
today, but also the future.

içselleştirmesine çalışarak, yaratıcı fikirlerin
ortaya çıkmasına alan tanıyor. Yaratıcı
fikirlerin toplanmasından inovasyona
dönüştürebilme arasında geçen süreçte,
fikri değerlendirilme, bütçe ayrılma,
projelendirme, planlama,
prototipleme ve test gibi
aşamalar sistemini kurmak için
STFA, “İnovasyon Kurulu” ve
“Teknik Değerlendirme ve
Tasarım Ekibi” ile çalışmaları
yürütüyor.

Ayrıca, STFA temelini oluşturan alanlara yeni
kollar eklemek üzerine inovasyon araştırma
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şirket
vizyonu dahilinde beyin fırtınalarıyla
oluşturulan fikirler, alanında uzman kişi ile
paylaşılıp yorumlanıyor. Ardından, bu fikrin
orijinal hali ile yorumlar bir arada masaya
yatırılıp, araştırma kısmı başlıyor.
Araştırmalarda, konuda dünyadaki son
gelişmeler gözlemlenirken, aynı zamanda
benzer ihtiyaçlara sahip olabilecek ülkeler
özelinde spesifik ikincil araştırmalar
yapılıyor. Ulaşılan bulgular ile yeniden
konuyu çalışan beyin fırtınası takımı (hayal
ortakları) bir araya geliyor ve fikir yeniden
düzenleniyor. Bu sistem ile araştırma
projeleri kendi içinde geliştirilerek projeye
dönüştürülüyor.

STFA Kurumsal İnovasyon Sürecinin bir
parçası olarak, sanayi ile üniversite arasında
köprü olma ve değer yaratma amacıyla,
Üniversite ve Teknokentlerle ortak proje
geliştirilmesi  konusunda da çalışmalara
başladı. STFA Üst yönetimi Mart ayında
Marriot Otel’de Sabancı Üniversitesi'nden
öğretim üyesi  Merih Pasin ve Umut

Ekmekçi'nin “Mavi Okyanus” sunumu ile
bir araya gelerek Kurumsal İnovasyon

Sistemi çalışmalarında yeni bir
aşamaya daha geçmek üzere start
verdi.

Önümüzdeki dönemin, STFA için
yeniliklerle, özgün projelerle,

müşterilerimiz ve kurumumuz için
yüksek katma değerler yarattığımız
inovasyonlarla dolu olmasını
diliyoruz.

STFA tries to make all the employees
interiorize the question of “How could I be

more practical, better and make it
different?” and it gives them space

to present their creative ideas.
Within the process between the
gathering of creative ideas and
turning it into innovation; in order
to build the system regarding the

processes of opinion evaluation,
budgeting, project designing,

prototyping and test, STFA carries its works
with the “Innovation Board” and “Technical
Evaluation and Design Team”.

Additionally, innovation research works
continue at full stream regarding the addition
of new branches in the areas, forming the
base of STFA. The ideas, created with the
brainstorms within the company vision, are
shared and interpreted with specialists.
Afterwards, the original version of the idea
and the interpretations are discussed in detail
and the research phase begins.  During this
research, while observing the latest
developments in the subject, secondary
specific researches are also conducted for the
countries that may require the same needs.
With the findings, the subject is again brought
by to the brainstorming team (dream
partners) and the idea is reconstructed. With
this system, the research projects are
developed in themselves and turned into
projects.

As a part of the STFA Corporate Innovation
Process, in order to be a bridge between the
industry and the university and to create
value, the works began to be conducted
regarding the development of joint project
with University and Technocities. STFA senior
management gathered together with the
presentation of “Blue Ocean” by Merih Pasin
and Umut Ekmekçi, academic members from
the Sabanc University, and gave the start
signal in order to move to a next phase in
Corporate Innovation System works.  We wish
that for STFA, the next period is full of
improvements, unique projects and
innovations in which we create high added
value for our customers and corporation.

ı

See the unseen; Solve the unsolved; Do the undone; Fail,Learn and Win...

Sorunu gör, Gördüğünü çöz, Çözdüğünü geliştir, Geliştirdiğinden fayda yarat...



16 KÖPRÜ
ÖNCE GÜVENLİK SAFETY FIRST

Hazırlayan By
STFA İnşaat Grubu STFA Construction Group

: ÇSG Departmanı HSE Department

İnşaat sektörü, birçok ülkede iş kazalarının hemen hemen
en sık rastlandığı sektörlerden biridir. Sürekli gelişmekte
olan inşaat sektörünün iç dinamiklerindeki gelişmelerle
birlikte yeni riskler de sürekli olarak gün yüzüne
çıkmaktadır. İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği
denildiğinde ilk olarak aklımıza “iş kazası” kavramı
gelmektedir. Ancak, inşaat işlerinde meydana gelebilecek
iş kazaları kadar oluşabilecek meslek hastalıkları da
aklımıza gelmelidir. Meslek hastalıkları, çalışanların yaşam
kalitesini ve çalışma kapasitelerini geçici veya kalıcı olarak
ciddi oranda düşürebilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre; mesleki
risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklar
“meslek hastalığı” olarak değerlendirilmektedir. Meslek
hastalıkları, iş kazaları gibi akut olmadığından çalışana
verdiği zarar kısa vadede ortaya çıkmamaktadır.
İşyerindeki risklere uzun süreli maruziyet sonucu ortalama
40-45 yaşlarından sonra meslek hastalığı tanısı
konabilmektedir ve bu tanı konduktan sonra hastalıkla
yaşamayı öğrenmekten başka çare kalmamaktadır.

Meslek hastalıkları yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok
etmenin bir arada etkilediği tümüyle önlenebilir
hastalıklardır. Bu etmenler arasında beslenme, bireysel
duyarlılık, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlığı,
şişmanlık vb. etmenler sayılabilir. İnşaat sektöründe en sık
rastlanan meslek hastalıklarını yan sayfadaki tabloda
görmek mümkündür.

Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık
muayeneleri yapılarak çalışanların herhangi bir şikayeti
ortaya çıkmadan meslek hastalığı riskleri tespit
edilebilmekte ve gerekli önlemler alınmasına imkan

bulunabilmektedir. Meslek hastalıkları konusunda işveren
ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlıklarının
sağlanması önemlidir. Meslek hastalığı tanısı, o tanıyı alan
çalışanın yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı
olanağı vermektedir.

In many countries, construction is among one of the sectors
in which occupational diseases frequently occur. Due to its
continuous improvement and progress within its internal
dynamics, new risks come to light. While talking about
occupational safety and health in construction, we directly
think about “occupational accidents”. However, we must
also think about occupational diseases that one might
develop. Such diseases may seriously reduce quality of life
and operating capacity of workers, temporarily or
permanently.

In accordance with the Law no. 6331 on Occupational Safety
and Health; “occupational diseases” are defined as diseases
that develop due to exposure to occupational risks. Since
such diseases are not acute as occupational accidents,
damage on the worker cannot be understood in the short
term. Occupational disease can be diagnosed in workers
aged 40 to 45 as a result of exposure to the occupational
risks on long term and after a diagnosis, nothing can be
done but the worker has to learn to live with that disease.

Affected by several factors, occupational diseases are totally
preventable. These factors may include alimentation,
personal sensitivity, medications used, alcohol addiction or
smoking habit, or being overweight, etc.

Most frequent occupational diseases in the construction
sector are listed in the table r

Conducting per and
undergoing health examinations as required by regulations
give an opportunity to monitor risks for an occupational

disease, before a complaint and to take necessary
precautions. The employer and the employees should be
informed about occupational diseases and become aware
of such diseases. Diagnosis of an occupational disease
might lead to early diagnosis of his/her co-workers. Since

ight.

iodical indoor measurements

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MESLEK
HASTALIKLARI OCCUPATIONAL DISEASES IN

THE CONSTRUCTION SECTOR

Raynaud Sendromu

Zarar Görmüş İşitme Hücreleri
Damaged Hearing Hair Cell

Karpal Tünel Sendromu
Carpal Tunnel SyndromeRaynaud Syndrome

Sağlıklı İşitme Hücreleri
Healty Hearing Hair Cell
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diagnosis of an occupational brings with “severance pay”,
“incapacity benefit”, “invest in order to ‘mprove working
conditions” or “corporate criminal liability”, it might be kept
as a secret.

According to 2013 data of the Social Security Institution
(SSI) of Turkey, there are 371 cases of occupational disease
recorded, among which 33 are diseases of the construction
sector. Excluding the cases, which either do not have a
record in SSI or are not reported as occupational disease to
SSI.

Among occupational accidents or diseases in the world,
occupational cancers are ranked as the first cause of
morbidity by a 32%, while cardiovascular diseases are the
second reason with 23%. Comparative cost of illness
analysis reveals that musculoskeletal system disorders are
the most expensive disorder, with 40%.

The estimated number of deaths due to the hazardous
substances  is 438.489 per year, according to the
International Labor Organization (ILO). Only asbestosis can
result in 100.000 deaths. Silicosis, as another important
death factor, affects 37% of mine workers in Latin America.

According to data of the ILO, 3.9% of overall death rate is
due to occupational accidents or diseases. 15% of world the
population suffer either from an occupational accident or
an occupational disease. 30% of those who have had an
occupational accident or disease in their previous job, now
have difficulty in finding a new job.

The World Health Organization (WHO) estimates that
11.000.000 people suffer from an occupational disease
every year, and 700.000 among those pass away.

For healthy days, altogether.

Meslek hastalığı tanısı, beraberinde “tazminat”, “yüksek iş
göremezlik ödentisi”, “çalışma ortamının geliştirilmesi için
yatırım” ve “cezai sorumluluk” getirdiği için, bir yanılgı ile
saklanmaya çalışılabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre yalnız 2013
yılı içinde Türkiye'de 371 tane meslek hastalığı
kaydedilmiştir. Bunların 33 tanesi inşaat sektörü altında
kaydedilmiştir. SGK'ya kayıtlı olmayan çalışanlar ve SGK'ya
meslek hastalığı olarak bildirilmemiş vakalar bu sayılara
dahil değildir.

Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin
dağılımı incelendiğinde mesleki kanserler %32 ile ilk sırada
yer almakta, onun ardından %23 ile kardiyo-vasküler
hastalıklar gelmektedir. Hastalıkların maliyeti
incelendiğinde ise %40 ile kas iskelet sistemi hastalıkları en
çok harcama yapılan hastalık grubu olarak karşımıza
çıkmaktadır.

International Labor Organization (ILO) tahminlerine göre
zararlı etkenler nedeniyle her yıl 438.489 ölüm
beklenmektedir. Asbestoz tek başına 100.000 yaşamın
sonlanmasına neden olmaktadır. Bir diğer önemli ölüm
nedeni olan silikoz, Latin Amerika'da maden çalışanlarının
% 37'sini etkilemektedir.

ILO verilerine göre bütün ölümlerin %3.9'u iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu olmaktadır. Dünya nüfusunun
%15'i iş kazası veya meslek hastalıklarına maruz
kalmaktadır. Halen işsiz olan işgücünün %30'u daha önceki
işleri sırasında meydana gelen iş kazası veya meslek
hastalığı nedeniyle yeniden iş bulmakta güçlük
çekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünyada her
yıl 11.000.000 yeni meslek hastalığı vakası meydana
gelmekte ve bunların 700.000'i hayatını kaybetmektedir.

Sağlıklı günlere hep birlikte..

Hastalık Disease Hastalığın Nedeni Cause of Disease
İşitme Kaybı

Karpal Tünel Sendromu

Bel Ağrıları & Bel Fıtığı

Cilt Kanseri

Katarakt

Silikoz

Asbestoz

Histoplazmozis

Beyaz Parmak Hastalığı
Raynaud Sendromu

(Silika içeren tozların solunmasından kaynaklanan
akciğer hastalığı)

(Asbest içeren tozların solunmasından kaynaklanan
akciğer kanseri)

(Kazı sırasında solunan mantar sporlarının
akciğerlere yerleşmesiyle oluşan hastalık)

Hearing Loss

Vibration white finger
Raynaud's Phenomenon

Carpal Tunnel Syndrome

Low back pain & Herniated disk

Skin Cancer

Cataract

Silicosis (A lung disease due to respiration of silica fume)

Asbestos (A kind of lung cancer due to respiration of asbestos fiber)

Gürültü Maruziyeti

Titreşim Maruziyeti  (Örn: Beton kırıcı, beton vibratörü, taşlama makinesi,
darbeli matkap kullanmak)

Sürekli tekrarlanan hareketler, bileğe fazla yük verme, duruş bozuklukları

Sürekli tekrarlanan hareketler, yük kaldırma kurallarına uymamak, duruş
bozuklukları

Açık alanda çalışma sonucu güneş ışınlarına maruziyet

Ark kaynağı ışınlarına maruziyet

Kum karma, kaya delme veya tünel kazma işlerinin yapılması

Ahşapla çalışmak, kaynak yapmak, asbest içeren ürünle çalışmak

Kazı çalışmaları yapılması

Exposure to dangerous noise levels

Repeated and frequent use of hand-held vibrating tools (for example, power
drills, chainsaws, pneumatic drills, etc.)

Forceful or repetitive hand movements; an increased pressure within the tunnel
or working for long periods in the same or awkward positions

Forceful or repetitive movements; using back muscles instead of
leg and thigh muscles to lift large, heavy objects

Excessive exposure to sunlight due to working on open space

Exposure to beams of arc weld

Working in sand mixing, rock drilling or tunneling

Working with wood; welding or working with products containing asbestos

Excavation work

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE EN SIK RASTLANAN MESLEK HASTALIKLARI
MOST FREQUENT OCCUPATIONAL DISEASES IN THE CONSTRUCTION SECTOR
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STFA'nın girişimiyle, dünyanın en büyük ücretsiz öğrenim
platformu Khan Academy'nin ilk uluslararası iştiraki
olarak Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek
ilkesiyle yola çıkan Khan Academy Türkçe'nin kuruluşunun
üzerinden bir yıl geçti. 28 Kasım 2014 tarihinde
düzenlenen bir basın daveti ile birinci yılını kutlayan Khan
Academy Türkçe bugüne kadar 4 milyona yakın ders verdi.

Bir STFA vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı
çatısı altında faaliyet gösteren Khan Academy Türkçe'nin
birinci yıl davetine değerli basın mensuplarının yanı sıra,
Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsilen, Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Uğur Ergin de katıldı.

STFA Grubu'nun kuruluşundan bu yana eğitime verdiği
katkının altını çizen STFA CEO'su Mehmet Ali Neyzi: “STFA
olarak, kurulduğumuz günden bugüne, köprüler, yollar,
tüneller inşa ederek insanların hayatını kolaylaştırdık.
Uzakları yakın etmek için çalıştık. En başından beri de
eğitimde fırsat eşitliğinin her zaman arkasında olduk.
Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiğimiz Khan
Academy Türkçe ile de teknolojiden faydalanarak eğitim
hakkını herkese ücretsiz ve kolay yollarla ulaştırmak
istedik. Bugün de burada, dünyanın en büyük ücretsiz
eğitim platformu Khan Academy'yi Türkçe'ye
kazandırmamızın birinci yılını gururla kutluyoruz. Elde
ettiğimiz başarılar bize gelecek planlarımızla ilgili büyük
bir heyecan veriyor” dedi.

Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal ise, “Khan
Academy Türkçe olarak, eğitimde fırsat eşitliğini
güçlendirmek amacıyla herkese, her yerde, dünya
standartlarında ve bedelsiz eğitim imkânı sunabilmek
hedefi ile yola çıktık. Yeni teknolojilerin gündelik
hayatımızı fazlasıyla değiştirdiği bir dünyada, bilgiye
ulaşmanın çok çeşitli yöntemleri, öğrenmenin ise daha
efektif ve eğlenceli yolları var. Son bir senedir biz de
eğitimde dönüşümün en önemli temsilcilerinden Khan
Academy'nin sunduğu yenilikleri, Türkçe konuşan ve

With the initiative of STFA, it has been one year since the
foundation of Khan Academy TR, which began its journey
with the principle of enhancing the equality of opportunity
in Turkish education as the first international participation
of the world's biggest free learning platform, the Khan
Academy. Celebrating its first anniversary on November 28,
2014 with a press invitation, the Khan Academy TR gave
nearly 3,5 million lessons until now.

Operating under the Scientific and Technical Publications
Translation Foundation, which is a STFA foundation, the
Khan Academy TR, during its first anniversary celebration,
hosted U ur Ergin, Lifelong Learning General Directorate
Social Partners and Projects Department Head,
representing the Ministry of National Education besides the
esteemed media members.

Mehmet Ali Neyzi, STFA CEO, highlighting the contribution of
STFA in education since its foundation, stated: “As STFA, we
made the life easier for people by building bridges, roads
and tunnels since the day we are founded. We tried to make
the distances near. We have always supported the equality
of opportunity in education. With Khan Academy TR, which
we performed as a social responsibility project, we wanted
to provide free and easy education for everyone by making
use of technology. Today, here we proudly celebrate the first
anniversary of the Khan Academy TR, the biggest free
education platform in the world.  The achievements we gain
make us excited for our future plans.”

Alp Köksal, Director of the Khan Academy TR, stated: “As
Khan Academy TR, we began our journey with the aim of
enhancing equality of opportunity in education and
providing  a free world-class education for anyone,
anywhere. In this age, where the new technologies have
great impact on our daily lives, there are various methods
to reach the information and also many effective and
entertaining ways to learn. For the last one year, we have
been happy to share the improvements, offered by the Khan
Academy, one of the most important

ğ

Hazırlayan By: Khan Academy Türkçe Takımı
Khan Academy Türkçe Team

KHAN ACADEMY TÜRKÇE
. YAŞINI KUTLADI1

KHAN ACADEMY TR CELEBRATES ITS FIRST ANNIVERSARY



öğrenmekte sınır tanımayan zihinlerle paylaşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Yalnızca bir sene içinde
milyonlarca insana ulaştık, öğrenmek ya da öğretmek
isteyen herkesi Khan Academy Türkçe'de ağırladık. Khan
Academy Türkçe ile ulaştığımız her bir birey, eğitimine
katkı sağladığımız her öğrenci, derste fayda sağladığımız
her öğretmen ve bize her zaman destek olan yüzlerce
gönüllümüz, bizi hep daha çok çalışmaya ve daha iyisini
başarmaya itiyor. Khan Academy Türkçe'nin bugün tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanmakta olan
eğitim reformunun en önemli paydaşlarından biri
olacağından ve daha milyonlarca kişiye dünya
standartlarında öğrenim imkânı ulaştıracağından eminiz”
diye konuştu.

Khan Academy'nin tüm dünyada büyük ilgi gören “You
Can Learn Anything” (Her Şeyi Öğrenebilirsin) kampanyası
Khan Academy Türkçe'nin birinci yıldönümü vesilesiyle
Türkiye'de de başladı. Kampanya için hazırlanan video
Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Kampanya, zekânın
doğuştan, genetik faktörlerle belirlendiği yönündeki
yargıları yıkıp gelişme odaklı bir zihniyeti teşvik ediyor ve
farkındalığı arttırmayı hedefliyor. Kampanyanın tanıtım
filmine ve kampanya ile ilgili bilgilere
www.herseyiogrenebilirsin.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Khan Academy'nin kurucusu Salman Khan'ın 2012 yılında
yazdığı “Dünya Okulu” isimli kitabı STFA Grubu
Şirketleri'nden SİF JCB'nin desteği ile
Türkçe'ye çevrildi. Yapı Kredi Yayınları
tarafından basılan ve yayınlanan kitapta Khan
Academy'nin kuruluş hikâyesine ek olarak
Salman Khan'ın eğitim reformu ve eğitim
sisteminin geleceği ile ilgili görüşleri de yer
alıyor. Kitap, yoğun talep nedeni ile geçtiğimiz
günlerde ikinci baskıya girdi.Geleceğin okulları
nasıl olacak, eğitim nasıl dönüşecek,
öğretmen-öğrenci ilişkisi nasıl yeniden
şekillenecek, sınıflarda hangi teknolojik

“Tek bir şeyi bilmelisin: Her şeyi
öğrenebilirsin!”

Dünya Okulu

Khan Academy'nin kurucusu
Salman Khan: “Öğrenme
konusuna olan bakışımız,
öğrettiğimiz her şeyden çok
daha önemli. Eğer toplum
olarak öğrenirken
çabalamamız gerektiğini
kabullenirsek, insanlığın
potansiyeli uçsuz bucaksız
bir hal alacaktır.”

19

representatives of the transformation in education, with
those speaking Turkish and have no limit in learning. In only
one year, we reached millions of people. We hosted
everyone at the Khan Academy who want to learn or teach.
With the Khan Academy TR, each person we have reached,
each student we have contributed to the education, each
teacher we have contributed in the lesson and hundreds of
volunteers supporting us always force us to work more and
achieve more. We are sure that the Khan Academy TR will
be one of the most important shareholders of Turkish
education reform, and that it will provide the opportunity of
education to millions of people at world standards.”

The campaign of the Khan Academy, “You Can Learn
Anything”, which attracted great attention around the
world, also began in Turkey with the occasion of the Khan
Academy TR's first anniversary celebration. The video
prepared for the campaign has drawn interest. The
campaign aims breaking the notion that the intelligence
comes in birth and determined with genetic factors and it
encourages development oriented intelligence and
increasing the awareness. You can access to the
introduction film and information about the campaign via
www.herseyiogrenebilirsin.org.

Salman Khan, the founder of
the Khan Academy writes:
“Our look at learning is much
more important than
everything we teach. If we
acknowledge as a society that
we have to put in effort to
learn, the potential of
humanity will be endless.”

The book “The One World Schoolhouse”, written by Salman
Khan, the founder of the Khan Academy, in 2012
was translated into Turkish, with the support of
S F JCB, one of the companies of the STFA
Group. The book, published by the Yap Kredi
Yay nlar , includes the ideas and thoughts of
Salman Khan on the education reform and the
future of the education system as well as the
story of how the Khan Academy was founded.
Recently the book has been reprinted due to
high demand. How will the future schools be,
how will the teacher-student relationship be re-
established, which technological methods will

“You only have to know one thing,
you can learn anything!”

The One World Schoolhouse
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yöntemlerle ders işlenecek? Tüm bu konuların yanı sıra bu
kitapta Khan Academy'nin hikayesini de en samimi
şekilde kurucusunun kaleminden okuyacaksınız. Khan
Academy'nin nasıl teknoloji ve eğitimi bir araya getirerek
insan faktörünü ön plana çıkarttığını anlatan “Dünya
Okulu”, eğitim reformunun geleceğine ışık tutuyor.

“Sal Khan'ın eğitim sistemi üzerindeki etkisi
hesaplanamayacak kadar büyük.”

“Sal'ın Khan Academy'si, kurulduğu 2006'dan beri
sunduğu herkesin erişimine açık, özgürlük vadeden online
eğitim modeliyle düşüncelerimizi kökten değiştiriyor.”

“Dünyanın en büyük dersliği Türkiye'de... STFA, her yıl 8
milyon kullanıcının faydalandığı dünyanın en büyük
ücretsiz online öğrenim platformu Khan Academy'yi
Türkçe'ye kazandırdı.”

“Herkese Bedava Eğitim, Sonsuza Kadar...
Khanacademy.org ve Khanacademy.org.tr adreslerini
şiddetle tavsiye ederim.”

“Khan Academy Türkçe eğitime büyük katkı yapacak...
Geriye kalan, Khan Academy'nin imkânlarından
Anadolu'nun en ücra köşesine dahi ulaşarak öğrencileri,
öğretmenleri, ebeveynleri haberdar etmek.”

Bill Gates

Al Gore

Nuran Çakmakçı, Hürriyet Gazetesi Eğitim Yazarı

İsmet Berkan, Hürriyet Gazetesi Yazarı

Şelale Kadak, Sabah Gazetesi Yazarı

İşbirlikleri
�

�

Khan Academy Türkçe ve Türkiye Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı)

Khan Academy Türkçe, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

arasında
gerçekleştirilen işbirliği projesi kapsamında Khan
Academy Türkçe'de yer alan binlerce eğitim içeriği,
Bolluca Çocuk Köyü'ndeki bilgisayarlara yüklenecek. Bu
sayede Koruncuk Vakfı çocukları,
www.khanacademy.org.tr adresinde yer alan 3.500'den
fazla ders videosuna internet bağlantıları olmasa bile
erişebilecekler.

ile ortak bir
projeye imza
atıyor. Projenin ilk
aşamasında,
TEGV'in
İstanbul'da Okul
Destek Çalışması
yapan
gönüllülerine
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be used in the classes? Along with these issues, you will
read the story of the Khan Academy narrated in the most
sincere way by its founder. The “The One World
Schoolhouse”, describing how the Khan Academy has
placed the human factor at the focus bringing technology
and education together, lights the way to the future of the
education reform.

“
”

“

”

“The largest classroom of the world is in Turkey ... STFA
introduces into Turkish the Khan Academy, the largest cost-
free education platform of the world, from which 8 million
users benefit every year.”

“Free Education Forever for Everyone... I highly recommend
the links Khanacademy.org and Khanacademy.org.tr.”

“The Khan Academy will make a huge contribution to the
education in Turkey... What is left to do is to inform the
students, teachers and parents about the opportunities of
the Khan Academy, reaching out to the remotest parts of
Anatolia.”

Within the scope of the cooperation project between the

, thousands of educational materials will be
uploaded to the computers in the Bolluca Children's
Village. Thus, the children of the Koruncuk Foundation will
be able to access to more than 3.500 course videos of the

The impact of Sal Khan on education might truly be
incalculable.

Since it's founding in 2006, Sal Khan's Khan Academy has
revolutionized our thing of unfettered, open accross online
education.

www.khanacadem

Bill Gates

Al Gore

Nuran Çakmakç , Education Author of the
Hürriyet Newspaper

Newspaper

elale Kadak, Author of the Sabah Newspaper

Khan Academy TR and the Turkish Foundation for
Children in Need of Protection (The Koruncuk
Foundation)

ı

İsmet Berkan, Author of the Hürriyet

Ş

Cooperations

�

y.org.tr even if they do not have an
internet connection.

is signing a joint project with the

.
At the first stage of
the Project, the Khan
Academy TR team
presented an
introduction in
İstanbul to the
volunteers of TEGV

� The Khan Academy TR
Turkish Educational
Volunteers
Foundation (TEGV)

TEGV Toplantı Meeting
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Khan Academy Türkçe ekibi tarafından tanıtım sunumu
yapıldı ve platformun kullanımına dair uygulamalı
eğitim verildi.  Khan Academy Türkçe ile TEGV işbirliği
kapsamında ilk etapta TEGV'in İstanbul'daki Etkinlik
Noktalarında Khan Academy Türkçe video içerikleri
gönüllüler aracılığıyla çocuklarla buluşacak. Bundan
sonraki süreçlerde Türkiye çapında yaygınlaştırılacak
olan proje kapsamında matematikten sanat tarihine,
sağlıktan uzay bilimlerine kadar sayısız eğitim içeriği,
TEGV Etkinlik Noktalarındaki özel ortamlarda TEGV
eğitmenlerince derslerde kullanılacak ve çocukların
keyifle öğrenebilmelerine destek olacak.

işbirliğiyle bilgiye
erişimi kolaylaştırmak ve eğitimde dijital dönüşüme
destek amacıyla "Geleceğini Tasarla Projesi" başlatıldı.
Khan Academy Türkçe de projeye destek veren kurumlar
arasında yer alıyor.

24 Kasım 2014 tarihinde “Ters-Yüz” teması ile
düzenlenen TEGEP 4. Eğitim ve Gelişim Zirvesi'nde ters-
yüz edilmiş sınıf anlayışının önemli temsilcilerinden
Khan Academy oturumu yoğun ilgi ile karşılandı.

15 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde
gerçekleşen Eğitimde Dijital Dönüşüm Konferansı'nda
yer alan Khan Academy Türkçe, konferansın çıktısı olarak
hazırlanan “eğitimde dijital dönüşüm manifestosu”na
yön veren kurumlardan biri oldu.

Dijital dünyanın farklı alanlardaki gelişimi, işlevi ve
geleceği yönündeki
fikirlerin tartışılması
amacıyla Boğaziçi
Üniversitesi tarafından
düzenlenen Digital Talks
Sonbahar'14 etkinliğinde
Khan Academy Türkçe de
yer aldı. Boğaziçi
Üniversitesi'nde doktora
adayı olan Khan Academy
Türkçe Direktörü Alp
Köksal, dijitalleşmenin
eğitime getireceği etkilerin
konuşulduğu panele
İktisadi ve İdari Bilimler
Dekanı Prof. Ayşegül Toker
ile birlikte katıldı.

14 Mart 2015 tarihinde “Eğitimin geleceğine yön
verenler” teması ile Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev
sahipliğinde gerçekleşen Eğitim Teknolojileri Zirvesi
(ETZ)'ne ekip halinde katılan Khan Academy Türkçe, tüm

�

�

�

�

�

Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP), Microsoft Türkiye ve Habitat
Kalkınma ve Yönetişim Derneği

Etkinlikler & Konuşmalar:

carrying out School Support Studies and applied training
was given on the use of the platform. Within the scope of
the cooperation between the Khan Academy TR and
TEGV, the video materials of the Khan Academy TR will
meet children through the volunteers at the Activity
Points in İstanbul. In the later stages, the project will be
extended throughout Turkey, and numerous educational
materials, from math to art history and from health to
space sciences, will be used in classes by the TEGV
trainers in special settings at the TEGV Activity Points, to
support a joyful learning environment for the children.

�

�

�

�

�

The “Project for Planning the Future” was launched by the
cooperation between the

, to facilitate access to
information and to support digital transformation in
education. The Khan Academy TR is also among the
establishments that support the project.

The session of the Khan Academy, one of the important
representatives of the flipped classroom, attracted
intense interest in the TEGEP 4th Education and
Development Summit, held on 24 November 2014 under
the “flipped” theme.

Khan Academy TR was one of the establishments that
guided the “the digital transformation manifesto in
education” prepared as the output of the Digital
Transformation in Education Conference, held in İstanbul
Bilgi University on 15 December 2014.

Khan Academy TR participated in the Digital Talks Fall'14,
organized by the
Boğaziçi University to
discuss the ideas
concerning the
development, function
and future of the digital
world in various fields.
The Director of Khan
Academy TR Alp Köksal,
who is also a doctorate
candidate at the Boğaziçi
University, together with
Prof. Dr. Ayşegül Toker,
the Dean of the Economic
and Administrative
Sciences Department,
participated in the panel

which discussed the impacts of digitalization on
education.

The Khan Academy TR, participating as a team in the
Educational Technologies Summit (ETZ) hosted by the

Ministry of Development, the
United Nations Development Program (UNDP),
Microsoft Turkey and the Habitat Development and
Governance Association

Activities & Conferences:

ETZ Stand
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dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim reformunun
önemli bir paydaşı olduğunu gösterdi. Khan Academy
Türkçe Direktörü Alp Köksal ana salondaki
konuşmasında yeni eğitim teknolojilerinin hayatımızı
nasıl değiştirdiğini, kişiselleştirilmiş ve kendi hızında
öğrenimi nasıl mümkün kıldığını ve Khan Academy'nin
eğitimde dijital dönüşüme olan etkilerini anlattı. Ayrıca,
STFA CEO'su Mehmet Ali Neyzi de etkinlik kapsamında
düzenlenen “Kurumsal Dünyada Eğitim Teknolojileri"
paneline davet edilen konuşmacılar arasındaydı.
STFA'nın kuruluşundan bu yana eğitime yaptığı yatırımın
altını çizen Mehmet Ali Neyzi konuşmasında sürekli
eğitimin önemi, kurumsal sosyal sorumluluk ve
inovasyon konularını vurguladı.

TOBB ETÜ Endüstri ve Verimlilik Topluluğu'nun 18-19-20
Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlediği Liderlik
Kampı'15 etkinliğinde özel sektörden önemli temsilciler
ile birlikte konuşmacı olarak yer alan Khan Academy
Türkçe Direktörü Alp Köksal; liderlik, girişimcilik ve
inovasyon konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

21 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Eğitim Teknolojiler
Platformu (ETP) etkinliğinde Khan Academy Türkçe'nin
ilk pilot okul uygulamasının erken sonuçları açıklandı.
Eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda Khan
Academy'nin ortaokul ve lise seviyelerinde sınıflarda
kullanımı hakkında bilgi verilirken, TED İstanbul Koleji
Matematik öğretmeni Uğur Mert ile beraber Türkiye'deki
ilk pilot uygulamadan elde edilen veriler paylaşıldı.

Mart ayı boyunca STFA Genel Merkezi'nde, bir STFA Vakfı
olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı'nın Türkçe
eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla
üstlendiği önemli bir sosyal sorumluluk ve gönüllülük
projesi olan Khan Academy Türkçe'yi STFA çalışanlarına
tanıtmak üzere sunumlar düzenlendi. Khan Academy'nin
Türkiye ve dünyadaki faaliyetlerinin paylaşıldığı
sunumlarda, STFA Grubu çalışanlarına Khan Academy'yi
hem kendilerini geliştirmek hem de çocuklarına ders
çalıştırmak için nasıl kullanabilecekleri aktarıldı ve
gönüllülük çağrısı yapıldı.

�

�

�

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

Bahçeşehir University on 14 March 2015 under the theme
“Those who guide the future of education”, showed that it
is an important shareholder of the educational reform in
Turkey, just as it is worldwide. The Director of the Khan
Academy TR Alp Köksal described in his speech in the
main hall how new educational technologies changed our
lives, how it made possible customized education at one's
own speed and the impacts of the Khan Academy on
digital transformation in education. STFA CEO Mehmet Ali
Neyzi was also among the speakers invited to the
“Educational Technologies in the Institutional World”,
organized within the scope of the activity. Mehmet Ali
Neyzi underlined the investments made by the STFA since
its establishment and highlighted the importance of
continuous education, the institutional social
responsibilities and innovation.

The Director of the Khan Academy TR Alp Köksal,
participating together with the reputable representatives
of the private sector in the Leadership Camp'15 Activity
organized by the TOBB ETÜ the Industry and Efficiency
Association in Ankara on 18-19-20 March, delivered a
speech on leadership, entrepreneurship and innovation.

In the Educational Technologies Platform (ETP) Activity on
21 March 2015, the early outcomes of the first pilot school
implementation of the Khan Academy TR were disclosed.
In the presentation, which attracted intense interest of
trainers, information on the use of the Khan Academy in
secondary and high schools was given and together with
the TED İstanbul College High School teacher Uğur Mert,
the data obtained in the first pilot implementation in
Turkey were shared.

Presentations were organized in March at the STFA Head
Office to introduce to STFA employees the Khan Academy
TR, which is an important social responsibility and
volunteerism project undertaken by the Foundation for
Translation of Scientific and Technical Publications, which
is a STFA foundation, to contribute to equality of
opportunities in education. In these presentations the
activities of the Khan Academy TR in Turkey and in the
world were shared, how to use the Khan Academy for self-
development of the STFA Group employees and their
children was explained, and a call for volunteering was
made.

�

�

�



23

Tevitöl Gelecek Kampı'nın
Yaz Dönemi Kayıtları Başladı
TEVİTÖL Gelecek Kampı, 1 haftalık dönemler halinde, 5
farklı tarih seçeneği ile kayıtlarına başladı.  Yatılı olarak
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan TEVİTÖL kampüsünde
gerçekleşecek kampın 1. dönemi 5-11 Temmuz, 2. dönemi
19-25 Temmuz, 3. dönemi 26 Temmuz-1 Ağustos, 4.
dönemi 2-8 Ağustos, 5. dönemi ise 9-15 Ağustos tarihleri
arasında yapılacak. Kampa katılmak isteyenler
www.gelecekkampi.org adresinden online kayıt
yaptırabilecek. Psikologlar, akademisyenler, eğitmenler ve
farklı mesleklerden gelen profesyoneller tarafından
hazırlanan kamp programı kapsamında öğrenciler,
farkındalık arttırıcı eğitim ve oturumlara katılacak, liderlik
potansiyeli testlerinden geçecek ve becerilerini ortaya
çıkaracak atölye çalışmalarında yer alacak. Kampın açılış
ve kapanış günlerinde düzenlenecek olan atölyelere
aileler de katılacak. TEVİTÖL Gelecek Kampı'nın sonunda,
uzman eğitmenler tarafından hazırlanacak gözlem
raporları öğrenciler ve aileler ile paylaşılacak.

TEV İnanç Türkeş Private High School has organized a special
vision camp, the first of its kind. The first implementation of
the program, dubbed “Future Camp,” took place over the
winter break. TEVİTÖL, the only school in Turkey where
children with special talents are educated, realized a special
project to support the youth's plans for the future and reveal
their occupational dispositions. TEVİTÖL Future Camp,
available for a limited number of students from High School
Prep, 9th, 10th, and 11th grades, offered the students a fun
winter break option while contributing to the students
getting to know themselves better and discover their
aptitudes, fields of interest, and occupational dispositions,
all ahead of their decision on universities. Fifteen students
from various cities and schools joined the camp.

Registration for the Summer Term at
Tevitöl Summer Camp s Openi
TEV TÖL Future Camp opened to registration with five
separate choices of dates, each of them for one-week terms.
First term for the boarding camp at TEV TÖL's campus in
Kocaeli's Gebze district will take place on July 5-11, second
term July 19-25, third term July 26-August 1, fourth term
August 2-8, and fifth term will take place on August 9-15.
Those who wish to join the camp may register online at

. As part of the camp program,
prepared by psychologists, academics, instructors and
professionals from various lines of work, students will join
exercises and sessions aimed to improve awareness, take
leadership potential tests, and take part in workshops that
will reveal their abilities. Workshops on the opening and
closing days of the camp will also be attended by their
families. At the end of the TEV TÖL Future Camp,
observation reports, prepared by expert instructors, will be
shared with the students and their families.

İ

İ

www.gelecekkampi.org

İ

TEVİTÖL GELECEK KAMPI'NIN
İLK UYGULAMASI YAPILDI

TEV TÖL FUTURE CAMP'S
FIRST IMPLEMENTATION TOOK PLACE

İ

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi alanında tek olma özelliği
taşıyan özel bir vizyon kampı düzenledi. “Gelecek Kampı”
adı verilen programın ilk uygulaması sömestr tatilinde
yapıldı. Türkiye'de özel yetenekli çocukların öğrenim
görebildiği tek okul olan TEVİTÖL, gençlerin gelecek
planlarını desteklemek ve mesleki eğilimlerini ortaya
çıkarmak amacıyla, özel bir projeyi hayata geçirdi. Lise
Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan sınırlı sayıda
öğrencinin yararlanabildiği TEVİTÖL Gelecek Kampı,
öğrencilere eğlenceli bir yarıyıl tatili seçeneği sunarken,
üniversite seçimleri öncesinde kendilerini daha iyi
tanımalarını, yatkınlıklarını, ilgi alanlarını ve mesleki
eğilimlerini keşfetmelerine katkı sağladı. Kampa farklı il ve
okullardan 15 öğrenci katıldı.



24

Tedarik zinciri ve önemi konusundaki görüşlerinizle
başlayalım dilerseniz.

Tedarikçi ve taşeronların bu sistemdeki konumları ve
işlevleri nelerdir?

Sistem oluşturma çalışmalarınızın nasıl başladı ve süreç
nasıl ilerledi?

Tedarik zinciri deyince akla doğru zamanda doğru mal
veya hizmetin en iyi bütçe ile doğru yere ulaştırılması
geliyor. Bazı projelerimizin cirolarının yaklaşık %70'ini
malzeme ve hizmet satınalma kalemleri oluşturuyor ve
burada etkin tedarik zinciri yönetiminin proje karlılıkları
üzerinde büyük etkileri bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanıyla ticaret yapan şirketimiz için
tedarikçilerimiz ve taşeronlarımızı uzun dönemli iş
ortaklarımız olarak görmekteyiz. İhale süreci ile başlayan
ilk temaslarımız işi kazandıktan sonra master plan ve
tedarik planları ile devam edip fiyat araştırmaları,
pazarlıklar, sözleşme ve sipariş süreçleri, nakliye,
gümrükleme, var ise montaj, test ve devreye alım ve en
son malzeme/hizmetin müşterimiz tarafından kabulü ile
sonlanmaktadır. Pek tabi ki ortaya çıkardığımız ürünün
garanti süresi boyunca sorumluluklarımız devam
etmektedir. Burada satınalma tip sözleşmelerimizi
kullanarak garanti süresince verdiğimiz taahhütlerin
maksimum düzeyde tedarikçi ve taşeronlarımız ile
paylaşılması da büyük önem arz ediyor.

Tedarik zincirinin işleyişi boyunca bazen dakikalar hatta
saniyeler ile yarışmaktayız. Dolayısıyla, kurgumuzu da
hem operasyonel (en verimli şekilde) hem yönetimsel
(ileriye dönük stratejik hedeflerimizi destekler şekilde)

We may begin with your opinions on supply chain and its

importance if you wish.

What are the positions and functions of the suppliers and

sub-contractors in this system?

How did your efforts to create the system begin and how

did this process proceed?

When it is about supply chain, what comes to my mind is to
deliver the right goods or service to the right place at the
right time with the best budget. Approximately 70% of the
turnover of some of our projects are consist of materials
and service procurement items and effective supply chain
management is quite influential on the project’s
profitability.

For our company conducting trade activities all around the
world, we consider our suppliers and sub-contractors as our
long-term business partners. Our first contact starting with
the tendering period continues with the master plan and
supply plans after the contract is awarded following with
market research, bargaining, contract and order process,
shipment, customs clearance, tests and installation if
required, and lastly, the process is completed with the final
approval of the customer for material/service. Of course our
responsibilities continue during the guarantee period of our
products. At this point, it is very important to share the
guarantee period commitments with the suppliers and the
sub-contractors on the maximum level by using STFA
template contracts.

During the operation of supply chain, we sometimes race
against minutes, even seconds. Thereby, we shape our
operational (in the most effective way) and managerial (in

KÖPRÜ
SÖYLEŞİ INTERVIEW

“Mevcut projelerimizde verimliliğe
odaklanırken,  gelecekteki
projelerimize önceki
projelerimizdeki tecrübelerimizden
ışık tutacak bir çok yeni uygulamayı
tasarladık ve devreye aldık.”
“While focusing on efficiency in ongoing
projects, we designed and put into use many
applications based on the experiences from the
previous projects that would light the way for
our future projects”

STFA Tedarik Zinciri Müdürü
Köken Güneş:Supply Chain Manager



olarak tedarik zinciri yönetiminin taahhüt sektöründeki en
iyi uygulamalarını (best practice) inceleyerek ve kendi
şirket kültürümüzle yoğurarak şekillendiriyoruz.
Türkiye'de gün geçtikçe yaygınlaşan rekabet, şeffaflık ve
denetlenebilirlik konusunda büyük katkı sağlayan e-ihale
uygulamalarında hem yurtiçi hem yurtdışı ilk
uygulamalarımızı yaptık. DP World Yarımca projemizde
taşere ettiğimiz işler, Kuveyt'e deniz ekipmanı nakliyesi,
Umman'da Taqah Balıkçı Barınağı projemizin asfalt
taşeron seçimi işleri, İzmit Körfez Geçiş projemizin
demobilizasyonunda satılacak demirbaşlar gibi konularda
farklı denemeler gerçekleştirdik.

İleriye dönük stratejik hedefler deyince aklıma STFA
Tedarikçi Portalı geliyor (my.stfa.com/procurement).
Tedarikçi ve taşeronlarımız, kendi iletişim, ticari, referans
bilgilerini ve kalite belgelerini, bilgilerin doğruluğunu teyit
ederek sisteme giriyorlar. Tedarik Zinciri ve İhale Hazırlık
departmanlarımız da bu tedarikçi ve taşeronlara yaptıkları
ziyaretleri, performanslarından memnuniyetlerini ya da
kişisel yorumlarını STFA Portal üzerinden girip
paylaşıyorlar. Böylece ileriye dönük iş ortaklarımızın
belirlenmesinde ve gelecek projelere ışık tutulmasında
katkı sağlıyorlar. Tüpraş projesinde, kendi kontrolümüz
için Excel'de tasarladığımız, ana malzeme ve hizmet
tedarikçilerinin sözleşmede verdikleri sözler ile hakediş
bazlı ilerlemelerini karşılaştıran ve kritik durumlar için
projeksiyon yapıp alarm veren Satınalma Takip Raporu'nu
Easy yazılımına taşıdık. Bugün Yarımca projemiz de bunu
kullanıyor ve Kuveyt projemiz de kullanmaya başlıyor.
Yönetici özeti şeklindeki bu rapor ile olası riskler
karşısında erken önlem alma imkanı buluyoruz.

Projelerimiz, iş programlarını yakalayabilmek için pek tabi
ki malzeme ve makinelerin nerede ve ne durumda
olduklarını merak ediyorlar ve her gün takip etmek
istiyorlar. Burada da fark yaratma adına STFA Portalımıza,
merkezden satınalma/yedek parça/lojistik talebi şeklinde
SAP ile entegre yeni alanlar tanımladık. Örneğin,
projelerimiz merkezden bir taşıma talepleri olduğunda
buradan lojistik taleplerini oluşturuyorlar. Taşımayı yapan
şirketlerin ve şimdilik Türkiye'deki gümrükçümüzün
sisteme girdikleri bilgiler ile siparişlerinin ne aşamada
olduğunu anında görüyorlar. Bu bilgilere  akıllı
telefonlarından da ulaşabiliyorlar. Son olarak, ambarlarda
yeni bir yapılanmaya gittik. Entegre ambar yönetimi ve
tüm ambarlarımızın SAP aracılığıyla birbiriyle konuşması
çok önemli. Merkez binamız ve pilot bölge olarak
seçtiğimiz DP World Yarımca şantiyemizde demirbaşlarda
barkod sistematiğine geçmek de yine bu seneki
hedeflerimiz arasında ve hızlı stok takibi için önemli.

İleriye dönük stratejik hedefleriniz nelerdir, uygulamalar
konusunda gelinen noktayı nasıl özetlersiniz?

Lojistik, dış ticaret ve ambar operasyonlarına yönelik
neler yapılıyor?

Sayın Köken Güneş'e söyleşi için teşekkür ediyoruz.

the way to support our prospective strategic aims) supply
chain management strategies by examining the best
practices in the global EPC sector and mixing it with our
company culture. We performed our first practices of
domestic and foreign e-tender applications which
contribute a lot to the competition, transparency and
auditability widespreading in Turkey. We performed various
tests regarding the works subcontracted in our DP World
Yarımca project, equipment shipment to Kuwait, asphalt
works subcontractor selection of our Taqah Fishery Harbour
project in Oman and fixed assets sales during the
demobilization of Izmit Gulf Bridge project.

STFA Supplier Portal (my.stfa.com/procurement) is one of
the most important projects when it is about prospective
aims. Our suppliers and sub-contractors enter their
communication, commercial, reference information and
their quality documents confirming the information is valid.
Our Supply Chain and Tender Preparation departments
share their supplier visit and performance appraisal forms
or personal comments for these suppliers and sub-
contractors on the STFA Portal. Thereby, they contribute to
the determination of future business partners and light the
way for future projects. In Tüpraş project, we have designed
a Procurement Status Report for our own control which
compares the commitements and realizations of suppliers
and subcontractors and alert in case of critical situations by
making projections. Today, DP World Yarımca project uses
this Easy based software and Kuwait project is starting to
use it. Thanks to this management summary report, we
have the chance to take early precautions against potential
risks.

In order to stick with the work schedules, our projects of
course requires daily information about the latest status of
materials and machinery shipments. In order to make a
difference and facilitate the process, now STFA projects are
able to make purchasing/spare part/logistics requests from
Headquarters via STFA Portal entegrated with SAP. With the
request number, they are able to see the status of the orders
with the data entered into the system by our customs
agency in Turkey and the thirdy partly logistics forwarders.
The data can also be traced via smart phones. Lastly, I
would like to mention we have restructured oud
warehousing activities. Integrated warehouse
management and communication of all warehouses with
each other via SAP is very important. Moving to barcode
system in the fixed assets at the Headquarters building and
DP World Yarımca project is also among our 2015 targets for
efficient stock tracking.

What are your prospective strategic aims? How would you

summarize the point reached regarding the applications?

What kind of activities are performed for logistics, foreign

trade and warehouses operations?

We thank Mr. Köken Güneş for the interview.
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İNSAN KAYNAKLARI HUMAN RESOURCES

Grubumuzun stratejik hedeflerine ulaşabilmesi ve
sürdürülebilir büyüme için en önemli varlığımızın insan
olduğunun bilincindeyiz. İnsan kaynakları olarak
önceliğimiz, çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel
gelişimlerini yönetmek, kendi kariyer gelişimleri ile ilgili
sorumluluk almalarını desteklemek, yöneticilerimizin,
çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini ve
karşılıklı geribildirim verilmesini sağlamak.

Bu doğrultudaki çalışmalarımız kapsamında, 2013 yılında,
şirketimizin vizyon, misyon, hedefleri ve organizasyonel
yapılanması doğrultusunda, mevcut İnsan Kaynakları
Yönetimi Sistemlerimiz ile uyumlu ve entegre şekilde
işleyen iş ailesi ve ücret yönetim
modelini hayata geçirdik ve
performans yönetim sistemimizi
yeniledik.

2014 yılında ise, insan kaynakları
bilgi işlem altyapısına yatırım
kararı aldık ve SAP ile uyumlu bir
sistem olan SuccessFactors'ü
kullanmaya başladık. Adını
“Circle” koyduğumuz sistemimiz,
yetenek yönetimine baz oluşturan,
çalışanlarımızın beklentilerine
kullanıcı dostu yapısı ile cevap
veren, performans yönetimi,
eğitim ve gelişim yönetimi, işe alım yönetimi, işgücü
planlama vb. tüm insan kaynakları fonksiyonlarını tek çatı
altında buluşturan ortak bir online platform. Bulut
teknolojisi sayesinde internet erişimi olan her yerden
Circle sistemine giriş yapabiliyoruz.

Bu sistemin, başarılı iş sonuçlarına ulaşmamızı
destekleyeceğine, yetenekli ve yenilikçi çalışanların
organizasyonumuzda yer almalarını sağlayacağına,
hedeflerle yönetim ve sürekli gelişim ile yüksek
performans kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı
sağlayacağını biliyoruz.

Circle kapsamında öncelikle, 2 modülü, Performans
Yönetimi ve İşe Alım Yönetimi'ni uygulamaya aldık.

We are aware that our most important asset in achieving
the strategic targets of our Group and for sustainable
growth is people. As the department of human resources,
our priority is to manage the professional and individual
development of our employees, to support them for taking
responsibility in their own career development, and to
ensure that our managers regularly observe the
performance of the employees and give feedback to each
other.

Within the scope of our efforts in this regard, in 2013, we
launched the work family and salary management model,
compliant with and running as integrated with our existing

Human Resources Management
Systems, and renewed our
performance management in line
with the vision, mission, targets and
organizational structuring of our
company.

In 2014, we decided to invest in the
data processing infrastructure and
began to use the SuccessFactors
compliant with SAP.  The system we
called “Circle” is an online platform
which constitutes the basis for
talent management, responds to
the expectations of our employees
with a user-friendly structure, and

combines all human resources functions such as
performance management, training and development
management, recruitment management, and workforce
planning under the same roof. Thanks to the cloud
technology, we are able to access the Circle system
everywhere with an internet connection.

We know this system will support us in successful business
results, ensure that talented and innovative employees
would participate in our organization, and contribute to the
extension of high performance culture via management
with the objectives and constant development.

Within the scope of Circle, we primarily conducted 2
modules; Performance Management and Recruitment

ENTEGRE İNSAN KAYNAKLARI PLATFORMU
INTEGRATED HUMAN RESOURCES PLATFORM

Hazırlayan By
STFA Construction GroupSTFA İnşaat Grubu,

: Human Resourcesİnsan Kaynakları
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Yaklaşık 4 ay süren bir çalışma sonrasında Performans
Yönetim Sistemi süreçlerimizi Haziran 2014 itibariyle Circle
sistemi üzerinden online olarak yürütmeye başladık.

İnsan Kaynakları yönetiminin en önemli yapı taşlarından
biri olan performans yönetimi, hepimizin bildiği gibi,
şirket hedeflerinin birey ve ekip hedeflerine indirgenerek
entegre edildiği, bireysel hedef ve yetkinliklerin bu amaçla
tüm yıl boyunca etkin ve objektif olarak yönetildiği bir
süreci kapsıyor. Circle'ın performans yönetim sistemini
kullanarak; şirketin stratejik hedeflerinin çalışanlarımız
tarafından içselleştirilmesini, hedeflerin daha sağlıklı ve
etkin bir şekilde takip edilmesi sağladık. Sistem dahilinde
çalışanlarımız, kişisel hedeflerini yöneticilerinin
hedefleriyle ilişkilendirebiliyor. 360⁰ yetkinlik
değerlendirmesi ile kendilerinden beklenen
yetkinliklerdeki performansa yönelik kendisi, iş
arkadaşları, astları ve müşterilerinden geri bildirim
alabiliyor, gelişim alanlarını tespit edebiliyor.
Yöneticilerimiz, ekiplerine hedef yönlendirmesi
yapabiliyor. İnsan Kaynakları departmanının desteği
gerekmeksizin çalışanlarıyla ilgili birçok rapora
erişebiliyor.

2014'ün Aralık ayı itibariyle de, işe alım süreçlerimizi Circle
sistemine taşıdık. Kurumsal hafızamızın korunmasının ne
kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yaklaşık 10.000
kişilik aday veri tabanımız sistemde ve bu sayı her gün
biraz daha artıyor. Yöneticilerimiz işe alım talebini
sistemde yaparak süreci kendileri başlatıyor ve her
aşamayı online olarak takip edebiliyor,
ilana başvuran adayların özgeçmişlerini,
görüşme notlarını, İK tarafından kısa
liste ve diğer kategorilere taşınmış
adayları görebiliyorlar. Yöneticiler
personel talebi ve teklif onaylarını sistem
üzerinden verip, akıllı telefon ve
tabletlerinden bu işlemleri
gerçekleştirebiliyorlar.

Circle'ın başka bir modülü olan ve şirket
içi iletişim platformumuz olarak
tanımlayabileceğimiz ise hepimiz
için çok yeni. Artık, tüm çalışanlarımız
daha rahat ulaşılabilir. Mesafelerin bir
önemi kalmadı çünkü Katar'daki
çalışanımızın sorusuna, Suudi Arabistan
ya da İstanbul'daki çalışanımızdan cevap gelebilir. Jam'de
oluşturulan gruplarda, çalışanlarımız fikirlerini,
yorumlarını paylaşabilir; beğendikleri makaleleri,
videoları yükleyebilir; forumlara, anketlere katılabilir,
şirket vikipediası oluşturabilir, web günlüğü tutabilir,
kısaca iletişim anlamında pek çok iletişim aracını bir arada
Jam'de bulabilirler.

Tasarımcının notu: STFA Grubu çalışanlarını bir ağ
üzerinde buluşturarak aralarında etkili bir etkileşim
yaratmayı amaçlayan Circle'ın logosunda yer alan
birbiriyle uyumlu farklı renkler, organizasyonumuzun
zenginliğini ve çeşitliliğini, daire içindeki ses dalgaları da,
iletişim ortamının çok sesliliğini ifade ediyor.

Jam

Management. We began to conduct our Performance
Management System processes online through Circle
system as of June, 2014, after approximately 4 months of
efforts.

Being one of the most important key functions of the Human
Resources management, performance management, as we
all know, consists of a period in which company objectives
are integrated by being cascaded to individual and team
objectives and in which these individual objectives and
competencies are managed efficiently and in an objective
way through the whole year with this purpose. By using the
Circle performance management system, we ensured that
the strategic objectives of the company are internalized by
the employees and objectives are followed better and
efficiently. Within the system, our employees are able to
relate their own objectives with those of the managers. With
360⁰ competence evaluation, they are able to receive
feedback from themselves, their colleagues, sub-ordinates
and customers intended for their performance expected in
accordance with their competences and they are able to
detect the areas of development. Our managers are able to
provide objective guidance. Many reports can be accessed
related to employees without the need for a support from
the department of Human Resources.

We carried our recruitment process into Circle system as of
December, 2014. We are aware of the importance of
preserving our corporate memory. In our database, there
are approximately 10.000 candidates and the number keeps

increasing each day. The managers start the
process upon requesting for recruitment in the
system and they are able to follow each phase
online; they are able to view the resume,
interview notes of the candidates applying for
the advertisement, and the candidates moved
into the shortlist or other categories by the HR.
The managers are able to perform employee
request and proposal approvals on the system
and conduct the process via their smart
phones and tablets.

Jam, which is another module of Circle and
can be described as the inter-corporate
communication platform, is new to all of us.
All of our employees can now reach it more
easily. The distance turned into a non-

problematic issue as the question of an employee from
Qatar can be responded by an employee from Saudi Arabia
or Istanbul. Within the groups created in Jam, our
employees are able to share their ideas and comments,
upload the essays and videos they like, participate in forums
and questionnaires, form company Wikipedia, have blogs;
in short, they can access to many communication tools at
the same time on Jam.

Note from the Designer: Different colors with harmony in
Circle's logo, which aims gathering all the STFA Group
employees in a network in order to create an effective
interactivity, express the richness and variety of our
organization, while the waveforms in the circle express the
multivocality of the communication environment.
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NOVASYONDA YEN TRENDLER
VE MAV OKYANUS ALANLARI

NEW TRENDS IN INNOVATION AND
BLUE OCEAN SPACE

STFA Yatırım Holding CEO'su Mehmet Ali Neyzi'nin ev
sahipliğinde, yılda dört kez düzenlenen, “STFA Grubu
Yöneticileri Buluşması”nın bu yılki ilk toplantısı 23 Mart
2015 tarihinde gerçekleştirildi. Her geçen gün önemi daha
da fazla anlaşılan inovasyon, “İnovasyonda Yeni Trendler
ve Mavi Okyanus Alanları” konusu ile bu toplantının
gündemindeydi.

STFA Grup Yönetimi'nin konuya olan hassasiyetinin
anlaşılması ve üst düzey yöneticilerin farkındalığının
artırılması için düzenlenen toplantıda, konu ile ilgili bilgi

ve tecrübelerini aktarmak üzere, Sabancı Üniversitesi
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Umut Ekmekçi ve Dr.
Merih Pasin konuk konuşmacılar olarak yer aldılar.
Ekmekçi ve Pasin, konuşmalarında; STFA'da ortak
inovasyon algısı, İnovasyon çeşitleri ve kapsamları,
kurumların inovasyon stratejisi geliştirirken izlemesi
gereken temel adımlar ve global ölçekte inovatif
gelişmeler konusunda görüş ve önerilerini paylaştılar.
Toplantı sırasında yapılan anket çalışması ile STFA Yatırım
Holding bünyesindeki şirketlerin üst düzey
yöneticilerinden, şirket ana faaliyet alanlarına yönelik
geliştirilebilecek mavi okyanus alanları ve stratejilerine
dair görüşleri alındı. Grubun global ölçekteki ana faaliyet
alanlarına yönelik, olası inovatif uygulamaların anlatıldığı
kısa filmler gösterildi. STFA Yatırım Holding Yönetim
Kurulu Başkanı İlker Keremoğlu yaptığı kapanış
konuşmasında, STFA Grup şirketleri için inovasyonun
öneminin altını çizdi.

ı
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“STFA Executives Group Meeting” is held quarterly and
hosted by Mehmet Ali Neyzi, the CEO of the STFA.  This
year's first meeting was held on March 23, 2015. Innovation
appears to be gaining importance day by day, which was
the agenda of the meeting with the topic of "New Trends in
Innovation and Blue Ocean Areas".

Sabanc University Academicians Assistant Prof. Dr.Umut
Ekmekçi and Dr. Merih Pasin attended as guest lecturers
for sharing knowledge and experience on the matter to the
meeting, which was held for understanding the sensitivity

of the matter for the STFA Group and raising awareness
within the senior executives. During their speech, Ekmekçi
and Pasin shared their knowledge and opinions about
mutual innovation perception within the STFA, innovation
types and its content, the basic steps that companies need
to follow while developing innovation strategies and
innovative developments on a global scale. A survey was
performed during the meeting for collecting the opinions
of the senior executives of STFA about the innovations that
could be developed on the core businesses and strategies
related to the blue ocean areas. Innovative application
short movies were shared related to the STFA's core
businesses on a global scale. The meeting was concluded
with the speech of the STFA Investment Holding Board
Chairman lker Keremo lu highlighting the importance of
innovation for the STFA Group companies.
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Sezai Türkeş-Feyzi Akkaya ikilisi, iş hayatları boyunca
mühendislik sektörüne 500'ün üzerinde yeni buluş
getirdiler. Bu buluşların bir kısmı mühendislik literatürüne
geçti, bazıları ise Türk tezi olarak tanındı.

STFA'nın kurucularından gelen bu “mühendislik ve buluş”
yeteneğine günümüzde bir yeni buluş daha eklendi. İzmit
Körfez Geçişi projesinde, özel bir demir düzeltme aparatı
dizayn edildi. “Kocapin” adı verilen aparat için yapılan
patent başvurusu olumlu sonuçlandı ve Marka Tescil
Belgesi alındı.

İzmit Körfez Geçişi Projesi Makina Şefi Ahmet Kocapınar
tarafından yapılan özel bir calışma ile 40mm'lik demir
düzeltme aparatı dizayn ve imal edilerek kullanıma
sunuldu. Böylece piyasada bulunmayan bir aparat dizayn
edildi, üretildi ve başarılı bir şekilde kullanılarak marka
tescili alındı.

ı ı ı ı ı ı ı
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ı ı ı ış ı Temel kazısı
yapılırken kazık demirlerinde eğilme bükülmeler olmuştu.
40 mm çapındaki kazık demirlerinin düzeltilmesi
gerekiyordu. Bu işlem ancak özel bir aparat ile yapılabilirdi.
32 mm çapa kadar eğilmiş demirleri düzelten aparatlar
vardı, fakat 40 mm için yoktu. Bunu elle yapmak mümkün
olmadığından başka çözüm bulmak gerekiyordu, yani
inovasyon şarttı. Marka tescilinin alınması ile sonuçlanan
süreç böyle başlamış oldu. Markanın adı konulurken,
aparatın fikir babası olan Ahmet Kocapınar'ın soyadından
ilham alındı ve PİN şekli de esas alınarak, marka
“KOCAPİN” olarak belirlendi.

Bu ürünün marka tesciline ilave olarak “Faydalı Model”
sertifikası için de başvuru yapıldı. Başvurunun Eylül-Ekim
2015 gibi sonuçlanması bekleniyor.

Projede 2014 y l n n ortalar nda Kuzey SSP yap s n n çok
özel temel kaz klar tamamlanm ve pile cap ve temel
betonuna geçmek için temel kaz s yap lm t .

The Sezai Türkeş-Feyzi Akkaya couple have introduced more
than 500 inventions into the engineering sector during their
careers. Some of these inventions were recorded in the
engineering literature, and some were recognized as the
Turkish thesis.

A new invention has been recently added to this
“engineering and invention” competence of the founders of
the STFA recently. A special device for straightening iron was
designed within the scope of the İzmit Bay Crossing Project.
The patent application for this device, called “Kocapin”, was
accepted and a Trademark Registration Certificate was
granted.

By virtue of a special study conducted by Ahmet Kocapınar,
the Chief Engineer of the İzmit Bay Crossing Project, a device
for straightening 40mm rebar was designed, manufactured
and put into use. Thus, a device unique in the market was
designed, produced, used successfully and registered.

In the Project, in mid-2014, the highly special foundation
piles of the Northern SSP structure were completed, the
excavation of foundation was carried out for the foundation
and pile cap concrete. During the foundation excavation,
bending had occurred in the pile rebar. The pile rebar of
40mm diameter had to be straightened. This could only be
done by a special device. There were devices that
straightened bent rebar up to 32mm, but none for 40mm.
Since it wasn't possible to do this manually, there had to be
a different solution, an innovation as needed. This marked
the beginning of the process that ended in getting a
trademark. The trademark was named after the surname of
Ahmet Kocapınar, the mastermind, together with the PIN
form, thus “KOCAPIN”.

In addition to the trademark for this product, an
application was also made for a “useful model” certificate. It
is expected that the response to this application will be
given around September-October 2015.

registration

STFA, “KOCAPİN”İN MARKA TESCİLİNİ ALDI
STFA GOT THE FOR “KOCAPİN”BRAND REGISTRATION
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SU ALTINDAN MAKETE
FROM UNDERWATER TO THE MODEL

İzmit Körfez Geçiş Asma Köprüsü'nün ana kule keson temelleri,
STFA tarafından geçtiğimiz yıl tamamlanarak -40 m deniz
tabanına oturtulmuştu. Denizin altında kalan bu önemli yapının
herkes tarafından görülmesi ve hatırlanmasını sağlamak
düşüncesi ile STFA üst yönetimi tarafından bir maket
yaptırılmasına karar verildi. Maketin yaklaşık boyutları ve ölçeği,
kesiti, gösterilmesi gereken detaylar, kullanılabilecek
malzemeler gibi ayrıntılar üzerinde STFA’lı yetkililer ve maketi
yapmak üzere anlaşılan Harun Tümer'den oluşan grup,
toplantılar yaparak bilgileri paylaştılar ve maketin detayları
ortaya çıktı. Planı olan herhangi bir şeyin maketini aslına uygun
olarak restore eden ya da yeniden yapabilen Harun Tümer,
projeyi tüm detayları aslına uygun olarak 1/80 ölçekte, bire bir
elde üreterek tamamladı. Dört ayda tamamlanan maketin
yapımında; su kontrası, şeffaf pleksi, galvanizli tel, pirinç tel ve
çeşitli ölçülerde, uygun özelliklerde kum ve taş kullanıldı.
Maketin açılışı, sergileneceği STFA Grup Merkezi lobisinde, 12
Mayıs tarihinde düzenlenen bir kokteyl ile gerçekleştirildi.

HARUN TÜMER KİMDİR?
45 yıla yakın bir süredir ahşap üzerine çalışan Harun Tümer, 1990'lı
yılların başından bugüne sadece el yapımı ahşap maketler üretiyor. Her
bir maketi bir plan dahilinde ve gerçek ölçülerine bire bir uygun olarak
üreten Harun Tümer, daha önce benzeri yapılmamış ya da klasikleşmiş
tekne ya da gemi maketlerine öncelik veriyor.
Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olan
Savarona Yatı ve İstanbul Şehir Hatları'nın
efsane vapurları Fenerbahçe, Kalender ve
Paşabahçe, çalıştığı maketler içinde öne
çıkanlardan bazıları. Harun Tümer'in el
yapımı ahşap maketleri içerisinde bir de
Edirnekapı-Taksim Elektrikli Nostaljik
Tramvay bulunuyor.

ş
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WHO IS HARUN TÜMER?
Working on wood nearly for 45 years, Harun
Tümer  solely produces handicraft wood models from the beginning of
1990s to today. Harun Tümer, producing each model within a plan and in
accordance with the real sizes, gives priority to the boat or ship models,
which have never been made before or which have become a classics.
Savarona Yacht with an important place in the Republican history and
the legendary ferries of Istanbul City Lines including Fenerbahçe,
Kalender and Pa abahçe are some of the outstanding models which he
completed. There is also Edirnekap -Taksim Electric Nostalgic Tramway
among the wooden models handmade by Harun Tümer.

Giant caissons, serving as the foundation for the bridge piers of
İzmit Bay Crossing Suspension Bridge, were completed and
assembled on the sea bed at -40 m by the STFA last year. It has
been decided by the STFA's top management to make a model
with the idea to allow everyone to see and remember this
significant construction which will not be seen again as it will
remain under the sea. The team composed of from the
STFA and Harun Tümer, who was contracted for making the model,
has had meetings over the details such as;  dimensions and scale,
section, the details to reveal, materials to use, and has shared the
information, and the details of the model have come to light.
Harun Tümer, who is able to restore or reconstruct the model of
anything that has a plan in accordance with the original, has
completed the project by manually producing all details, of which
are exactly the same in accordance with the original, in 1/80 scale.
During construction of the model completed in four months; water
contrast, transparent plexi, galvanized wire, brass wire, and sand
and stones with appropriate characteristics in various sizes have
been used. The opening of the model has been held with a cocktail
organized on May 12 in the lobby of the STFA Group Center where it
will be exhibited.

officials

ANA KULE KESON TEMELLERİ
İzmit Körfezi Geçiş Asma Köprüsü'nün 250 m yükseklikteki kulelerinin
temelini oluşturan ve “keson” olarak adlandırılan 2 adet betonarme yapı,
- 40 m deniz tabanında  oluşturulan temel üzerine oturmaktadır. Temel
yapısı, 67.0x54.0 m taban ölçülerinde ve 15.0 m yüksekliğinde
dikdörtgenler prizması şeklinde, taban kalınlığı 1.0 m, dış ve iç duvar
kalınlıkları 0.50- 0.30 m, tavan kalınlığı 0.60 m olan betonarme yapı ve
üzerinde  bu yapıya rijit olarak bağlanmış 27 .0 m yüksek 2 adet  16.0 m
dış, 13.40 m iç çap lı iç ve dış çemberden oluşan ve “şaft” olarak
adlandırılan 2 adet çelik silindirden oluşmaktadır.

CAISSON FOUNDATIONS
2 numbers of reinforced concrete structure, forming the foundations of
Izmit Bay Suspension Bridge Main Tower Foundations and named as
“caissons” are installed on the seabed prepared and levelled at -40m water
depth. Structure of the foundation composes of reinforced concrete
construction in the 67.0x54.0 bottom slab  sizes and in the shape of
rectangular prism with the height of 15.0 m, 1.0 m thickness of the bottom
slab , 0.50 - 0.30 m thicknesses of external and internal walls, 0.60 m
thickness of top slab, and 2 steel structures, which are named as "shaft",
and composed of 2 internal and external circles tied over this structure as
rigid with the height of 27.0 m, the external diameter of 16.0m, the internal
diameter of 13.40 m.



Merkezi ABD'de bulunan iletişim platformu LACP LLC
(League of American Communications Professionals)
Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından
düzenlenen 2014 İlham Veren Kurumsal Yayınlar
yarışmasında (2014 Inspire Awards Corporate Publishing
Competition), STFA Yatırım Holding'in ilk sürdürülebilirlik
raporu üç ayrı iletişim ödülüne layık görüldü. Hybrid Media
(Combination of Print, Web/Multimedia and/or Video)
kategorisinde değerlendirilen rapor Asya, Avrupa ve
Amerika'dan gelen binlerce başvuru arasından öne çıktı.

Yaratıcılık, sanatsal yaklaşım, okunabilirlik, mesajların
netliği, takip kolaylığı, unsur çeşitliliği, hedef kitleye
odaklılık, içerik uygunluğu ve ilk izlenim gibi dokuz farklı
kriterde yapılan değerlendirmede rapor jüriden 100
üzerinden 100 puan toplayarak; ''En İyi Hikaye/Anlatım'',
''Platin'' (kendi kategorisinde tüm başvurular arasında
birincilik) ve tüm kategorilerde ''En İyi Altıncı Kurumsal
İletişim Malzemesi'' ödüllerini almaya hak kazandı.

STFA Yatırım Holding'in 2013 yılına ait ekonomik, sosyal ve
çevresel performansının aktarıldığı ilk sürdürülebilirlik
raporu Sercom Consulting'den Elif Özkul Gökmen
tarafından hazırlandı.

STFA Investment Holding's first sustainability report
received three communication awards at the 2014 Inspire
Awards Corporate Publishing Competition, organized by
the US based communication platform, LACP LLC (League of
American Communications Professionals). Our report,
considered in the Hybrid Media (Combination of Print,
Web/Multimedia and/or Video) category, distinguished
itself among thousands of applications in Asia, Europe and
America.

Evaluated in nine separate criteria, as varied as creativity,
artwork, readability, message clarity, ease of navigation,
variety of features, audience focus, perceived relevance and
first impression, our report earned a perfect 100 points from
the judges and won ''Best Narrative'', ''Platinum'' (first
place among all entries in its category) and ''Sixth Best
Corporate Communication Material'' awards.

Mrs. Elif Özkul Gökmen, from Sercom Consulting, prepared
our first sustainability report, where we conveyed our
economic, social and environmental performance in 2013.

STFA YATIRIM HOLDİNG'İN
İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNA
ABD'DEN ÜÇ ÖDÜL!
STFA INVESTMENT HOLDING'S
FIRST SUSTAINABILITY REPORT WON THREE AWARDS
FROM U.S.A.!
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‘'STFA Yatırım Holding'in ilk sürdürülebilirlik
raporunu çalışanlar başta olmak üzere tüm
kilit paydaşların ilgiyle okuyacağı bir kitap
olarak hazırladık. STFA gibi köklü bir
kuruluşun etkileyici hikayesini bugünkü
faaliyetleri ve etkileriyle birlikte anlatabilmek
keyifli bir tecrübeydi. Alınanan ödüllerin,
raporda aktardığımız sürdürülebilirilk
yaklaşımının ve ilgili iyi uygulamaların daha
da ileriye taşınması için tüm çalışanları motive
etmesini umut ediyorum.''

‘'We aimed STFA Investment Holding's first
sustainability report to be an interesting book
that would be read by all key stakeholders,
especially by the employees. For me it was a
pleasant experience to write the impressive
story of such a rooted company together with
its current activities and impacts. I hope these
awards will motivate all employees to improve
and further develop the sustainability approach
and the related good practices shared in this
report.''

�Elif Özkul Gökmen, Sercom Consulting
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Katar Doha Metrosu “Gold Line Underground” projesinde
çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Projenin tünellerini tünel açacak olan 6 adet
Herrenknecht marka Tünel Delme Makinasından (TBM) ilki
planlandığı şekilde 22 Şubat 2015 tarihinde, Airport City
North İstasyonunda yapılan törenle başarıyla devreye
alındı. 1 Nolu TBM'e “SHARQ” ismi verildi.

Sharq, Airport City North İstasyonu'ndan kazıya başlayıp,
sırasıyla; National Museum/Al Sharq ve Doha Souq
İstasyonlarından geçerek yaklaşık 4 km ilerdeki Msheireb

Works are ongoing at full pace in the design and build
contract of Qatar Doha Metro “Gold Line Underground”
project.

The first of six Herrenknecht Tunnel Boring Machines (TBM
1) that will excavate one of the tunnels of the project, has
been launched successfully as planned, with a ceremony
held at the Airport City North Station on February 22, 2015.
“Sharq” name was given to TBM 1.

Sharq will start excavation at the Airport City North Station,
and follow a course through National Museum/Al Sharq and

1 NOLU TBM “SHARQ”IN
DEVREYE ALMA TÖRENİ YAPILDI

TBM NO:1 “SHARQ” LAUNCHING
CEREMONY HELD

DOHA METROSU, GOLD LINE UNDERGROUND PROJESİ

DOHA METRO, GOLD LINE UNDERGROUND PROJECT

KATAR
QATAR
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İstasyonuna ulaşacak. Sharq, tünel kazısı tamamlanınca
sökülerek bir gerideki istasyona taşınacak ve yüzeye
çıkarılacak.

Düzenlenen törene, İşveren Qatar Rail Company, Müşavir
ve ALYSJ JV  (AKTOR/L&T/YM/STFA/JEC JV) ortağı
firmaların Yönetim Kurulu Üyeleri ile en üst düzey
yöneticileri katıldılar.

Törende STFA'yı; Alp Taşkent, Ali Şentürk, Serkan
Mısırlıoğlu ve STFA Katar Bölge Yöneticileri temsil ettiler.

Doha Souq Station, reaching the Msheireb Station about 4
km ahead. Once the tunnel excavation is completed, it will
be dismantled and removed from the tunnel through the
previous station to the surface.

The ceremony was attended by the employer Qatar Rail
Company, board members from the advisor and partner
companies of ALYSJ JV  (AKTOR/L&T/YM/STFA/JEC JV) and
their senior managements.

STFA was represented at this ceremony by Alp Taşkent, Ali
Şentürk, Serkan Mısırlıoğlu and managers from STFA Qatar
Region.



PROJE BÜYÜK
ÖLÇÜDE
TAMAMLANDI

PROJECT HAS BEEN
SUBSTANTIALLY COMPLETED

TÜRKİYE
TURKEY
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İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ KÖPRÜSÜ PROJESİ

İZMİT BAY CROSSING BRIDGE PROJECT
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İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü alt yapı çalışmaları
kapsamında STFA'nın üstlendiği işler, 26 Şubat 2015 tarihi
itibarı ile büyük ölçüde tamamlandı. İşveren IHI tarafından
24 Aralık 2012 tarihinde verilen işe başlama bildirimi
doğrultusunda yapılan çalışmalarda;

ı ı
ş

Kuru Havuz, Islak Havuz ve son Kule Temeli alanlarında 2
adet Keson inşaatı,

Kule Temelleri çevresinde oyulmayı önleyici çalışmalar
gerçekleştirildi.

ı ı ı
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14900 m çift daire tipi diyafram duvar ve reaksiyon blok
inşaatı, 87000 m kum kazısı ve 77500 m , -15.0 m ve +1.0
m arasında ş ,

Kuzey ve Güney Ankrajlarında 211 t (179000 m) tendon
yolundan oluşan toplamda 249 adet montaj ve germe
işi,

şı ı ı ı ı ı ı
ş ı çekleştirildi.

ı ş ı
ı ı ı,

Güney Şantiyesi'nde tahkimat duvar ve arazi ıslahı
çalışmalarında toplam 55000 m armour, 49000 m core
malzeme ve 140000 m arazi ıslah malzemesi kullanıldı.

STFA, IHI Üst Yapı ve Astaldi'nin (kuzey yaklaşma
viyadükleri müteahhiti) çalışmalarına devam edebilmeleri
için 2014 sonlarında kuzeydeki şı ı ı ı ı

ı ı .

STFA, 2014 Ocak ayında ise IHI Üst Yapı ve Nurol'un (kuzey
yaklaşma viyadükleri müteahhiti) işlerine devam
edebilmeleri amacı ile güneydeki şı ı ı ı ı

ı ı .

Köprü Kule Temeli inşaatı kapsamında;

Ankrajların inşası çalışmalarında;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Deniz taban -40 m -43 m derinlikler aras nda tarama,
dolgu ve tesfiye i leri,

-19.0 m ile +3.0 m aras nda 36.000 m kaya kaz s ve
30.400 m yap sal beton i leri,

performans betonu döküm i leri

Üçgen, Yakla m ve K y Aç kl k viyadük ayaklar n n
in aas ger

Viyadük ayaklar in aat nda toplam 27000 m
performans betonu ve 6200 t demir donat kullan ld

Yakla m ve K y Aç kl k
Viyadük Ayaklar n IHI'a teslim etti.

Yakla m ve K y Aç kl k
Viyadük Ayaklar n IHI'a teslim etti.

3

3

3

2

3 3

3 3

3

Substructure Works of Izmit Bay Suspension Bridge, under
STFA scope, have been substantially completed on February
26, 2015. The Substructure Works have started by IHI's
issuance of Notice to Commence on December 24, 2012 and
comprised

Dredging, bedding and leveling works at -40 m and 43 m
depth,

2 Nos Caisson construction at Dry Dock, Wet Dock and Final
TF location,

Scour Protection Works around the Tower Foundations

North Anchorage Foundation, with 36000 m rock
excavation and 30.400 m structural concreting between -
19.0m and +3.0 m,

South Anchorage Foundation, with 14900 m double
circular type diaphragm wall and reaction block
construction, 87000 m sand excavation and 77500 m
performance concreting between -15.0 m and +1.0 m,

Installation and tensioning of total 240 nos of tendons at
North and South Anchorages, consisted of 211 t (179000 m)
tendon strands

Construction of Triangular, Transition and Side Span Piers,

Total 27000 m performance concrete and 6200 t
reinforcement used for the construction of the Piers,

Revetment and reclamation works at South Site,

Total 55000 m armour and 49000 m core material and
140000 m3 reclamation material used.

STFA has handed over the Transition Pier and Side Span Pier
of North to IHI by end of 2014, allowing IHI Superstructure
and Astaldi (North Approach Viaduct Contractor) to proceed
their works.

STFA has handed over the Transition Pier and Side Span Pier
of South to IHI by January 2015, allowing IHI Superstructure
and Nurol (South Approach Viaduct Contractor) to proceed
their works.

.

,

;

Construction of Bridge Tower Foundations

Construction of Anchorages

;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

;
3

3
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3 3

3

3 3
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VİNÇLER YARIMCA’YA ULAŞTI
DP WORLD YARIMCA KONTEYNER TERM NALİ İ PROJESİ

DP WORLD YARIMCA CONTAINER TERMINAL PROJECT

TÜRKİYE
TURKEY

CRANES HAVE ARRIVED TO YARIMCA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yap m STFA n aat Grubu'nca
üstlenilen “DP World Yar mca Konteyner Terminali”
projesinde kaz k çak m büyük ölçüde tamamland .
Kaz klar aras tahkimat ve r ht m üstyap s 1., 2. ve
3.kademe dökümleri ise devam ediyor. Tarama i lerinde
kapsam ndaki r ht m kanal bölgesi tamamland , basen
bölgesi devam ediyor. Zemin iyile tirmede ön yükleme ve
jet grout kolon uygulamalar da devam ediyor. Binalar n
kaba in aat ve çelik yap montajlar tamamlanan projede,
d cephe ve ince i lerin in aatlar ise sürüyor, Proje
kapsam a ilave edilen Elektrik Altyap s kapsam ndaki
trafo binalar da h zla yükseliyor.

ı ı İ ş
ı

ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı

ş
ı ı ı ı ı

ş
ı ı

ş ı ı
ış ş ş ı

ın ı ı ı
ı ı

DP World Yar mca Konteyner Terminali'nin resmi aç l , 27
Ekim 2015 tarihinde ilk ticari geminin yana mas ile
gerçekle ecek. Limanda hizmet verecek olan 1. Etap 4

ı ı ışı
ş ı

ş

Piling in the project of “DP World Yar mca Container
Terminal” undertaken by the STFA Construction Group in
Körfez district of Kocaeli is almost completed. The
revetment works under the deck and deck construction is
ongoing. The trench dredging have been completed and
basin area is ongoing. The pre-loading and jet grout
column works are ongoing in soil improvement. In the
project, where the concrete works and steel structure
assemblies are completed, the finishing works are ongoing.
The transformer buildings under the scope of the electrical
infrastructure included into the project, are progressing
accordingly.

ı

DP World's Yar mca Container Terminal is planning to
receive the 1st commercial vessel on 27th October 2015 by
which the official opening will also take place. In this

ı



37

adet r ht m vinci (Ship to Shore Cranes) ve 8 adet lastik
tekerlekli geri saha vinci (Rubber Tired Gantries) terminal
sahas na ula m t . Merkezile mi faaliyet planlamas ve
ekipman kontrolü için en son teknoloji terminal i letim
sistemlerinin kullan laca DP World Yar mca'da, tüm
vinçler otomasyon ve ekipman yönetim sistemleri ile
uzaktan kumanda edilecek.

ı ı

ı ş ış ı ş ş ı
ş

ı ğı ı

respect, 4 ship to shore cranes to be operated on main berth
and 8 rubber tired gantry cranes to be operated at yard area
have arrived to Yar mca in May 2015. As the recent
technology terminal operating systems will be implemented
in Yarimca, all cranes (either quay or yard) are planned to be
operated from a central control room with a remote control.

ı
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FAS
MOROCCO

İKİNCİ MENDİREK İNŞAATINA BAŞLANIYOR
CONSTRUCTION OF THE
SECONDARY BREAKWATER STARTS

SAFİ LİMANI PROJESİ

SAF PORT PROJECTİ

Fas'ın güney batısında yer alan Safi Liman Projesi'nde, 25
Nisan 2014  tarihinde başlanan ana menderek
dolgusunda, 2015 kış sezonuna kadar 550 metre ana
menderek, 270 metre geçici sığınak ve 36 metre geçici
rıhtım inşaatı tamamlandı.

2015 kış sezonunda, zemin iyileştirme yapacak vasıtaların
hazırlığı tamamlandı ve split barge dubası ile açık denizde
dolgu dökümüne başlandı.

2015 sezonunun açılması ile okyanusta, liman dışı yapılan
ilk tas kolon imalatı ile zemin iyileştirme çalışmasına
başlandı. Zemin iyileştirmeyi takiben hızlı bir şekilde ana
menderek dolgusuna kaldığı yerden devam edilecek ve
Mayıs ayı içinde ikinci menderek inşaatına başlanacak.
Projede, bu sezon içinde 1200 metre ana menderek ve 400
metre ikinci menderek inşaatlarının tamamlanması
hedefleniyor.

Within the context of the Safi Port Project, located in the
south west of Morocco, the construction of a main
breakwater of 550 m, a temporary shelter of 270 m and a
temporary dock of 36 m in the south west of Morocco, which
was started on April 25 2014, is finished by winter 2015.

In winter 2015, tools for the soil improvement are prepared
and sea embankments of high seas began.

By 2015, soil improvement has started with the first stone
column production out of the port. Once the soil
improvement work is completed, the embankment of the
breakwater will take place immediately and in May, and the
construction of a second breakwater will begin. The aim of
this project is to build the main breakwater of 1200 m and a
secondary breakwater of 400 m before the end of summer.



KHASAB-TİBAT YOLU PROJESİ

KHASAB-TIBAT ROAD PROJECT

HIZLA DEVAM EDİYOR

CONTINUES WITH FULL PACE

Yapımı STFA tarafından üstlenilen “Mevcut Khasab-Tibat
Sahil Yolu'nun İyileştirilmesi” projesinde Geotechnical
Investigation ve Nearshore Drilling işleri tamamlandı.
Toplam 22 dönüm arazi üzerine kurulan, 500 kişi
kapasiteli, atik su arıtma tesisi, basketbol ve futbol
sahaları, ambar, yakıt tankeri, junior, senior ve aile
konaklama uniteleri, müteahhit ve müşavir ofisi, araç park
alanı, laboratuar, recreation üniteleri bulunan kampın
mobilizasyonu da bitirildi. Patlatma ve dolgu malzemesi
temini için taş ocağı izinleri alındı ve tas ocağında
çalışmalar başladı. Projede Slope netting işleri de başladi
ve ilk 60,000 m2'lik wire mesh malzemesi sahaya ulaştı.
Altı kısımdan oluşan projede Kısım 2 ve Kısım 5'in dolgu
işlerine başlandı.

The Geotechnical Research and Nearshore Drilling works are
completed in the project for “Improving the Current Khasab-
Tibat Coast Road”, the construction of which is carried by the
STFA . The mobilization of the camp with a capacity of 500
people including a waste water treatment facility,
basketball and football fields, warehouse, fuel truck, junior,
senior and family accommodation units, contractor and
consultant office, vehicle parking area, laboratory,
recreation units founded on 20.240 square meters of land is
completed. Stone quarry permits were obtained for the
supply of explosive and filling materials and the works are
started at the stone quarry. Slope netting works also began
and the first 60,000 m of wire netting material reached the
field. In this project consisted of six sections, filling works of
the Section 2 and Section 5 have begun.

2

Türkiye Cumhuriyeti Muscat Büyükelçisi Uğur Doğan, 7
Nisan 2015 tarihinde bir
ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında büyükelçiye tüm
yol güzergahı ve tesisler gezdirilgi ve gezi sonunda teknik
bir sunum yapıldı. Muscat Büyükelçisi Uğur Doğan'ın
şantiye ziyareti, proje yöneticileri ve personel ile hep
beraber yenilen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

Bidbid-Sur Duble Yol Projesi’ne
Uğur Doğan, Muscat Ambassador of the Republic of Turkey,
paid a visit to the Project
on April 7, 2015. During the trip, the ambassador was
accompanied for the visit to all road routes and facilities and
at the end of the trip, a technical presentation was given. The
trip of the Muscat Ambassador Uğur Doğan was concluded
with a lunch with project managers and employees.

Bidbid-sur Double Highway Project

39
UMMAN
OMAN

UMMAN
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BÜYÜKELÇİ ZİYARETİ

AMBASSADORIAL VISIT

BIDBID-SUR DUBLE YOL PROJESİ

BIDBID-SUR DOUBLE HIGHWAY PROJECT
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PROVISIONAL ACCEPTANCE LETTER
HAS BEEN RECEIVED

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

Provisional acceptance letter has been received on
31.01.2015 for Izmit Refinery Zone B - Rehabilitation of
Quay and Construction of New Jetty Project, which was
undertaken as STFA-Körfez Deniz JV by the contract
signed on 04.07.2013 with Tüpraş.

Project covers the 780 m long jetty with steel piles,
rehabilitation of 571 m long quay with steel piles, removal
of existing jetty, Mechanical Works including 2.144 ton
piperack installation and 43km process piping,  electrical
and instrumentation works.

TÜRKİYE
TURKEY

GEÇİCİ KABUL BELGESİ ALINDI

TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ B BÖLGESİ RIHTIM GÜÇLENDİRME
VE İSKELE İNŞAATI PROJESİ

Tüpraş ile 04.07.2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile
STFA-Körfez Deniz Ortak Girişimi olarak üstlenilen “İzmit
Rafinerisi B Bölgesi Rıhtım Güçlendirme ve İskele İnşaatı”
Projesinin Geçici Kabul Belgesi 31.01.2015 tarihinde alındı.

Yapımı başarı ile tamamlanan projenin kapsamında;
mevcut iskelenin sökümü, rıhtım güçlendirme, iskele
inşaatı, binalar, mekanik işler (2.144 ton Piperack montajı
ve 43km proses borulama işleri) ve elektrik /
enstrümantasyon işleri gerçekleştirildi.

Yap m STFA n aat Grubu taraf ndan üstlenilen Musannah
Bal Bar Projesi’nde i e ba lama emrinin 1 Nisan
2015 tarihinde al

ı ı İ ş ı
ıkçı ınağı

ınmasıyla başlanan mobilizasyon
çalışmalarında sona yaklaşıldı.

ş ş
The mobilization works started on April 1, 2015 after
receiving the notice to proceed of the Musannah Fishing
Port, which the construction was undertaken by the STFA
Construction Group, is coming to an end.

FISHERY HARBOUR AT MUSSANAH

MOBİLİZASYON
TAMAMLANIYOR

THE MOBILIZATION IS
BEING COMPLETED

MUSSANAH
BALIKÇI BARINAĞI PROJESİ UMMAN

OMAN



Dareen Fishing Port Expansion Project, constructed by the
STFA Construction Group in Saudi Arabia, has reached to
the stage of completing the temporary acceptance
deficiencies and energy intake works.

Suudi Arabistan'da yapımı STFA İnşaat Grubu tarafından
gerçekleştirilen Dareen Balıkçı Barınağı Genişletme
Projesi, geçici kabul eksikliklerinin ve enerji alma işlerinin
tamamlanması aşamasına ulaştı.

Ju'aymah İskelesi Büyütme Projesi'ne Aramco'nun üst
düzey PID yöneticileri tarafından 15.04.2015'de bir ziyaret
gerçekleştirildi. Sheetpiling işleri tamamlanan projede,
Tieback sistemi ile ilgili Deadman ve Tierod bağlantıları
devam ediyor. Fender montajı ve Boatlanding faaliyetleri
de sürdürülüyor. Projenin Temmuz 2015'de
tamamlanması hedefleniyor.

Aramco senior PID executives visited the Ju'aymah Port
Expansion Project on 15.04.2015. In the project where in
which the sheet piling works are completed, Deadman and
Tie-rod connections related to the Tie-back system still
continue. Fender assembly and Boatlanding activities also
continue. The project is aimed to be completed by July 2015.

41

A VISIT FROM EMPLOYERS

NEARING COMPLETION

UPGRADE JU'AYMAH PİER PROJECT

SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ARABIA

SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ARABIA

SONA YAKLAŞILDI

İŞVERENDEN ZİYARET

DAREEN BALIKÇI BARINAĞI GENİŞLETME PROJESİ

DAREEN BALIKÇI BARINAĞI GENİŞLETME PROJECT

JU'AYMAH İSKELESİ BÜYÜTME PROJESİ
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THE INSTALLATION OF THE BLOCK QUAY
PRECAST BLOCK UNITS STARTED

The Small Boat Harbor Project, considered as a very
important project for the Kuwait Oil Company, continues
with the installation activities of the precast blocks of the
quay works and accropode blocks of the jetty works in
addition to the installation works of the quarry stones
started earlier. The project consisting of the North and South
Harbors contains activities which are continuing both on the
land and on the sea. While the works like sea bottom
dredging, installation of the armor stone, quay wall concrete
block and the installation of the accropode continue on the
sea, the rough construction works of 60 buildings with a
total indoor area of 70.000 m still continue. The North and
South Harbors, which are located 7 km away from each
other, will be protected by the jetties with a length of 4 km.
The armor layer of these jetties will be consisted of 26.000
concrete blocks with a 3 m volume, known as Accropode II.
With these harbors, which will be dragged up to -7.0 m
grade, the Kuwait Oil Company will be able to render service
to its own marine vessels. The project includes a quay with a
length of 2.500 m and consists of totally 12.000 precast
concrete blocks, the production of 32.000 m steel and bored
piles and the construction of a 400 m pier.  Besides, the
project is including a ship lift system, which will put the
equipment on the land, in order to provide the maintenance
service to the towboats of the Kuwait Oil Company, and a
two-stage transfer system, which will transport them to the
maintenance place. The shipbuilding yard to be built will
have a capacity of providing services to three towboats
simultaneously.

2

3

Kuwait Oil Company için son derece önemli bir proje
olarak görülen Small Boat Harbour Projesi, daha önce
başlamış olan ocak taşı yerleştirme çalışmalarına ilave
olarak, mendirek işlerinde accropode blok ve rıhtım
işlerinde prekast blok yerleştirme aktiviteleri ile devam
ediyor. Kuzey ve Güney Limanlarından oluşan proje, hem
karada hem de denizde devam eden faaliyetleri içeriyor.
Deniz dibi taraması, anrosman taşı yerleştirmesi, rıhtım
duvarı beton blokları ve accropode yerleştirilmesi işleri
deniz kısmında devam ederken, toplam 70.000 m kapalı
alana sahip yaklaşık 60 adet binanın kaba inşaat işleri de
sürüyor. Birbirinden yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunan
Kuzey ve Güney Limanları, uzunluğu 4 km. olan
dalgakıranlarla korunacak. Bu dalgakıranların koruyucu
tabakaları, Accropode II olarak bilinen 3 m 'lük 26.000 adet
beton bloktan oluşacak. -7.0 m kotuna kadar taranacak bu
limanlar ile birlikte Kuwait Oil Company, sahip olduğu
deniz araçlarına hizmet verebilecek hale gelecek. Proje,
toplamda 12.000 adet prekast beton bloktan oluşan 2500
m uzunluğa sahip rıhtım, 32000 m çelik ve fore kazık
imalati ve 400 m iskelenin inşa edilmesini içeriyor. Ayrıca
proje, Kuwait Oil Company'e ait römorkörlere bakım
hizmeti verebilmesi için, ekipmanların karaya alınmasını
sağlayacak shiplift sistemi ve bakım yerlerine taşınmasını
sağlayan 2 kademeli transfer sistemini içeriyor.
Oluşturulacak tersane, aynı anda üç römorköre hizmet
verebilme kapasitesine sahip olacak.

2

3

KUVEYT BOT LİMANLARI PROJESİ

BLOKLU RIHTIM PRECAST BLOK
ÜNİTELERİNİN YERLEŞTİRİLMESİNE
BAŞLANDI KUWAIT BOAT HARBORS PROJECT

KUVEYT
KUWAIT



STFA-FERNAS-KALYON Ortak Girişim Grubu olarak
yürütülen “Erbil İçme Suyu Geliştirme ve Erbil & Duhok
Dağıtım Şebekesi'' projesinin, ikinci süre uzatımı ile 1
Mayıs 2015 tarihinde bitmesi planlanıyor. Irak Kürdistan
Bölgesel Hükümeti Belediyeler ve Turizm Bakanlığı'na
bağlı Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan
projenin, finansal olarak %88'i tamamlanmış durumda.

Undertaken by the joint venture group of STFA, ERNAS, and
KALYON, “Erbil Drinking Water Improvement and Erbil &
Duhok Network” project will be completed by
May 1, 2015 with a second extension of time. Carried out and
financed by the General Directorate of Water and Sewerage
of the Ministry of Municipality and Tourism of Kurdistan
Regional Government, 88% of the project is completed.

Distribution
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SU ARITMA TESİSİ TAMAMLANDI

ERBİL İÇME SUYU GELİŞTİRME ve
ERBİL & DUHOK DAĞITIM ŞEBEKESİ PROJESİ

ERBIL DRINKING WATER IMPROVEMENT AND ERBIL &
DUHOK DISTRIBUTION NETWORK PROJECT

LAUNCHING OF THE WATER TREATMENT PLANT

Proje üç ana kısımdan oluşuyor:

kapsamında;
dört yeni su arıtma havuzu, filtre binasının genişletilmesi,
bir çamur çukuru, ham su pompa istasyonunun
genişletilmesi, şap binasının genişletilmesi, borulama
sisteminin genişletilmesi, klorlama sisteminin iyileştirilmesi
ve ham su alma kanalının iyileştirilmesi işleri yer alıyor.
İnşai ilerlemede Mart 2015 sonu itibariyle %92'ye ulaşılmış
durumda.

işleri; Erbil Bölgesi'ndeki
eski dağıtım şebekesinin değiştirilmesi ve yeni hatların
eklenmesi kısmı ile yeni su deposu inşa edilmesi olarak iki
alt kısımdan oluşuyor. Bu kısımda Mart 2015 sonu itibariyle
%97 inşai ilerleme seviyesine varıldı.

Baroshki Bölgesi'ndeki
eski dağıtım şebekesinin değiştirilmesi ve yeni hatların
eklenmesi ve Domez Bölgesi'nde yeni dağıtım şebekesi
döşenmesi işleri olmak üzere iki alt kısımdan oluşuyor.
Kısım 3'de Mart 2015 sonunda %99 inşai ilerlemeye ulaşıldı.

Erbil Valisi ile Belediyeler ve Turizm Bakanı, 7 Nisan 2015
tarihinde su arıtma tesisini ziyaret etti ve kendilerine son
durum hakkında bilgi verildi.

Kısım 1 -Erbil Su Arıtma Tesisi Genişletilmesi

Kısım 2 - Erbil Dağıtım Şebekesi

Kısım 3 - Duhok Dağıtım Şebekesi;

The project consists of three phases:

consists of construction of four new clearing pools and a
sewage sludge; expansion of filter building, raw water
pump station, pipe system and conditioning of chlorination
system and intake canal of raw water. By the end of March
2015, the construction is completed 92%.

consists of two sub-
phases; the replacement of the distribution network in Erbil
with addition of new lines, and construction of a new water
tank. By the end of March 2015, the construction is
completed 97%.

consists of two sub-
phases; the replacement of the distribution network in
Baroshki with addition of new lines and construction of a
new distribution network in Domiz. By the end of March
2015, the construction is completed 99%.

Governor of Erbil and Minister of Municipality and Tourism
visited the water treatment plant on 7 April, 2015 to receive
information about the current situation.

Phase 1 - Erbil Wastewater Treatment Plant Expansion

Phase 2 - Erbil Distribution Network

Phase 3 -Dohuk Distribution Network

IRAK
IRAQ



Yapımı STFA tarafından üstlenilen ve Umman'ın en alt
ucundaki bölgede yer alan Taqah Balıkçı Barınağı Projesi
tamamlandı ve geçici kabul aşamasına gelindi.

After 25 months, approx. 81% of QAMJR
project has been completed. STFA is
repairing the berths and jetties (at 7 different
locations) in Mesaieed Port for Qatar
Petroleum since March 2013, while normal
vessel traffic continues without any
disturbance.  By the end of April 2015,
Refinery Berth 6, General Cargo Berth 9&10,
NGL Jetty and Qatar Steel Berth 3 have been
completed with commissioning for these
locations under process. Works are
continuing at QATEX/SEEF Berth 4, QAPCO
Berth 18-19 and Qatar Steel Berth 1-2.”

Geride kalan 25 ay sonunda, projenin
yaklaşık %81'i tamamlandı. STFA,

,
yanaşma

iskelelerini ve dalgakıranları,

onarıyor. Nisan
sonunda, Rafineri İskelesi 6, Genel

Kargo İskelesi 9&10, NGL ve Katar Çelik
İskelesi 3 hizmete sokularak işletilmeye
başlandı. KATEX/SEEF İskelesi 4'te, KAPCO
İskelesi 18-19'da ve Katar Çelik İskelesi 1-
2'de ise çalışmalar devam ediyor.

Katar
Petroleum için, Mart 2013'ten bu yana
Mesaieed Limanı'ndaki

gemi
trafiğinde herhangi bir aksama
yaşanmadan 7 ayrı noktada
2015

The Taqah Fishing Port Project, which the construction was
undertaken by the STFA and is located at the lowest region
of Oman, is completed and the provisional acceptance stage
has started.

PROJE TAMAMLANDI
PROJECT COMPLETED

TAQAH BALIKÇI BARINAĞI PROJESİ

TAQAH FISHING PORT PROJECT

UMMAN
OMAN

KATAR
QATAR

YAKLAŞIK %81'İ TAMAMLANDI

APPROX. % HAS BEEN COMPLETED81

MESAIEED LİMANI İSKELE VE RIHTIM ONARIM PROJESİ

MESAIEED HARBOR PIER AND DOCK REPAIR PROJECT

Önce Before

Sonra After
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Teknik kontrollük hizmetleri 2011 yılından bugüne ECAP
tarafından yürütülmekte olan Bakü Uluslararası Ticaret
Limanı Kompleksi'nin feribot iskelesi ve yaklaşık 20km
uzunluktaki demiryolu bağlantısı tamamlanarak
kullanıma açıldı. Proje kapsamında, 2 adet feribot rıhtımı,
300m uzunlukta RoRo rıhtımı, 650m uzunlukta genel kargo
rıhtımı, 250m uzunlukta servis rıhtımı ve bunlarla ilişkili
tahkimat, dolgu, bina ve elektromekanik işleri yer alıyor.

Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen
Proje kapsamında hizmetlerine devam etmekte olan ECAP
Teknik Kontrollük Ekibi, 16 Nisan 2015 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından organize
edilen, Hazar Transit Koridoru Azerbaycan Ziyareti
katılımcılarını şantiyede ağırladı. T.C. Ekonomi Bakanlığı,
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
T.C. Bakü Büyük Elçiliği ve
sivil meslek örgütleri
yetkililerinden oluşan heyet,
ziyaretleri esnasında Proje
sahasını gezerek, ECAP
tarafından aktarılan teknik
bilgiler ışığında Proje'nin
Türk Lojistik Sektörü'ne
etkilerine yönelik
gözlemlerde bulundu.

The Ferry Terminal and the 20km long railway connection,
within the scope of the Baku International Sea Trade Port
Complex -technical supervision services of which are being
carried out by ECAP since 2011- have recently been
completed. The Project consists of 2 ferry berths, a 300m
long RoRo berth, a 650m long General Cargo Berth and
associated works such as slope protection, reclamation,
buildings and electromechanical works.

ECAP Technical Supervision Team, continuing his services
within the Azerbaijan Ministry of Transport financed Project,
hosted the participants of Caspian Transit Corridor Visit,
organized by the Republic of Turkey Ministy of Economy on
April 16th, 2015 at the Project Site. The Committee consisted
of valuable participants from the Republic of Turkey's;

Ministry of Transportation,
Ministry of Maritime Affairs and
Communications, Ministry of
Customs and Trade, Embassy of
the Republic of Turkey to Baku,
along with the representatives
from non-governmental trade
bodies. The participants have
assessed the effects of the
Project on the Turkish Logistics
Sector in light of the technical
background provided by ECAP.

BAKÜ ULUSLARARASI TİCARET
LİMANI'NA İLK FERİBOT YANAŞTI
FIRST FERRY BERTHED AT THE BAKU
INTERNATIONAL SEA TRADE PORT COMPLEX

Hazar Transit Koridoru Azerbaycan Heyeti - ECAP Kontrollük Teşkilatı Ziyareti
Caspian Transit Corridor Azerbaijan Committee – ECAP Technical Supervision Team Visit

Bakü Uluslararası Ticaret Limanı Kompleksi – Teknik Kontrollük Hizmetleri
Baku Internatıonal Sea Trade Port Complex – Technical Supervision Services
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STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş., halen beş ülkede 13
proje ile faaliyetlerini sürdürürken, büyümeye de devam
ediyor. Projelerde güncel durum;

TÜRKİYE

UMMAN

KATAR

�

�

�

STFA Yarımca Konteyner Terminal Projesi: 118000 m jet
grout işi bitirildi, çalışmalar devam ediyor.

TSGI SOCAR Ege Rafineri Projesi Ek Zemin Etüdleri:
2536 m sondaj bitirildi, sahada inklinometre ve
piezometre ölçümlerine  ise devam ediliyor.

AMEC FOSTER WHEELER SOCAR Ege Rafineri Projesi
Bağlantı Hatları ve Pompa İstasyonları Zemin Etüdü:
Saha çalışmaları tamamlandı.

ENERYA Doğal Gaz Dağıtım Projeleri, Harita ve Yatay
Sondaj İşleri: Türkiye'de 11 İl'de haritalama işleri devam
etmekte olup yatay sondaj işlerine de kısa süre içinde
başlanacak.

STFA İnşaat A.Ş. OMAN Khasab-Tibat Sahil Yolu Şev
Stabilizasyonu Projesi: MOTC Oman tarafından istenen
yeni dizayn çalışması yapılmakta, bir yandan da
değişiklik yapılmayan kısımlarda Netting ve Ankraj
yapımına başlandı.

STFA İnşaat A.Ş. STFA OMAN JV Musannah Balıkçı
Barınağı Zemin Etüdü: Deniz Sondajları “Ergun Hoca
Jack Up” Platformu ile tamamlanmıştır.

ALSY JV Doha Metro Gold Line Perde Enjeksiyon Projesi:
İstasyon çukurları etrafında enjeksiyon çalışmalarına
devam ediliyor.

�

�

�

�

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş. continues to grow by
carrying out 13 projects in five different countries. Current
situation of projects is as follows:

TURKEY

OMAN

QATAR

�

�

�

STFA Yarımca Container Terminal Project: a total of 118000
m jet grout columns  are installed and  project is ongoing.

TSGI SOCAR Aegean  Refinery Project: a  total of 2536 m
drillings are completed, inclinometer and piezometers
drillings and measurements are  contiuning  at project site.

AMEC FOSTER WHEEL SOCAR Aegean  Refinery Project,
Connecting pipelines and Pumping Stations Project:
Fieldwork is completed and, geotechnical report is under
preparation.

ENERYA Natural Gas distribution Projects, Mapping and
Horizontal Drilling: Surveying works are continuing at in 11
cities of Turkey; horizontal drilling works will start in a
short span of time.

STFA İnşaat A.Ş., Slope Stabilization Works for Khasab-
Tibat Coastal Road project: Upon request of MOTC, new
desing works are continuing and wire mesh netting and
anchorage works are started for the sectiong where no
design revisions are required.

STFA OMAN JV,  Musannah Fishery Harbor Geotecnical
Investigations: Offshore drillings are completed by 'Ergun
Hoca' Jack Up Platform.

ALSY JV Doha Metro Gold Line Curtain Grouting Project:
Curtain Grouting works are carried out around station
excavations.

�

�

�

�

5 ÜLKEDE 13 PROJE
13 PROJECTS IN 5 COUNTRIES

STFA Yarımca Konteyner Terminal Projesi
STFA Yar mca Container Terminal Projectı

OMAN Khasab-Tibat Sahil Yolu
OMAN Khasab-Tibat Coastal Road

NERYA Haritalama İşleri
NERYA, Mapping



TÜRKMENİSTAN

GÜRCİSTAN

�

�

GAP Garabogaz Gübre Fabrikası Zemin Etüdü ve

Batimetrik ve Oşinografik Ölçümler:  Kara saha

çalışmaları ve deniz ölçümlerinin bir kısmı tamamlanan

projede, deniz sondajlarına başlanacak.

POLİMEKS Aşgabat Havalimanı Zemin Etüdü: 2013 yılı

içerisinde başlanan proje ek saha işleriyle devam ediyor.

HYUNDAI TACE Projesi Kara ve Deniz Zemin Etüdleri,

Batimetrik ve Oşinografik Ölçümler: Karada tüm sondaj,

saha deneyleri ve laboratuar işleri tamamlandı, jeofizik

testlerin uygulanmasına ise devam ediliyor. Deniz

sondajlarına da başlanacak.

GAP Ashgabat Holding Binası Zemin Etüdü: Projede tüm

saha işleri tamamlandı ve rapor aşamasına gelindi.

GAP Turkmenbashi Limanı Projesi: Kara saha

çalışmalarına başlanan projede deniz sondajlarına da

başlanacak.

KROMKHETI GÜRCİSTAN, Kromkheti Faz 2a&2b Zemin

Etüdü: Projenin 2a kısmının saha çalışmaları bitirildi.

Laboratuvar ve rapor işleri halen devam ediyor. 2b

sondajları kapsamında derin sondajlar, CPT testleri ve

araştırma çukurlarının açılması işlerine devam ediliyor.

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş., 2014-2015 yılı

döneminde, makine ve ekipmanlarının %57'sini yeniledi.

Ayrıca aynı dönemde; 6 adet ACKER Renegade Sondaj

Makinası, 2 adet Comacchio Derin Jet Grout Delici

Ekipmanı, 2 Set Metax Pompa ve 2 Set Enjeksiyon Ünitesi, 1

adet JCB, 2 adet SOILMEC PSM-8G Sondaj Makinası, 2 adet

CPTU Test Ekipmanı ile Kara ve Denizde Sismik CPT Test

ekipmanları ve ofis dizayn yazılım programlarını da

bünyesine kattı.

�

�

�

�

GAP Garabogaz Gübre Fabrikası
GAP Garabogaz Fertilizer Factory

TURKMENISTAN

GEORGIA

�

�

GAP Construction, Garabogaz Fertilizer Plant Soil
Investigations, Land Surveys, Bathymetric and
Oceanographic measurements: Land Surveys, Bathymetric
and Oceanographic measurements  and onshore soil
investigations are completed and  offshore drillings will be
carried out.

POLIMEKS, Ashgabat Airport Soil Investigations:
Geotechnical investigations are started in 2013, the project
is continuing with additional field works.

HYUNDAI E&C, TACE Project Onshore and Offshore
Geotechnical Investigations, Bathymetric and
Oceanographic Measurements: Onshore drillings, in situ
testings, Bathymetric and Oceanographic Measurements
are completed. Offshore drilling will be carried out.

GAP Construction, Ashgabat Holding Building Soil
Investigations: Field works are completed, and
geotechnical report is under preparation.

GAP Construction Turkmenbashi Port Project Soil
Investigations: Onshore field works  have started, offshore
drilling will be carried out.

KROMKHETI GEORGIA LLC, Kromkheti Hydropower Proejct
Phase 2a&2b Soil Investigations: Field works for Phase 2a
are completed, laboratory  tests are contuinuing  and for
Phase 2b, deep  drilling, Cone Penetration Test (CPT) and
excavation of test-pits are being carried out.

�

�

�

�

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş. renewed 57 % of its
machines and equipment by 2014 and 2015. Moreover,
enriched its machinery park,  by 6 nos ACKER Renegade
Drilling Rig; 2 nos Comacchio Deep Jet Grouting Rigs; 2 nos
Metax Pump sets; 2 nos Injection unit sets; 1 nos JCB; 2 nos
SOILMEC PSM-8G Drilling Rig; 2 nos Heavy Cone Penetration
Test (CPT & CPTU & CPTUS) Equipment and Onshore and
Offshore CPT Seismic Tests Equipments and geotechnical
and  design softwares.
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KGL Kromkheti Faz 2a&2b
KGL Kromkheti Phase 2a&2b
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Türkiye enerji sektöründe en önemli oyunculardan biri
olan Enerya, “İstanbul Energy Week” kapsamında
düzenlenen enerji sektörünün devlerinin katıldığı
“Petroleum İstanbul-Gas & Power Network 2015” fuarında
doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarındaki
faaliyetlerini ve yeniliklerini paylaştı.

Türkiye'nin 2. en yaygın özel doğal gaz dağıtım şirketi
olarak,  11 yıldır Antalya, Konya, Karaman, Ereğli,
Erzincan, Denizli, Aydın, Aksaray, Çorum, Niğde ve
Nevşehir illerinin doğal gaz dağıtımını ve altyapı
faaliyetlerini yürüten Enerya, “12. Uluslararası Petrol, LPG,
Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve
Teknoloji Fuarı” doğal gaz perakendesi konusunda
tecrübelerini sektör ile paylaştı.

Enerya Genel Müdür Yardımcısı Arda Beştaş, fuarda yaptığı
toplantılarda, 10 yılda 450 milyon TL'lik yatırım ile 6500
km'lik dağıtım ağı kurarak 850 bin aboneye ulaşmaları
konusundaki uzmanlıklarını anlattı. Beştaş, özellikle
kentlerin doğal gazla tanışma, vatandaşların yeni enerji
sistemi hakkında bilgilendirilmesi ve abonelik altyapısının
kurulması konusundaki pazarlama ve CRM çalışmaları
hakkında bilgi verirken, sektördeki altyapı eksiklikleri ve
işbirliği yapılan sektörlerle nasıl bir çalışma yapılması
gerektiğinin altını çizdi.

Beştaş, fuarda özellikle abonelere doğal gaz ve elektrik
olmak üzere tek elden paket enerji hizmeti verilmesi
konusunda yürütülen projelerini ve gelinen noktayı da
anlattı.

Enerya, one of the most important energy suppliers in
Turkey, attended the “Petroleum Istanbul, Lubricants
Eurasia and Gas & Power Network 2015” held within the
scope of “Istanbul Energy Week”, and shared its activities
and innovations on natural gas, electricity, and renewable
energy.

Carrying out the natural gas distribution and infrastructure
activities in Antalya, Konya, Karaman, Ere li, Erzincan,
Denizli, Ayd n, Aksaray, Çorum, Ni de, and Nev ehir for 11
years as the second most popular private natural gas
distribution company of Turkey, Enerya shared its
experiences on natural gas retail with the industry during
the “12th International Petroleum, LPG, Lubricants,
Equipment, Station Market Products and Technology
Exhibition.

During the meetings held within the scope of the exhibition,
Deputy General Manager of Enerya, Arda Bekta explained
how his company increased the number of their consumers
to 850 thousand by establishing a distribution network of
6.500 square kilometers in 10-year period, an investment
worth 450 million TL. Bekta also provided information on
introducing natural gas to the cities, acknowledging the
citizens about the new energy system and establishing a
subscription infrastructure, and underlined the
infrastructure deficiencies in the sector and the works that
should be carried out with the partnered sectors.

Bekta also provided information about the projects carried
out and current status particularly related to offering a
single package energy service including natural gas and
electricity to the subscribers.
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ENERYA'DAN ENERJİ DÜNYASINDA
GÖVDE GÖSTERİSİ

ENERYA MADE AN APPEARANCE IN
THE ENERGY MARKET



ELECTRICITY DISCOUNT FOR TRADESMEN

KONYA’DA ESNAFA İNDİRİMLİ
ELEKTRİK

49

Konya esnafı Enerya ile elektrikte tasararruf edecek.
Enerya ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
(KONESOB) arasında imzalanan anlaşma ile esnaf
odalarına üye işyerlerinde elektrik faturalarında  %15'e
varan indirim sağlanacak.

Esnaf odaları üyelerine elektrikte Enerya dönemini
başlatan ve indirim sağlayan anlaşma Konya Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen tören ile
imzalandı. Törene Enerya Konya Bölge Müdürü Arif Kösen,
KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan ve esnaf odaları
başkanları katıldı.

Elektrik, abonelere
Enerya tarafından
mevcut hat üzerinden
verilecek. Hiçbir ek ücret
ödemeden her ayın
5'ine kadar Enerya'ya
gelerek sözleşme
imzalayan abonelere bir
sonraki ayın 1'inden
itibaren indirimli
elektrik verilecek.
Sözleşme imzalanmasından itibaren mevcut sistem
devam edecek, elektrik faturası ise Enerya tarafından
gönderilecek.

Elektrik piyasasında yürürlüğe giren serbest tüketici limiti
kanunu ile aylık elektrik kullanımı sayaç başına 373
kWsaat düzeyinde ve en az 130 TL üzerinde olan konut ve
ticari işletmeler artık istedikleri elektrik sağlayıcı firmayı
seçebiliyor. Konya'nın doğal gaz dağıtımını da yapan
Enerya'dan elektrik alan müşteriler aynı ödeme
noktasından elektrik ve doğal gaz faturalarını birlikte
ödeyebilecek.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi Enerya'nın 444 8 429
numaralı çağrı merkezinden alınabiliyor. Konya Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı tüm odalar, Enerya ile
indirimli elektrik sağlayan bu anlaşmadan
yararlanabilecek.

Esnaflar elektrik
faturalarında
tasarruf
sağlayacak

Tradesmen in Konya will save money with the Turkish
natural gas distributor, Enerya. According to the agreement
signed by the Konya Chamber of Tradesmen and Artisans
and Enerya, members of the Chamber will receive a 15%
discount in electricity.

The signing ceremony took place in the Konya Chamber of
Tradesmen and Artisans with the attendance of Enerya
Konya Regional Manager Arif Kösen, the Konya Union of
Chamber of Tradesmen and Artisans (KONESOB) President
Ali Osman Karamercan and the presidents of the chambers

of tradesmen.

Without a need to install
a line or carrying out
any construction, Enerya
will provide electricity to
the subscribers from the
available line. The
subscribers visiting
Enerya and signing an
agreement within the
first five days of a month
will receive electricity
from the first day of

following month, without incurring any additional charge.
After the agreement is signed, the existing system will
continue and the electricity bills will be submitted by
Enerya.

In accordance with the Regulation on Eligible Consumers in
the Electricity Market, dwellings or commercial enterprises
whose total consumption of electricity exceeds the eligible
consumer limit (373 kWh per hour, in terms of cash 130 TL
per month), if requested, the consumer may change the
electricity supplier. Electricity consumers of Enerya, also
distributing natural gas in Konya, will be able to pay both
bills from the same payment location.

For further information, please contact our call centre:
(0090) 444 8 429. According to this agreement, all members
of Konya Chamber of Tradesmen and Artisans will be
eligible for the discount in electricity.

Tradesmen will
save money on
electricity

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan (solda )
Enerya Bölge Müdürü Arif Kösen

President left
Regional Manager
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ELECTRICITY DISCOUNT FOR THE MEMBERS OF THE

UNION OF KARAMAN CHAMBER OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

ENERYA'DAN KARAMAN ESNAF ve SANATKÂRLAR ODALARI

BİRLİĞİ ÜYELERİNE ELEKTRİKTE KAMPANYA

Enerya ile Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
arasında imzalanan anlaşma ile, Esnaf Odaları üyelerine
elektrik faturalarında %14 indirim avantajı sağlanacak.

24 Şubat 2015 tarihinde Karaman Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen imza törenine Enerya
Karaman İşletme Müdürü Abdulkadir Kılıç, Enerya KANEK
Bölge Müdürü Mürsel Parlak ile Karaman Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Bayram Uysal ve
Esnaf Odaları
Başkanları katıldı.

Esnaf Odaları
Birliği'ne üye olan;
Bakkallar ve Bayiler
Odası, Berberler ve
Kuaförler Odası,
Esnaf ve
Sanatkarlar Odası,
Elektronik-Elektrik
ve Sıhhi Tesisatçılar
Odası, Fırıncılar,
Kahveciler, Madeni
Tornacılar-
Kaynakçılar Oto
Motor ve Benzeri
Tamirciler Odası, Manavlar ve Pazarcılar Odası,
Marangozlar-Mobilyacılar Keresteciler ve İnşaatçılar
Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Tuhafiyeciler-
Attariyeciler-Züccaciyeciler ve Hırdavatçılar Odası,
Terziler-Konfeksiyoncular-Deri Ürünleri Dikim ve Giyim
Aksesuarları Odası'na bağlı bütün üye işyerleri
kampanyadan faydalanabilecek.

Abonelere elektrik Enerya tarafından mevcut hat
üzerinden verilecek, yeni bir hat çekilmesi veya inşaata
gerek olmayacak. Hiçbir ek ücret ödemeden her ayın 5'ine
kadar Enerya'ya gelerek sözleşme imzalayan abonelere
bir sonraki ayın 1'inden itibaren elektrik verilecek.
Sözleşme imzalanmasından itibaren mevcut sistem
devam edecek olup, artık elektrik faturası Enerya
tarafından gönderilecek.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi 0338 214 55 77 ve 0553 381
61 16 numaralı telefonlardan alınabiliyor.

According to the agreement signed by Enerya and the
Karaman Chamber of Tradesmen and Craftsmen, members
of the Chamber will get a 14% discount in electricity.

Enerya Karaman Operating Manager Abdulkadir K l ç,
Enerya KANEK Regional Manager Mürsel Parlak, Karaman
Union of Chamber of Tradesmen and Craftsmen President
Bayram Uysal and the Presidents of the Chambers of
Tradesmen have attended to the signature ceremony held

on February 24, 2015.

All member businesses of the
Union of Chamber of Tradesmen
including the Chamber of Groceries
and Dealers, the Chamber of
Barbers and Hairdressers, the
Chamber of Tradesmen and
Artisans, the Chamber of
Electronics-Electric and Plumbers,
the Chamber of Bakeries, Coffee
Shops, Metal Turners, Welders,
Auto Engine and Similar
Repairmen, the Chamber of
Greengroceries and Stallholders,
the Chamber of Carpenters,
Furniture Makers, Woodsmen and
Constructers, the Chamber of

Drivers and Motoring, the Chamber of Haberdashery stores,
Glassware and Hardware, and the Chamber of Tailors,
Ready-Made Sellers, Leather Products Sewing and Clothing
Accessories will be eligible for the campaign.

Electricity consumers of Enerya, also distributing natural
gas in Karaman, will be able to pay both bills from the same
payment location.

Without a need to install a line or carry out any
construction, Enerya will provide electricity to the
subscribers from the available line. The subscribers visiting
Enerya and signing an agreement within the first five days
of any month will receive electricity from the first day of
following month without incurring any additional charge.
After the agreement is signed, the existing system will
continue and the electricity bills will be submitted by
Enerya. For further information, please call (0090) 338 214
55 77 or (0090) 553 381 61 16.

ı ı

Enerya Karaman İşletme Müdürü Abdülkadir Kılıç (solda )
Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Y. K. Başkanı

Bayram Uysal

Operating Manager
Chamber of Tradesmen

and Craftsmen President

left



6+3 KAMPANYASI

9+3 KAMPANYASI

Enerya, doğal gaz dağıtım hizmeti verdiği;

yeni abone olacak vatandaşlar için abonelikte 6 taksit,
güvence bedelinde 3 taksit kampanyası başlattı.

Enerya, sağladığı konfor ve ekonomi nedeniyle önemli bir
ihtiyaç haline gelen doğal gazı yaygınlaştırmak için her yıl
kampanyalar gerçekleştiriyor. “6+3 taksit” kampanyası ile
15 Haziran tarihine kadar doğal gaz abonesi olanlar,
abone bağlantı bedelini 6 taksit, güvence bedelini ise 3
taksit ile ödeyebilecekler.

yeni abone olacak vatandaşlar için
ise abonelikte 9 taksit, güvence bedelinde 3 taksit
kampanyası başlatıldı.

“9+3 taksit” kampanyası ile 15 Haziran
tarihine kadar doğal gaz abonesi olanlar, abone bağlantı
bedelini 6 taksit, güvence bedelini ise 3 taksit ile
ödeyebilecekler.

Türkiye çapında yılsonuna kadar 900 binden fazla
aboneye ulaşmayı hedefleyen Enerya, cazip ödeme
koşullarından daha çok kişinin faydalanması için,
kampanya ile yatırım planlarını eşzamanlı gerçekleştiriyor.
Kampanya koşulları, anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
geçerli olacak.

Aksaray,
Denizli, Erzincan, Karaman, Konya ve Niğde'de

Antalya ve Aydın'da

Kampanyadan 15 Nisan-15 Haziran 2015 tarihleri
arasında yeni abone olanlar yararlanabilecek.

Kampanyadan 15 Nisan-15
Haziran 2015 tarihleri arasında yeni abone olanlar
yararlanabilecek.

6+3 CAMPAIGN

9+3 CAMPAIGN

Turkish natural gas distributor, Enerya, launched a
campaign for consumers within several cities, including

.
Within the scope of this campaign, new residential
customers will have the opportunity to pay natural gas
connection fee in six installments; and security deposit in
three installments.

Every year, Enerya launches a campaign in order to
popularize natural gas that became a primary need, since it
is comfortable and economical. With “6+3 installments”
campaign, new residential customers will have the
opportunity to pay natural gas connection fee in six
installments; and security deposit in three installments.

Another campaign for new customers in
New residential customers will have the opportunity to pay
natural gas connection fee in 9 installments; and security
deposit in 3 installments.

With “9+3 installments” campaign, new residential
customers will have the opportunity to pay natural gas
connection fee in nine installments; and security deposit in
three installments. Aiming to increase the number of
customers by more than 900 000 by the end of the year in
Turkey, Enerya launches campaigns with investment plans
in order to meet needs of people. Terms of the agreement
will be valid for credit cards of banks that we work with.

Aksaray, Denizli, Erzincan, Karaman, Konya and Ni de

This campaign will be valid for new

natural gas customers from 15 April to 15 June 2015.

Antalya and Aydın.

This campaign will be valid for

new natural gas customers from 15 April to 15 June 2015.

ğ

DOĞAL GAZDA BAHAR KAMPANYALARI

ENERYA AKSARAY'A ORMAN KURUYOR

NATURAL GAS CAMPAIGNS FOR SPRING

ENERYA IS CREATING A FOREST IN AKSARAY
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Türkiye'nin enerji dağıtım sektörünün en önemli
oyuncularından olan Enerya, bulunduğu kentlerde
yaşanabilir bir çevre yaratma hedefine katkı sağlamak için
Ihlara Vadisi'nde yeşillendirme çalışmalarına başladı.
Enerya Aksaray tarafından gerçekleştirilen fidan dikme
töreni Ihlara Belediye Başkanı İsmail Yılmaz, Enerya
Aksaray İşletme Müdürü Murat Küçükkapdan, öğrenciler
ve Ihlara bölgesinde yaşayan halkın katılımıyla
gerçekleşti. Ihlara Vadisi girişinde 14 bin metrekarelik
alana fidan dikilirken, yeşillendirme çalışmaları Aksaray
Merkez Kılıçarslan Tepesi Seyir Terası üzerinde 11 bin
metrekare alanda devam edecek. Toplamda 25 bin
metrekare alanda 9 bin fidan toprakla buluşturulacak.

As one of most important Turkish natural gas distributors,
Enerya, which aims to enhance the life standards in towns,
started greening in the Ihlara Valley in Aksaray, Turkey. Tree
planting ceremony performed by Enerya Aksaray, was held
with participation of the Mayor of Ihlara, Ismail Y lmaz; the
Operating Manager of Enerya Aksaray, Murat
Küçükkapdan;  students and local community. Sapling
planting took place in an area of 14.000 square meters in
the entranceway to the Valley and will proceed with an area
of 11.000 square meters on the viewing platform of the
K l çarslan Hill in the Centre of Aksaray. 9.000 sapling
planting will take place in an area of 25.000 square meters
in total.

ı
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STFA Yatırım Holding grup şirketlerinden SİF İş Makinaları,
bu yılki satış konferansını İstanbul'da gerçekleştirdi. SİF İş
Makinaları'nın bölge ve bayilerinden oluşan satış kadrosu
ve satış destek birimlerinden yaklaşık 90 kişinin katıldığı
organizasyon, 19-21 Şubat 2015 tarihlerinde RadissonBlu
Tuzla'da yapıldı. 2015 yılının hedef ve stratejilerinin
paylaşıldığı toplantıda çeşitli konularda çalışma grupları
ve paneller düzenlendi. 2014
yılında satış kadrosundan
çeşitli kategorilerde başarılı
olan çalışan ve yöneticilere
ödüllerin sunulduğu Gala
Yemeği'nde katılımcılar Circus
grubunun canlı performansı
ile hoş vakit geçirdiler.
Konferansın son gününde “SİF
Production Cup” isimli atölye
çalışmasında, gruplara ayrılan
katılımcılar, kendilerine
verilen materyaller ile farklı
ürün gruplarından iş makinası
yaptılar. Grupların yapmış
olduğu iş makinaları,
katılımcılar tarafından keypad
sistemi ile görsellik ve tanıtım
kriterinde oylandılar. Son
olarak yapılan yarış ile atölye
çalışmasının altın, gümüş ve
bronz madalya kazanan
ekiplerine ödüllerinin verildiği madalya töreni ile üç
günlük Satış Konferansı keyifli bir biçimde noktalandı.
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YILLIK SATIŞ KONFERANSI İSTANBUL'DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ANNUAL SALES CONFERENCE TOOK PLACE IN ISTANBUL
S F Heavy Construction Equipment, one of the STFA
Investment Holding group companies, conducted its annual
sales conference this year in Istanbul. The organization,
participated by approximately 90 people from sales support
unit and sales cadre consisted of S F Heavy Construction
Equipment region and vendors took place at Radisson Blu
Tuzla between February 19-21, 2015. In the meeting where

2015 year objective and strategies
are shared, study groups and
panels are organized in various
subjects. During the Gala Dinner,
where the awards are granted to
employees and managers who
have been successful in various
categories from sales cadre in
2014, the participants enjoyed the
gala with the live performance of
Circus band. At the workshop of
“S F Production Cup” which took
place on the last day of the
conference, the participants are
divided into groups and made
heavy construction equipment
with the materials given to them
from different product groups. The
equipments made by the groups
are rated by the participants with
keypad system in terms of visuality
and presentation. Lastly, three

days of Sales Conference is ended pleasantly with the
medal ceremony where the golden, silver and bronze medal
winners of the workshop are granted.
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THE AUTHORIZED SERVICE MEETING

YETKİLİ SERVİS TOPLANTISI
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SİF İş Makinaları, bu yılki yetkili servis
toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Satış Sonrası Hizmetler Departmanı ile
Türkiye'de JCB marka iş makinalarına
yedek parça ve servis hizmeti veren 35
yetkili servisten toplam 55 kişinin
katıldığı organizasyon, 16 Ocak 2015
tarihinde Crowne Plaza İstanbul Asia'da
yapıldı. 2014 yılının değerlendirmesinin
yapıldığı ilk bölümde servis
denetlemeleri ve müşteri memnuniyeti
anketlerinin sonuçları değerlendirildi.
JCB LiveLink Uydu Takip Sistemi,
yenilenen JCB Oil gibi satış sonrası ürün
ve hizmetlere ilişkin bilgilerin de
verildiği ikinci bölüm, Yedek Parça
Birimi'nin 2014 performansı ve 2015
hedefleri üzerine gerçekleştirildi.
Toplantı bitiminde, SİF İş Makinaları
Genel Müdürü Cüneyt Divriş'in de
katılımıyla gala yemeği düzenlendi ve
yetkili servislerin çeşitli kategorilerde
aldıkları ödüller sahiplerini buldu. 2014
yılı için denetim, eğitim, yatırım,
müşteri memnuniyeti, PDI süreci
kategorilerinde yetkili servisler
ödüllendirilirken, JCB LiveLink Uydu
Takip Sistemi kullanımı ve Garanti
işlemleri ile ilgili olarak da en başarılı
servis çalışanları ödül almaya hak
kazandılar. 2014 yılı genel başarı puanı
en yüksek olan, sırasıyla; İnter (İstanbul
Anadolu), Sesa (Ankara), Alperin (İzmir),
Konman (Denizli) ve Eralp (Bursa) yetkili
servis yöneticilerine ödüllerini SİF İş
Makinaları Genel Müdürü Cüneyt Divriş
takdim etti

S F Makinalar held its authorized
service meeting of this year in Istanbul.
The organization, participated by the
After Sales Services Department and total
55 people from 35 authorized services in
Turkey, who provide spare parts and
service to the JCB branded construction
equipment, was held in Crowne Plaza
Istanbul Asia on 16 January 2015.  On the
first part of the meeting, where the
evaluation of the year 2014 was made,
the service audits and customer
satisfaction survey results were
evaluated. The second part, where the
information about the after sales
products and services like JBS Livelink
Satellite Tracking System and renewed
JCB Oil were given, was performed
regarding the Spare Parts Department's
2014 performance and 2015 goals. At the
end of the meeting, with the participation
of S F Makinalar General Manager
Cüneyt Divri , the gala dinner was
organized and the prizes in several
categories were awarded to the services.
While the authorized services were
awarded in audit, training, investment,
customer satisfaction, PDI process
categories for 2014, the most successful
employees of the services related to JCB
LiveLink Satellite Tracking System
utilization and Warranty procedures were
granted an award. The awards of the
authorized service managers, whose 2014
overall performance score was at the
highest point, respectively, Inter (Istanbul
Asia), Sesa (Ankara), Alperin (Izmir),
Konman (Denizli) and Eralp (Bursa) were
presented by S F Makinalar General
Manager Cüneyt Divri .
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SİF İş Makinaları, 26 Mart 2015 tarihinde, İstanbul
Orhanlı'da bulunan genel merkezinde düzenlenen bir
etkinlikte, yeni 540-200 model JCB teleskobik
yükleyicisinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Sektörde
faaliyet gösteren 50'yi aşkın firma yetkilisinin katıldığı
etkinlikte, JCB teleskobik yükleyici ürün gamında bulunan
diğer modellerin de yer aldığı bir tanıtım gösterisi yapıldı.

2015 yılında 70. senesini kutlayan, 40 yıldır teleskobik
yükleyici üreten ve dünyada bu ürün gamında lider
konumda olan JCB, geçtiğimiz sene piyasaya çıkarmış
olduğu, sektörün ilk ve tek 20 metre erişimli rotasyonsuz
teleskobik yükleyicisi JCB 540-200 ile liderliğini
güçlendirerek devam ettirmeyi planlıyor. JCB'nin Global
Teleskobik Yükleyici Faaliyetleri Müdürü Mark Telleck,
Lansmanda yapmış olduğu konuşmada
şunları söyledi: “JCB, teleskobik yükleyici
ürününün dünyadaki öncü üreticisi olarak
pazar lideri konumunda. Bu başarının
başlıca nedeni, makinalarımızda bulunan
komponentlerin yüzde 90'ından
fazlasının JCB tarafından geliştirilerek
üretilmesinden kaynaklanıyor. Gelişmiş
ülkelerde kullanılan iş makinalarının çok
büyük bir bölümünü oluşturan teleskobik
yükleyici konseptinin gelişmekte olan
ülkelerde de yaygınlaşması için JCB
olarak sürekli çalışıyoruz. Bunun en son
örneği, yeni pazara sunulan ve bugüne
kadarki en büyük teleskobik yükleyicimiz
olan 17 metreye 4 ton kaldırma kapasitesi
olan JCB 540-170 idi. Bugün ise, sektörün
ilk ve tek rotasyonsuz 20 metre erişimli,
zincir tahrikli ve 5 kademeli özelliğe sahip JCB 540-200
modelimizi Türkiye'deki müşterilerimize tanıtıyoruz.”

Teleskobik yükleyici ürün grubunun Türkiye'deki büyüme
potansiyeline dikkat çeken SİF İş Makinaları Genel Müdürü
Cüneyt Divriş, 2012 yılında tarım sektöründe başlattıkları
atağın meyvelerini 2014 yılında almaya başladıklarını
söyledi. Geçen sene pazarın 500 adedin üzerinde olduğunu
ifade eden Divriş, “Bu pazar seviyesiyle dünyadaki
teleskobik yükleyici pazarında ilk 10'a girdik. Önümüzdeki
pazarlar oldukça yüklü rakamlarla ifade ediliyor.
Teleskobik yükleyici, bizim gibi gelişmekte olan pazarlarda
yeni keşfedilmeye başlanan bir ürün grubu. Eminim ki,
önümüzdeki 3-5 sene içinde 1.000'li rakamları göreceğiz ve
teleskobik yükleyici, neredeyse kazıcı-yükleyici kadar
hizmet vereceğimiz bir ürün olacak.” şeklinde konuştu.

The Turk launch of JCB telescopic handler new model of
540-200, took place during an event organized at the

head office in Orhanl ,
stanbul on March 26th, 2015. In the event, participated by

more than 50 company executives, a presentation show is
displayed where the other models in the JCB telescopic
handler product range are also included.

JCB, celebrating its 70th year in 2015, producing telescopic
handler for 40 years and a leader in the world with this
product range, plans to enhance its leadership with the
sector's first and only 20 meters of access telescopic handler
without rotation, JCB 540-200. Mark Telleck, JCB Global
Telescopic Handler Activities Manager, stated during his
speech at the Launch: “JCB is the market leader as the

pioneer producer of the telescopic
handler product in the world. The
main element of this success is based
on the fact that more than 90 per cent
of the components in our machines are
developed and produced by JCB. As
JCB, we maintain our works in order to
widespread the telescopic handler
concept in the developing countries,
which form a major part of the heavy
construction instruments used in
developed countries. The last example
of it was our JCB 540-200 model, which
was the biggest telescopic handler
offered in the market with 4 metric
tons of carrying capacity to 17 meters.
Today, we are introducing our model
to our customers in Turkey, which is a

model that is the first and the only in the sector with 20
meters of access, chain driven and have 5 levels of feature.”

Emphasizing the growth potential of the telescopic handler
product range in Turkey, Cüneyt Divri , S F Heavy
Construction Equipments General Manager, stated that they
commenced initiative in the sector of agriculture in 2012 and
they began to reap the fruits of it in 2014. Stating that the
market size was over 500 last year, Divri said: “With this
market level, we are within the first 10 in the world
telescopic handler market. In the next years expect big
growth. Telescopic handler is a product group which is newly
discovered in the markets developing like us. I am sure that
within the next 3-5 years, we will see the numbers of 1.000's
and telescopic handler will be a product which we sell as
much as backhoe loader.”
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S F
Heavy Construction Equipments
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HEAVY CONSTRUCTION EQUIPMENT SECTOR'S FIRST AND ONLY
20 METERS OF ACCESS TELESCOPIC HANDLER WITHOUT ROTATION

THE TURKEY LAUNCH OF JCB 540-200

İŞ MAKİNASI SEKTÖRÜNÜN İLK VE TEK
20 METRE ERİŞİMLİ ROTASYONSUZ TELESKOBİK YÜKLEYİCİSİ

JCB 540-200'ÜN
TÜRKİYE LANSMANI



Al Habtoor-STFA Soil Group LLC., Atlantis The Palm
Limited ile “Enabling Works of Royal Atlantis Project, on
Palm Jumeirah, Dubai – U.A.E” işi için 29 Mart 2015
tarihinde anlaşmaya vardı. Proje, Atlantis Otel'in yanında
inşa edilecek olan 46 katlı bina, özel bahçeler ve
havuzlardan oluşuyor. Proje yönetimi Faithful and Gould
tarafından üstlenilen projenin müşaviri WSP. Mobilizasyon
sonrası 171 günde tamamlanacak projenin bedeli ise AED
84,580,000. HSSG'nin kapsamında 992m palplanj işleri,
70,000m kazı ve 2,282 adet 24m-32m bina kazıklarının
yapımı yer alıyor. Kazıkların çapları 750mm-1500mm
arasında değişiyor.

3

Al Habtoor–STFA Soil Group LLC has received letter of Intent
on March 29, 2015 to sign contract for the “Enabling Works
of Royal Atlantis Project, on Palm Jumeirah, Dubai – U.A.E”
Project. It is located on the crescent of The Palm and next to
the Atlantis Hotel, the resort will stand 46 stories tall and
feature private gardens and infinity pools. The Client is
Atlantis The Palm Limited, the PMC is Faithful and Gould
and the Consultant is WSP.  The Project amount is AED
84,580,000 and the duration is NOC & Mobilization + 171
days. HSSG's scope includes 992mt sheet piling works,
70,000m excavation works and total 2,282 number of
building piles from 24m to 32m. The diameter of piles are
from 750mm to 1500mm.

3

HSSG'NİN
YENİ PROJESİ
NEW PROJECT OF HSSG
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STFA HOLDİNG grup şirketlerinden olan ve 2003 yılından
bu yana forklift ve depo içi ekipmanların operasyonel
kiralanması alanında faaliyet gösteren Universal Handlers,
halen dizel, LPG'li ve akülü forkliftlere ek olarak reach
truck, sipariş toplayıcılar, akülü istifleyiciler, transpaletler,
personel yükselticiler, dar koridor istifleyiciler ve küçük iş
makinalarından oluşan 1.500 araçlık makina parkı ile, ülke
genelinde, Türkiye'nin önde gelen firmalarının
iş ortağı konumunda. Müşterilerinin depo
yönetimindeki işlerinin kesintiye
uğramaması için İstanbul, Ankara, İzmir,
Bursa, Eskişehir ve Adana'da bulunan
atölyeleri ve 100'ü aşkın servis personeli ile müşterilerine
7/24 kesintisiz destek veriyor.

Forklift sektörünün Türkiye'deki gelişimini takiben yapılan
orta ve uzun vadeli analizler sonucunda, Universal
Handlers, 10 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimini
kiralamanın yanısıra forklift ve istif makinalarının satışı ile
genişletmeye karar verdi. Uzun süren bir ön çalışmanın

Universal Handlers, a STFA HOLDING group company active
in operational renting of forklift and warehouse equipments
since 2003, is the business partner of the leading firms in
Turkey with its machine park with the capacity of 1.500,
consisted of small heavy construction equipment, narrow
corridor stackers, basket cranes, pallet trucks, battery
powered  stackers, order collectors and reach trucks in

addition to the forklifts with battery, LPG and
diesel. It provides 7/24 service to the customers
with more than 100 service employees at the
workshops located in stanbul, Ankara, zmir,
Bursa, Eski ehir and Adana in order for the

works at the warehouse management not to be interrupted.

As a result of the middle and long-term analyses conducted
following the development of the forklift sector in Turkey,
Universal Handlers decided to expand its more than 10 years
of experience and knowledge with the sales of forklift and
forklift trucks besides the renting operation. After a long
period of pre-study, as of April 2015, Universal Handlers
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UNİVERSAL HANDLERS, DÜNYANIN ÖNDE
GELEN FORKLİFT MARKASI YALE'NİN
TÜRKİYE'DEKİ YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ
OLDU UNIVERSAL HANDLERS, BECAME THE

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF YALE IN
TURKEY, WORLD-LEADING FORKLIFT BRAND
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sonucunda, Universal Handlers, 2015 yılının Nisan ayından
itibaren Nacco Materials Handling Group bünyesinde yer
alan ve dünya istif makinaları sektörünün öncü
markalarından olan Yale'nin Türkiye'deki yetkili
distribütörü oldu.

Konu hakkında bir açıklama yapan Universal Handlers
Genel Müdürü Özgür Pala, “Bağlı olduğumuz STFA Holding,
1956 yılından bu yana iş makinası sektöründe büyük
başarılara imza attı. Bugün holding bünyesinde bulunan İş
Makinaları Grubu'nda yer alan SİF İş Makinaları dünyanın
önde gelen iş makinası markalarının satış ve satış sonrası
süreçlerini yönetiyor. Yine aynı grupta yer alan Universal
Handlers, bugüne kadar kiralama ile hizmet verdiği
sektörde artık Yale marka forklift ve istif makinalarının
satışı ile de yer alıyor. Öncelikle, bu yatırımın bizim mevcut
kiralama işimize de pozitif etkileri olacağını belirtmeliyiz.
Çünkü distribütörü olduğumuz Yale markası, hem kalitesi,
hem ürün çeşitliliği, hem de farklı sektörlere özel çözümleri
ile kendini dünya çapında kanıtlamış durumda. Bu markayı
kiralama noktasında da müşterilerimize
çok daha uygun çözümler sunuyor
olacağız. Amerika'da %27 pazar payı ile
lider olan bu markayı, önümüzdeki 10 yıl
içerisinde, Türkiye'de satışı yapılan
markalar arasında en üst grubun içerine
sokmak öncelikli hedefimiz olacak.”
şeklinde konuştu.

Merkezi Ohio, ABD'de bulunan Nacco
Materials Handling Group bünyesinde yer
alan Yale markası, 137 yıllık geçmişi ile
sektörün en eski markaları arasında yer
alıyor. Dünya genelinde 62'den fazla
ülkede 150'yi aşkın distribütörü, 12
üretim tesisi ve yaklaşık 5.400 kişilik kadrosu ile
müşterilerine hizmet veren Yale'nin bünyesinde 3 ana ürün
grubu yer alıyor: Dizel ve LPG'li forkliftler, akülü forkliftler
ve depo içi ekipmanlar.

Türkiye'nin de içinde olduğu EMEA bölgesinde 3 fabrikası
bulunan Yale, depo içi ekipmanları İtalya'da, büyük boy
(Jumbo) forkliftleri Hollanda'da, elektrikli, dizel ve LPG
forkliftlerini de Kuzey İrlanda'da bulunan fabrikalarında
üreterek, Türkiye pazarına sunuyor. Bu mükemmel üretim
ağı, Türkiye pazarına ürünlerin kısa sürede
ulaştırılmasında büyük önem taşıyor.

Geniş ürün yelpazesini sürekli geliştirmek
adına 3 kıtada yer alan ARGE ve tasarım
tesislerine yıllık 40 milyon dolarlık yatırım
yapan Yale'nin “Bilgeliğin 5 Temel Unsuru”
olarak nitelendirdiği felsefesi şu
unsurlardan oluşuyor:
“Üretkenlik”, “Kullanışlılık”,
“Güvenilirlik”, “Ergonomi”
ve “Düşük toplam sahip
olma maliyeti”.

Forkliftte bir dünya devi: Yale®

became the authorized Turkey distributor of Yale, a member
of the Nacco Materials Handling Group and a leading brand
in the sector with forklift trucks.

Regarding the subject Universal Handlers General Manager
Özgür Pala explained: “STFA Holding succeeded many times
in the sector of heavy construction equipment since 1956.
Today, SIF Heavy Construction Equipment, operating in the
Heavy Construction Equipment Group within the body of the
holding, manages the pre- and after-sales process of the
world leading heavy construction equipment brands.
Universal Handlers, also a member of the same group, now
operates in the sector with the sales of Yale brand forklift
and forklift trucks besides providing renting service. First of
all, we should state that this investment will also have
positive effects on our current renting operation as Yale is a
brand proved itself worldwide with its quality, product
range and solutions specific for different sectors. For the
renting of this brand, we will also offer suitable solutions for
our customers. Our priority will be to ensure that this brand,

leading the market with 27% of market
share in America, is within the top group
of sold brands in Turkey in the next 10
years.”

The brand of Yale, a member of the
Nacco Materials Handling Group
headquartered in Ohio, USA, is among
the oldest brands of the sector with 137
years of history. There are three main
product groups in Yale, which provides
service to its customers with more than
62 distributors in the world and more
than 150 in the country, 12 production
facilities and with approximately 5.400 of

cadre: Diesel and LPG powered forklifts, battery powered
forklifts and warehouse equipment.

Yale, with 3 factories in the EMEA region in which Turkey is
also included, produces warehouse equipment in Italy,
jumbo forklifts in Holland and electric, diesel and LPG
powered forklifts in North Ireland and offers these in the
Turkish market. This excellent production network is of
great importance in the way that it helps the products to
reach Turkish market in a short time.

Investing 40 million dollars annually in Research &
Development and design facilities in 3 continents in order to
constantly develop the wide range of products, Yale has the

philosophy of “5 Main Elements of
Wisdom” consisted of

“Productivity”,
“Practicality”,
“Credibility”,
“Ergonomics”
and “Low total
cost of
ownership”.

A World's Giant in Forklift: Yale®



STFA’nın dünyaya açılan sanal penceresi web sitesini
yeniledik. Günümüz teknolojisine uyumlu, bilgiye erişimin
ve güncellemenin kolay olduğu bir site hazırlama niyetiyle
yola çıktık.  Sitenin, şirket dışına bağımlı olmadan
güncellenebilecek ve mobil cihazlarla da uyumlu bir
yapıda olmasını istedik.  Yaptığımız altyapı araştırması
sonucunda Wordpress platformunu kullanmaya karar
verdik.  Üst yönetimin de tam desteği ile yolumuza devam
ettik.

Yeni web sitemizde Wordpress platformunu kullandık,
çünkü;

1. İçerik güncellemeleri kolay ve hızlı bir şekilde
yapılabiliyor.

2. Wordpress’in senede birkaç kez güncellenen altyapısı
sayesinde, olası yeni tehditlere karşı güvenlik
sağlanıyor.

3. Mobil uyumlu arayüzler ile uyumlu ve farklı mobil
cihazlara göre şekil alan bir web sitesi tasarlanabiliyor.

4. Google arama kriterleri ile uyumlu.

5. Türkçe de dahil pek çok dil desteği sunuyor.

6. Site içeriği düzgün kurgulandıktan sonra siteye yeni
tema eklemek ve dizayn etmek kolaylıkla yapılabiliyor.

7. Otomatik RSS desteği sağlıyor.

8. Uyumlu eklentiler aracılığıyla sosyal medya için hızlı
paylaşımlar yapılabiliyor.

10. Bu platform 15 yıldır kullanılıyor ve dünyadaki kullanıcı
sayısı milyonlarca kişiye ulaşmış durumda.

Sitenin hazırlanmasında emeği geçen S. Güvenç Kaplan
(Yazılım), Ferdi Tiyek (SAP ABAP Programcısı), Mustafa
Şahin (Grafik Tasarım/Animasyon Uzmanı) ve destek veren
herkese sitenin hayırlı olmasını dili
yoruz.

çok teşekkür ediyor,

We have reviewed the STFA's website, the virtual window of
the STFA opening to the world. We started with the purpose
of preparing a website that is compatible with the latest
technology, allowing easy access and update of
information. We wanted the website to be updated without
having to depend on someone outside the company and to
be compatible with the mobile devices. As a result of the
infrastructure research, we decided to use Wordpress. We
continued with the full support of the senior management.

We used the Wordpress platform for our website because;

1. Content updates can be made easily and quickly.

2. With the infrastructure of Wordpress, which is updated a
few times in a year, safety from possible new threats is
provided.

3. It is possible to design a website that is compatible with
mobile compliant interfaces and that can be modified
according to different mobile devices.

4. Compatible with Google search criteria.

5. Supports multiple languages, including Turkish.

6. It is easy to add new themes and designs once you have
prepared the site content properly.

7. Provides automatic RSS support.

8. Faster sharing for the social media can be realized
through compatible attachments.

10. This platform is being used for 15 years and the number
of users reached to millions of people.

would like to thank to S. Güvenç Kaplan (Software),
Ferdi Tiyek (SAP ABAP Programmer), and Mustafa ahin
(Graphic Design/Animation Expert), who have contributed to

the preparation of the website,  and to everyone who
provided support.

We wish for the best.

We
Ş

KURUMSAL WEB SİTESİ
YENİLENDİ CORPORATE WEBSITE RENEWED

Yazan By: Gülay Göktürk
Kurumsal Tanıtım ve Yeterlikler Müdürü, STFA İnşaat Grubu
Corporate Promotion and PQ Manager, STFA Construction Group
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Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından
düzenlenen  "Civil İstanbul'15 Mühendislik
Seminerleri" 4-5-6 Mart 2015 tarihlerinde
gerçekleştirildi. STFA'nın sponsor olduğu
organizasyonda, yurtdışı ve Türkiye'nin farklı
üniversitelerinden gelen geleceğin mühendis adayları,
dünyadaki güncel gelişmeler hakkında bilgi alırken,
aynı zamanda, akademi ve iş dünyasının farklı
dallarından başarılı isimlerle bir araya gelip
tecrübelerini dinleme fırsatını yakaladılar.

STFA Yönetim Sistemleri Kurumsal Risk Müdürü Emre
Kısacık etkinliğe, “İLK Kitabı” ve “Uluslararası Bir İnşaat
Firmasında Ana Süreçler” sunumu ile konuşmacı
olarak katıldı.

“Civil Istanbul'15 Engineering Seminars”, organized by
Y ld z Teknik University Construction Club, took place on
March 4-5-6, 2015. In this organization sponsored by
STFA, while future engineer candidates from different
universities and Turkey and abroad were informed on
the current affairs in the world, they also had the chance
to be with and hear the experiences of the successful
names from different branches of business and
academic world.

Emre K sac k, Corporate Risk Manager of STFA
Management Systems, participated to the event as a
lecturer with his presentation of “Book of LK” AND “Main
Processes in an International Construction Company”.

ı ı

ı ı

İ

STFA İnşaat Grubu, 2006 yılından bu yana İstanbul
Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü
tarafından organize edilen  Civilcon'15- İnşaat
Mühendisliği Semineri'ne her zaman olduğu gibi bu yıl
da katıldı. Civilcon, inşaat mühendisliği öğrencilerinin
bakış açılarını genişletmek, mesleki bilinç sağlamak ve
inşaat mühendisliği öğrencilerini bir araya getirmek
amacı ile düzenleniyor.

Seminerde, “Kariyer Planlama” konusunda bir
konuşma yapan STFA Yönetim Sistemleri Kurumsal
Risk Müdürü Emre Kısacık, öğrencileri geleceğe
hazırlayacak bilgi ve tavsiyelerini paylaştı.

STFA Construction Group participated in the Civilcon'15-
Construction Engineering Seminar once again,
organized by Istanbul Teknik University Preparatory
Engineering Club since 2006. Civilcon is organized for
expanding the perspectives of engineering students,
providing occupational awareness and uniting the
engineering students.

Giving a speech on “Career Planning” during the
seminar, Emre K sac k, Corporate Risk Manager of STFA
Management Systems, shared his knowledge and
advices that would prepare the students for the future.

ı ı

GÜCÜMÜZÜ ALIYORUZGENÇLERDEN
WE GET OUR STRENGTH FROM THE YOUTH

CIVIL İSTANBUL'15

CIVILCON'15
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TİMÖB'15

STFA, BU YIL DA
“İNSANA SAYGI
ÖDÜLÜ”NÜN SAHİBİ
OLDU
STFA RECEIVED THE
“RESPECT FOR PEOPLE
AWARD” THIS YEAR AGAIN
İnsan Kaynakları Zirvesi'nde insan kaynakları alanında
yürütülen nitelikli çalışmaların teşvik edilmesine yönelik
olarak verilen “İnsana Saygı Ödülü”, bu yıl da STFA'nın
oldu. Türkiye'nin en büyük insan kaynakları platformu
Kariyer.net tarafından her yıl geleneksel olarak
düzenlenen “İnsana Saygı Ödülleri”nin 2014 yılı sahipleri
belli oldu. İnsan kaynakları alanındaki başarılı
çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak
amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen “İnsana Saygı
Ödülleri” kapsamında STFA ödüle layık görüldü. İnsan
kaynakları alanında yürütülen çalışma kalitesinin
yükseltilmesi ve devamının teşvik edilmesine yönelik
olarak verilen ödüller, Kariyer.net'te yayınlanan iş
ilanlarına gelen tüm başvuruları, en hızlı ve en yüksek
oranda yanıtlayan firmalara veriliyor.

This year in the Human Resources Summit, STFA once
again received the “Respect for People Award” granted in
order to encourage the qualified works carried out in the
area of human resources. The winners for the year 2014
are determined for “Respect for People Awards” organized
traditionally by Kariyer.net, the biggest human resources
platform in Turkey. Within the scope of the 14th “Respect
for People Awards” organized this year, with the purpose
of emphasizing the successful works in the area of human
resources and sharing these with the public, STFA is
deemed worthy of the award. The awards granted for
increasing the quality of the works conducted in the area
of human resources and encouraging their continuation
are received by the companies which respond to all the
applications for the published job advertisements on
Kariyer.net as fast and as much as possible.

Ödülü STFA adına İK
Direktörü Aslı Poçan (solda)
ve İK Müdürü Seda Güloğlu
birlikte aldılar.
HR Director Aslı Poçan (left)
and HR Manager Seda Güloğlu
received the award together.

2008 yılından bu yana düzenlenmekte olan Türkiye
İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Buluşması (TİMÖB), bu
yıl Pamukkale Üniversitesi İnşaat Kulübü (PAÜ-İNK)
tarafından 5-9 Mart 2015 tarihlerinde Pamukkale
Üniversitesi'nde gerçekleştrildi. STFA'nın sponsor
olduğu ve beş gün boyunca 10 seminer ve çeşitli sosyal
etkinliklerin düzenlendiği organizasyonda, Türkiye'nin
farklı üniversitelerinden gelen geleceğin mühendis
adayları, dünyadaki güncel gelişmeler hakkında bilgi
aldılar. Öğrenciler, akademi ve iş dünyasının farklı
branşlarından başarılı ve tecrübeli isimlerle bir araya
gelerek tecrübelerini dinleme fırsatını yakaladılar.

Etkinliğe, konuşmacı olarak katılan STFA Yönetim
Sistemleri Kurumsal Risk Müdürü Emre Kısacık, “İLK
Kitabı” ve “Uluslararası Bir İnşaat Firmasında Ana
Süreçler” konulu bir konuşma yaptı.

Turkey Civil Engineering Students Meeting (T MÖB),
organized since 2008, was held at Pamukkale University
this year between March 5-9, 2015 by the Pamukkale
University Construction Club (PAÜ- NK). During the
organization sponsored by STFA where 10 seminars and
various social activities were held for five days, future
engineering candidates from different universities in
Turkey learned about current developments around the
world. The students had the chance to meet and listen to
the experienced and successful names from different
branches of the business world.

Attending the event as a lecturer, Emre K sac k, STFA
Management Systems Corporate Risk Manager, gave a
speech on

İ

İ
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“İLK Book” and “Main Processes in an
International Construction Company”.
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İNSAN KAYNAKLARI HUMAN RESOURCES

Ad-Soyad Pozisyon Fonksiyon/Bölüm/ProjeName-Surname Position Function/Department/Project
Nazlı İlcan Finansal Kontrol & Raporlama Uzmanı STFA Yatırım Holding A.Ş.

Financial Control and Reporting Specialist
Necdet Aksoy Proje Müdürü STFA/Operasyon

Project Manager STFA/Operation
Levent Cengiz Proje Müdürü STFA/Operasyon

Project Manager STFA/Operation
Mahmut Kumsar Muhasebe Direktörü STFA/Finansal Kaynaklar

Accounting Director STFA/Finance
Canan İçyar Finansal Kontrol ve Raporlama Şefi STFA/Finansal Kaynaklar

Financial Control and Reporting Chief STFA/Finance
Alper Erdoğan Finansman Uzman Yardımcısı STFA/Finansal Kaynaklar

Finance Assistant Specialist STFA/Finance
Merve Beril Apaydın İş Geliştirme Şefi STFA/İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Business Development Chief STFA/Business Development and Tender Operations
Hasan Türen Kurumsal Tanıtım ve Yeterlilikler Şefi STFA/İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Corporate Promotion&Prequalifications Chief STFA/Business Development and Tender Operations
Cem Küçük Hizmet Tedarik Zinciri Şefi STFA/Makine &Tedarik Zinciri

Service Supply Chain Chief STFA/Machinery & Supply Chain
Yasemin Ayan Teknik Ofis Şefi STFA/ECAP Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Technical Office Chief STFA/ECAP Engineering and Consultancy
Mehmet İnce Kazık İşleri Şefi STFA/ECAP- Mersin Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Piling Works Section Chief STFA/ECAP- Mersin Engineering and Consultancy
Muhammed Kocaman ÇİSG Müdürü STFA/TRYCT Projesi - Türkiye - TRYCT Project – Turkey

HSE Manager
Halil Sarıcaoğlu KK&KG Müdürü STFA/QAQIR Projesi - Katar - QAQIR Project - Qatar

QA-QA Manager
Abdurrahman Tatar Mali İdari İşler Müdürü STFA/MASSP Projesi - Fas - MASSP Project- Morocco

Financial&Administrative Affairs Manager
Mert Çırak Proje Kontrol Müdürü STFA/MASSP Projesi - Fas - MASSP Project - Morocco

Project Control Manager
Hüseyin Aybek Ölçme Şefi STFA/MASSP Projesi - Fas - MASSP Project- Morocco

Surveying Chief

Cetin Renan Eris Kıdemli Teknik Ofis Muhendisi STFA/OMOTH Projesi - Umman - OMOTH Project-Oman
Senior Technical Office Engineer

Murat Hakan Necan Şantiye Şefi STFA/OMKTR Projesi - Umman - OMKTR Project - Oman
Construction Manager

Elif Gürsel Usluer Finans ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.
Finance and Budget Reporting Group Manager

Tuna Palaçi Doğal Gaz Satış Müdürü Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.
Sales Manager-Natural Gas

Mehmet Yücel Finans Müdürü Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.
Finance Manager

Caner Özer Baş Hukuk Müşaviri Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.
Chief Legal Counsel

Ali Serhat Ertürk İç Tesisat Müdürü Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.
Domestic Installation Manager

Kübra Emil Resmi Kurumlar&Finansal Raporlama Yöneticisi Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.
Budget and Reporting Supervisor

Mustafa Çağa Ürün Müdürü SİF İş Makinaları Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.
Product Manager

Altuğ Bilgiç Ürün Müdürü SİF İş Makinaları Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.
Product Manager

Hakan Güzeldemirci Proje Direktörü STFA/ KWSBH Projesi - Kuveyt / KWSBH Project-Kuwait
Project Director

Falih Rıfkı Akar Bina İşleri Müdürü STFA/ KWSBH Projesi - Kuveyt / KWSBH Project - Kuwait
Building Works Manager

Zeki Cenk Karakurt Kara İşleri Şantiye Müdürü STFA/ KWSBH Projesi - Kuveyt / KWSBH Project - Kuwait
Land Works Construction Manager

Kaan Cengiz Proje Kontrol Müdürü STFA/ KWSBH Projesi - Kuveyt / KWSBH Project - Kuwait
Project Control Manager

TERFİ VE ATAMALAR PROMOTION AND ASSIGNMENT

DAREEN BALIKÇI BARINAĞI GENİŞLETME PROJESİ
DAREEN FISHING PORT EXPANSION PROJECT

Bir Yaş Günü
Kutlaması A Birthday Celebration

SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ARABIA

Proje ü zö ü ı (üstte solda) yaş günü,
17 Mart 201 tarihinde ofiste ekip arkadaşları ile birlikte
kutlandı.

QC s pervi r ' n
5

Fahri Ayar Project QC Supervisor (above left) celebrated his
birthday at the office on March 17, 2015, with his
teammates.

Fahri Ayar



63

İŞE BAŞLAYANLAR NEW EMPLOYEES

Hoşgeldin Bebek Hello Baby

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

�

�

�

�

�

7 Ocak 2015 günü DP World Yarımca Konteyner Terminali Projesi Dizayn Müdürü Hasan Uğur Urfalı'nın kızı Duru,

7 Şubat 2015 günü Suudi Arabistan İş Geliştirme Mühendisi Emrah Öztürk'ün kızı Büşra,

17 Şubat 2015 günü Merkez Muhaberat Memuru Ersan Közleme'nin kızı Erva,

18 Mart 2015 günü Merkez İş Geliştirme Mühendisi Ahmet İbrahim Büyükalp'in oğlu Mete,

18 Mart 2015 günü Fas Yeni Safi Limanı Projesi Ölçme & Etüd Kısım Şefi Ahmet Günaydın'ın kızı Lina Sara,

22 Mart 2015 günü DP World Yarımca Konteyner Terminali Projesi Makine Kısım Şefi Miraç Serdar'ın oğlu Manas,

9 Nisan 2015 günü Temel Araştırma ve Sondaj DP World Yarımca - Jet Grout İşleri Proje Müdürü Fatih Karabıçak'ın kızı Ülkü,

January 7, 2015: Duru, the daughter of Hasan U ur Urfal , Design Manager of DPWorld Yar mca Container Terminal Project,

February 7, 2015: Bü ra, the daughter of Emrah Öztürk, Saudi Arabia Business Development Engineer

February 17, 2015: Erva, the daughter of Ersan Közleme, Head Office Correspondence Officer,

March 18, 2015: Mete, the son of Ahmet brahim Büyükalp, Head Business Development Engineer,

March 18, 2015: Lina Sara, the daughter of Ahmet Günayd n, Morocco New Safi Port Project Evaluation & Study Department Supervisor,

March 22, 2015: Manas, the son of Miraç Serdar, DP World Yar mca Container Terminal Project Machine Department Supervisor,

April 9, 2015: Ülkü, the daughter of Fatih Karab çak, Main Research and Sounding DP World Yar mca - Jet Group Works Project Manage

ğ ı ı

ş
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Ad-Soyad Pozisyon Fonksiyon/Bölüm/ProjeName-Surname Position Function/Department/Project
Güray Yülek Finansal Kontrol ve Raporlama Yöneticisi STFA Yatırım Holding A.Ş.

Financial Control and Reporting Supervisor
Mehtap Akkaya Sigorta Direktörü STFA Yatırım Holding A.Ş.

Insurance Director
Yiğit Tekşen İnovasyon Projeleri Araştırma Uzmanı STFA Yatırım Holding A.Ş.

Innovation Projects Research Specialist
Emine Muştu Muhasebe Uzman Yardımcısı STFA Yatırım Holding A.Ş.

Accounting Assistant Specialist
Hakan Bilgin Mekanik İşler İhale Hazırlık Müdürü STFA/ İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Mechanical Works Tender Operations Manager STFA/ Business Development and Tender Operations
Emre Büyükaksoy Elektrik İşleri İhale Hazırlık Müdürü STFA/ İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Electrical Works Tender Operations Manager STFA/ Business Development and Tender Operations
Fuat Akkan Yapısal Tasarım Şefi STFA/ İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Structural Design Chief STFA/ Business Development and Tender Operations
Emre Karamancı Ar-ge Metot Mühendisi STFA/ İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

R&D Method Engineer STFA/ Business Development and Tender Operations
Anıl Kurban Dizayn Mühendisi STFA/ İş Geliştirme ve İhale Hazırlık

Design Engineer STFA/ Business Development and Tender Operations
Bike Şekeroğlu Satınalma Şefi – Ortak Satınalmalar STFA/ Makine&Tedarik Zinciri

Procurement Chief – Shared Services STFA/ Machinery&Supply Chain
Kamil Barbaros Atik Ambarlar Şefi STFA/ Makine&Tedarik Zinciri

Warehouses Chief STFA/ Machinery&Supply Chain
Sevcan Türkcan Lojistik Memuru STFA/ Makine&Tedarik Zinciri

Logistics Officer STFA/ Machinery&Supply Chain
Serpil Avcı Muhasebe Uzman Yardımcısı STFA/ Finansal Kaynaklar

Accounting Assistant Specialist STFA/ Finance
Tuncay Yılmaz Muhasebe Uzmanı STFA/ Finansal Kaynaklar

Accounting Specialist STFA/ Finance
İlke Bozkurt İnovasyon Müdürü STFA/ Planlama

Innovation Manager STFA/ Planning
Türker Çakar İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı STFA/ İnsan Kaynakları

Human Resources Assistant Specialist STFA/ Human Resources
Gökhan Tekan ÇİSG Müdürü STFA/ KWSBH Projesi - Kuveyt / KWSBH Project-Kuwait

HSE Manager
Gizem Nur Kurt Finans Uzman Yardımcısı Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.

Finance Assistant Specialist
Erman Çınar Muhasebe Uzman Yardımcısı Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.

Accounting Assistant Specialist
Ebru Kömürcü Elektrik Operasyon Uzman Yardımcısı Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.

Electrical Operations Assistant Specialist
Ebru Pektaş İnsan Kaynakları Yöneticisi Enerya Gaz Dağıtım A.Ş

Human Resources Supervisor
Atıl Özbek Servisler Müdürü SİF İş Makinaları Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

Services Manager
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PROJE KAPANIŞ
YEMEĞİ
Tüpraş ile 04.07.2013 tarihinde imzalanan sözleşme
ile STFA-Körfez Deniz Ortak Girişimi olarak
üstlenilen “İzmit Rafinerisi B Bölgesi Rıhtım
Güçlendirme ve İskele İnşaatı” Projesi tamamlandı.

Projenin kapanış yemeği 13 Mart 2015 tarihinde
Proje yönetimi ve çalışanları ile STFA Üst Yönetimi
ve çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

STFA İnşaat Grubu Başkanı Mustafa Karakuş
yemekte yaptığı konuşmada, projenin başarılı bir
şekilde tamamlanmasını sağlayan başta Proje
Müdürü Ali Arslan ve ekibi, bütün proje çalışanları
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

The project “The Port Reinforcement and Dock
Construction for Region B” undertaken
by the STFA-Körfez Deniz joint venture with the
agreement signed with Tüpra on July 4, 2013 is
completed.

As a mark of appreciation to all the various
stakeholders involved in the project, a dinner was
organized on March 13, 2015 to mark the closure.
Guests of the dinner were project managers, project
employees and staff, and officials from the STFA
Group.

STFA Group General Manager Mustafa Karaku made
a speech to thank all the staff involved in the project,
the project manager Ali Arslan, and his staff being in
the first place.

İzmit Refinery

ş

ş

PROJECT CLOSING
DINNER
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RESMETT LER

DP Word - Yarımca Konteyner Terminali Projesi çalışanları,
düzenledikleri futbol turnuvası ile hem dinlenme hem de
daha fazla kaynaşma imkanı buldular. STFA İnşaat A.Ş.'den
8,  taşeronlardan 11 takımın katılımıyla gerçekleşen
turnuva süresince toplam 48 maç yapıldı. Turnuva, 17
Şubat 2015 tarihinde; Tahsin Bağcı, Rıza Arsan, Halil Dilik,
Proje Müdürü  Hakkı Emre Karabay ile Yarımca Konteyner
Terminali personeli ve tüm taşeron yetkililerin katıldığı
açılış maçı ile başladı ve 02 Nisan 2015'te sona erdi.
Açılışta, büyük çekişmeye sahne olan bayan takımlarının
maçının ardından, tüm departmanların ve proje
kapsamındaki tüm taşeronların yetkililerinin katıldığı
Yıldızlar takımının maçlarıyla devam turnuvaya edildi.
Turnuvada Fair Play Ödülü'nü Emrah Uras (STFA Kara
Kartallar), En İyi Teknik Direktör Ödülünü Ender Kurt (STFA
Mendirek Utd.), Gol Kralı Ödülünü ise Ferdi Karagül (17 Gol-
Türköz İnş.) kazandılar. Turnuvada Türköz İnşaat birinci,
Körfez Deniz İnş. ikinci, STFA Mendirek Utd. üçüncü ve STFA
Tear beşinci oldular.

Employees of the DP-World-Yarımca Container Terminal
Project, had the chance to both relax and get to know each
other thanks to the tournament 48 matches took place
during the tournament with the participation of 11 groups
from the sub-contractors and 8 groups from STFA İnşaat A.Ş.
The tournament started with the match on February 17,
2015, with the participation of Tahsin Bağcı, Rıza Arsan,
Halil Dilik, Project Manager Hakkı Emre Karabay, Yarımca
Container Terminal employees and all sub-contractors and
it ended on April 2, 2015. After the
ladies match in the opening,
which had been quite cliff-
hanger, the tournament
continued with the matches of
the Yıldızlar team, including the
whole department and all sub-
contractors within the scope of
the project. In the tournament,
Emrah Uras (STFA Kara Kartallar)
received the Fair Play Award, Ender Kurt (STFA Mendirek
Utd.) received The Best Football Coach Award and Ferdi
Karagül (17 Goals-Türköz İnş.) received the Goal King Award.
Türköz İnş. became the champion of the tournament, while
Körfez Deniz İnş. ranked 2nd, STFA Mendirek Utd. ranked 3rd
and STFA Tear ranked 4th.

.

FRIENDSHIP WINS

THEY PAINTED SAFETY
Khasab-Tibat Sahil Yolu Projesi'nde görevli çal anlar n i
güvenli ine bak lar n görmek ve her kademedeki
çal anda i güvenli i konusunda fark ndal k yaratmak
amac

Projede farkl
kültürlerden gelen çal anlar n oldu u gözönüne al narak,
herkesin konu abildi i ortak dilin “resim” oldu una karar
verildi ve bir “resim/karikatür yar mas ” yap lmas
gerekti i konusunda fikir birli ine var ld . Bir ayl k ba vuru
sürecinin ard ndan Mart 2015 sonu itibari ile resimler
teslim al nd ve seçici kurul taraf ndan dereceye giren
resimler belirlendi. Güzel ve verimli bir organizasyon olarak
gerçekle en yar maya, beklenenin üzerinde bir kat l m
oldu. Bundan sonra da yap lacak organizasyonlarda,
kat l m n ve i güvenli i bilincinin artarak devam etmesi
hedefleniyor.
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Proje İş Güvenliği Müdürü Orkun Tekerek
tarafından bir ya

In order to see the point of view of the employees working at
Khasab-Tibat Coast Road Project regarding the
occupational safety and to create awareness about the
occupational safety in every level of the employees, a
contest is organized by Project Safety Manager Orkun
Tekerek. By considering that there are many employees
from different cultures in the project, it is decided that the
common language for everyone is “painting” and a
consensus is reached on the subject that a
“painting/caricature competition” should be organized.

After one month of application process, the paintings are
received as of March 2015 and the jury selected the ranking
paintings. The pleasant and efficient organized has received
an unexpected amount of participation. For the next
organizations, it is aimed to increase the participation and
the awareness on occupational safety.
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Social and Sportive Activities Club (SOSAK) was
established two years ago. Looking back at these two
years, it's great to see always smiling faces, pretty
competition in the contests and most sincere sharing.

Seeing these makes us much more enthusiastic as SOSAK,
and we think on what we make more, how we
communicate with the employees, meet their needs.
Besides social activities and entertainment, we try to take
part in many social responsibility projects.

One of them was our aid campaign made to Güllüce Önder
ahan Primary-Secondary School in February 2015. We

would like to state with pleasure that by the project,
beginning with the assignment of our former employee to

that school, we provided several equipments like
computer, refrigerator, TV, photocopier from our KG
worksite to the school, in addition to the personal aids of
our employees like stationeries, toys, and clothing.

Among our social activities, the bowling tournament was
maybe the most popular in January 2015. There was no
day between the application announcement and
overenrollment. In this very pleasant activity, the final
teams Lost Control and Her ey Guiletta, among seven

teams, the
championships are
Serkan Ayd nefe, Deniz

ensoy, Cansu Kayaba ,
Canan çyar from Lost
Control. The players of
the championship won a
ticket for the
Romea&Guiletta Play in
Zorlu Performance Arts
Center.
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Yazan : SOSAKBy
SSOOOOSSSSAAAAKKKK
O R G A N I Z E D B YO R G A N I Z E D B YO R G A N I Z E D B Y

SOSAK'LA MUTLULUK İNŞA ET
BUILD HAPPINESS WITH SOSAK

Sosyal ve Sportif Aktiviteler Kulübü (SOSAK) kurulalı iki yıl
olmuş. Geriye dönüp bu iki yıla baktığımızda, ne mutlu ki
hep gülen yüzleri, yarışmalardaki tatlı çekişmeleri ve  içten
paylaşımları hatırlıyoruz.

Bunları görmek, SOSAK olarak bizi daha da şevklendiriyor,
daha neler yapabiliriz, çalışanlara daha fazla nasıl
ulaşabiliriz, ihtiyaçlarına nasıl dokunabiliriz diye
düşünüyoruz. Kendimizi sadece sosyal etkinlikler ile
sınırlamayıp, eğlenmenin yanında, bir çok sosyal
sorumluluk projesinde de yer almaya çalışıyoruz.

Bunlardan biri, Şubat 2015 tarihinde Kars'ın Güllüce
Köyü'ndeki Güllüce Önder Şahan İlk-Ortaokulu'na
yaptığımız oldu. Eski bir çalışanımızın

o okulda görev almasıyla başlatığımız projede,
çalışanlarımızın bireysel olarak yaptığı kırtasiye, oyuncak,
kıyafet yardımları yanında, İKG şantiyemizden de
bilgisayar, buzdolabı, TV, fotokopi gibi birçok büyük
demirbaş yardımlarını da memnuniyetle okula
ulaştırdığımızı belirtmek isteriz.

Yaptığımız sosyal etkinlikler arasında belki de en fazla
rağbeti, Ocak 2015'te gerçekleştirdiğimiz

gördü. Başvuru duyurusunun yapılması
ile kontenjanın dolması bir günü bile
bulmadı. Oldukça keyifli geçen etkinlikte,
yedi takım arasından finale kalan Lost
Kontrol ve Herşey  Guiletta takımlarından,
birinciliği, Serkan Aydınefe, Deniz Şensoy,
Cansu Kayabaşı, Canan İçyar'dan oluşan
Lost Kontrol takımı kazandı. Turnuva
birincisi takımın oyuncuları, Zorlu
Performans Sanatlar Merkezi'nde
sahnelenen Romeo & Guiletta oyununa bilet
kazandılar.

yardım kampanyası

bowling turnuvası
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Her sene
eylül-ekim
aylarında
düzenleyerek
geleneksel
hale
getirdiğimiz

'na bu sene yeni bir renk katarak, kadın
çalışanlarımızı da turnuvaya dahil ettik. Net olarak ifade
edebiliriz ki, kadın futbol maçlarına olan ilgi,
erkeklerinkinden çok daha fazla oldu.

Yine bu sene, STFA grup şirketleri arasında yapılan futbol
etkinliklerinden cesaret alarak, kurumsal büyük firmaların
katıldığı prestijli bir lig olan 'ne, İnşaat
Grubu ve Enerya olarak güçlerimizi birleştirerek, STFA
Yatırım Holding ismi ile katıldık.

Limanları, yolları inşa eden STFA çalışanları, perküsyon
mu çalamayacak deyip, Türkiye'de perküsyon konusunda
uzman isim olan Jozi Levi'den nin
alınmasını sağladık. Eğitime katılan arkadaşlarımız,
yılbaşı kokteylinde göze ve kulağa hitap eden güzel bir
konser verdiler.

Çalışanlarımız bu kadar yoğun ve acil işleri yetiştirmeye
çalışırken, onların ruhsal, zihinsel ve bedensel
rahatlamalarını düşünmesek olmazdı. Mart 2015'te
merkez ofisimizde, ofis çalışanlarımızın, Yoga Uni
eğitmenlerinden Alexis Gulliver ile birlikte ofis yogası
yapmalarını sağladık.

Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Hayalimdeki
STFA” konulu resim yarışması ile sadece çalışanlarımıza
değil, çalışanlarımızın çocuklarına da ulaşmak istedik. Bu
sayede, çocuklarımızın müthiş hayal güçleri ile
ebeveynlerinin nerede çalıştıklarını nasıl hayal ettiklerini
de öğreniyor olacağız.

Tamamen gönüllülük esası ile çalışan SOSAK'a üye olmak
ya da her türlü görüş ve önerilerinizi iletmek için
sosak@stfa.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Her
çalışan ve her fikir bizim için çok değerlidir.

2015'in kalan kısmında da harika planlarımız var, bizi
takip etmeye devam edin.

STFA Grup
Şirketleri
Futbol Turnuvası

Lotto Futbol Ligi

perküsyon dersleri

We added our
women employees
to the Traditional
STFA Group
Companies Football
Tournament in
September-October
of every year by
making a new and

good change. We can state certainly that interests of
women football matches were much more than men's.

Again this year, taking courage from the activities among
STFA Group Companies, we participated in the Lotto
Football League, the prestigious league of corporate big
firms, as STFA Investment Holding Company whose
players are employers of Construction Group and Enerya.

STFA employees having a big effort to construct the
harbors and roads had a chance to take lessons of
percussion from the professional percussionist Jozi Levi.
Our friends attended to the training performed a great
concert, appealing both the eyes and the ears, in the New
Year Celebration.

While our employees were trying to finish these intensive
and urgent works, we certainly thought about their
mental, intellectual and physical relief. In March 2015, our
head office employees had the chance to do yoga with the
trainer of Yoga Uni Alexis Gulliver in the head office.

In April 2015, we wanted to reach not only our employees
but also their children with our painting contest which
topic is "STFA in my Imagination". This will allow us how

our children, with their marvelous imagination, imagine
the place their parents work at.

Please contact us at for becoming a
member of SOSAK, completely based on voluntary efforts,
or for submitting any kind of opinion and
recommendation of yours. Every employee and opinion is
very valuable for us.

We have wonderful plans for the remaining months of
2015; continue following us.

sosak@stfa.com

sosak@stfa.com



www.gelecekkampi.org

Yaz Dönemi Kayıtları Başladı

1. Dönem 5-11 Temmuz 2015
2. Dönem 19-25 Temmuz 2015
3. Dönem 26 Temmuz-1 Ağustos 2015
4. Dönem 2-8 Ağustos 2015
5. Dönem 9-15 Ağustos 2015


