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• STFA İNŞAAT A.Ş.
• STFA DENİZ İNŞAATI İNŞAAT SAN. VE TİC.  A.Ş.
• STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ A.Ş.
• ECAP MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.
• HLG STFA SOIL GROUP L.L.C.

• ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş.
• ENERYA GAZ TİCARET A.Ş.
• ENERYA ELEKTRİK TİCARET A.Ş.
• ENERYA ENERJİ A.Ş.
• EVRENCİK RÜZGAR 
ENERJİSİNDEN      
ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

• SİF İŞ MAKİNALARI PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş
• STFA MAKİNA TİCARET A.Ş.
   (UNIVERSAL HANDLERS)

Küresel ayak izimiz
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STFA Grubu, 79 yıllık tecrübesi ve değişimi 
öngören ve uyum sağlayan yönetim anlayışıyla 
ülkemiz için katma değerli projeler üretmeye 
devam ediyor. 

Kurumsal Profil
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STFA YATIRIM 
HOLDİNG

hakkında
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Faaliyet gösterdiği inşaat, enerji ve makina 
sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen saygın kuruluşlarından 
birisi olan STFA Grubu’nun temelleri 1938 yılında Sezai Türkeş 
ve Feyzi Akkaya tarafından atıldı.

STFA Grubu 79 yıllık uzun başarı yolculuğunda; kurucularının 
gelecek vizyonu ve değerleri etrafında şekillenen kurum 
kültürüyle, sektörde pek çok ilke imza atan öncü bir kuruluş 
olarak, ülke ekonomisinin önemli aktörlerinden birisi oldu. 

Yurt dışında proje kazanan ilk Türk müteahhidi olma gururunu 
yaşayan STFA, aynı zamanda yurt dışında bugüne kadar 
kazanılan en büyük projeyle de yıllar içinde bulunduğu her 
coğrafyada ilklere imza atmaya etti.

Değişimi her koşulda yönetme yeteneği ve güçlü insan 
kaynağımızla ana iş kolumuz olan inşaatta köprü inşaatı ve 
kazık işlerindeki uzmanlığımıza baraj, yol, köprü, tünel ve deniz 
yapıları inşaatlarını da ekleyerek en üst düzeyde mühendislik 
ve inşaat hizmetleri sunduğumuz coğrafyaları genişletiyoruz. 
Bugün Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde birçok 
önemli ve büyük projede STFA imzasının olmasının arkasında 
inovasyon odaklı iş yaklaşımımız ve bu yaklaşımla sağladığımız 
güven var.  

STFA Grubu; iki genç mühendis Sezai Türkeş ile Feyzi Akkaya’nın, Türkiye’nin 
gelişmesine adanan çalışma azmi ve kararlılığından doğan 79 yıllık köklü bir 
kuruluş olarak, kurucularından aldığı değerleri geleceğe taşımaya devam ediyor.

2000’li yılların başında sektörün önemi ve geleceğini doğru 
analiz ederek yatırım yaptığımız enerji alanında Enerya ile 
doğal gaz dağıtım ve yenilenebilir enerji üretimi faaliyetleriyle 
kısa sürede önemli bir atılım yaptık. 2009 yılında başladığımız 
doğal gaz ticareti ve 2011 yılında başladığımız yenilenebilir 
enerji üretimi faaliyetimizle, doğal gaz dağıtım ve toptan satış 
operasyonları ile sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. 
Bugün Türkiye’nin ikinci büyük doğal gaz dağıtım şirketi 
olan Enerya markası ile doğal gaz dağıtımının yanı sıra doğal 
gaz toptan ticareti, güneş enerjisi projeleri, elektrik ticareti ve 
rüzgâr enerjisi alanlarında yatırımlarımızı ve etkimizi arttırarak 
büyüyoruz. 

Türkiye iş makinaları sektöründe, SİF İş Makinaları ile dünyadaki 
en büyük üç iş makinası üreticisinden birisi olan JCB ile 41 yıldır 
süren güçlü iş birliğimiz ve yenilikçi çözümlerimizle her yıl biraz 
daha güçlendiriyoruz. Sekiz ilde yer alan satış noktalarımız 
ve 35 yetkili servisimiz ile Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ve 
çözüm odaklı bir yaklaşımla hizmet sunuyoruz.

“Daha iyisi için değişim” yaklaşımıyla STFA kültürü ve değerlerini 
benimsemiş nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız güçle, 
faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ürettiğimiz değeri arttırmak ve 
ülkemizin geleceği için üzerimize düşen görevi yerine getirmek 
üzere canla başla çalışamaya devam edeceğiz.    
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Başkan’ın 
Mesajı
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İki genç inşaat mühendisi tarafından 1938 yılında kurulan 
STFA; bugün yalnızca Türkiye’de değil dünyanın pek çok 
coğrafyasında, gerek ürettiği ekonomik değer gerek topluma 
sağladığı katkıyla, ülkemizin saygın kuruluşları arasında yer 
almaya devam ediyor.

Kurucularımız Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın ideallerinin 
temelinde yükselen kurumsal değerlerimiz ve sektördeki 
pek çok “ilk”e imza atan vizyonumuzla, 79 yıllık başarılı bir 
geçmişin mirasını inançla geleceğe taşıyoruz.  

Çalışkanlık, kararlılık, dürüstlük ve şeffaflık odağında şekillenen 
bu değerler STFA’ya; kurucularından aldığı en önemli özellik 
olan öğrendiğini paylaşma kültürüyle, aynı zamanda sektörde 
bir okul görevini üstlendiği önemli bir özellik de kazandırdı.

Yenilikçi, değerlerine bağlı ve değişim odaklı iş yapma 
kültürünü dünyanın her yerinde aynı yüksek standartla 
uygulayan grubumuz; bugün hem farklı ülkelerin de 
gelişmesine katkıda bulunuyor hem de bu ülkelerle Türkiye 
arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine 
katkı verme misyonunu gururla yerine getiriyor.       

Kurucularımızın izinde gelecek hedeflerimize doğru ilerlerken; 
ülkemizde ve yurt dışında dünya standartlarında ve zamanında 
teslim ettiğimiz önemli inşaat projelerimizle, Türkiye’nin ikinci 
en yaygın doğal gaz dağıtım şirketi olarak enerji sektöründeki 

güçlü varlığımızla, makina sektöründe fark yaratan hizmet 
ağımızla tüm paydaşlarımız ve toplum için değer üretmek 
üzere daha çok çalışmaya devam edeceğiz.
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ekonomiye katkı 
sağlarken, toplumsal sorunların çözümünün de aktif ve 
sorumlu bir parçası olma yaklaşımıyla sosyal fayda üretmek 
önemli önceliklerimizden. İyi yetişen, güçlü bir nesilin ülkemizi 
muassır medeniyetler seviyesine taşıyacağına inanıyoruz. Bu 
nedenle eğitim başta olmak üzere grubumuz, farklı pek çok 
alanda sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.  

Bu uzun başarı yolculuğunun ve büyüyen hedeflerin ardında; 
en kıymetli varlığımız, daima kurum değerlerini özümsemiş ve 
daha iyisi için emek veren çalışanlarımız oldu. Kuruluşundan 
bu yana ülkemizin önemli bir değeri haline gelen STFA’yı 
ileriye taşıyan tüm çalışanlarımıza ve daha büyük başarıları 
elele vererek kazanacağımız, ülkemize hizmet etmenin 
gururunu coşkuyla coğaltmaya devam edeceğimiz tüm 
paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

TOMRİS TAŞKENT
Onursal Başkan

Kurucularımızın izinde gelecek hedeflerimize doğru ilerlerken; fark yaratan hizmet 
ağımızla tüm paydaşlarımız ve toplum için değer üretmek üzere daha çok çalışmaya 
devam edeceğiz.
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Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın 
Mesajı
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Değerli paydaşlarımız,     
2016 yılını ekonomik ve politik olarak, dünyada ve özellikle 
ülkemizde yoğun ve birbirini etkileyen gündemlerle geride 
bıraktık. 15 Temmuz’da milletimizin kararlı ve inançlı duruşuyla 
önemli bir demokrasi sınavı verdik. Moodys’in Eylül ayında 
yaptığı not indirimi ve diğer jeopolitik gerginlikler etkili olsa da 
diyalog ve sağduyunun hâkim olduğu, büyüyen ekonomisi ve 
artan itibarıyla dünyaya örnek teşkil eden bir Türkiye’ye olan 
inancımızla, gelecek hedeflerimize odaklandık.

2016 yılında 3. çeyrek GSYH büyümesi 2009 yılından bu yana 
ilk kez daralmaya gitti ve -%1,3 olarak gerçekleşti. Kaybedilen 
ivmede ihracat, yaşanan terör olayları ve turizm sektöründeki 
daralma da etkili oldu. Diğer taraftan vergiden istihdama 
farklı alanları kapsayan teşvik programlarının  uygulamaya 
alınmasıyla 2016 yılı GSYH artışı %2,9 olarak gerçekleşti. 2017 
yılı büyüme tahminleri ise %2,6 ile %3,3 arasında değişiyor. 
Ekonomimiz açısından önümüzdeki dönemin performansı 
hakkında umut verici bir tablo mevcut.  

Dünyada da 2016 yılı gerek ekonomi gerekse toplumsal 
gelişmeler nedeniyle dengelerin değiştiği bir yıl oldu. Brexit ile 
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması, petrol ve gaz 
fiyatlarındaki düşük seyir, Suriye savaşı, yalnızca ülkemizi değil 
dünyanın farklı coğrafyalarını tehdit eden kanlı terör saldırıları 
tüm sektörleri derinden etkiledi. Koşulları ve gelişmeleri doğru 
analiz eden, buna uygun aksiyonu hızlıca alabilen aktörlerin 
varlığına rağmen, hemen her sektörde büyüme oranları 
beklentilerin altında kaldı. 2016 yılının her açıdan zor bir yıl 
olacağı öngörüsü yaygındı ve öyle de oldu. 

Kurulduğu 1938 yılından bu yana inşaat, enerji ve makina 
sektörlerinde gerek Türkiye gerek yurt dışındaki başarılarıyla 
ülke ekonomisine değer katan STFA; Türkiye’nin önde gelen 
itibarlı şirketlerinden ve faaliyet alanındaki tüm sektörlerin 
önemli aktörlerinden biri olarak, tüm değişimlere ve dünyaya 
adapte olma yeteneğiyle yoluna devam ediyor. 

79 yılı geride bırakan Grubumuz; 2016 yılında da, köklü 
geçmişinden gelen deneyimlerini uzmanlığıyla birleştirerek 
küresel boyuta taşıdı ve her zaman olduğu gibi ülkemiz 
ekonomisi için katma değere dönüştürdü.
 
Bölgesel alandaki tecrübelerimiz ve stratejik yatırım 
kararlarımızla; artan rekabet ve olumsuz koşulların getirdiği 
belirsizlikler içindeki fırsatları görmeye ve değerlendirmeye 
devam ettik. Böylece 2016 yılını da güçlenerek, değişimi 
doğru yöneterek ve hedeflerimize odaklanarak tamamladık. 

En önemli aktörlerinden olduğumuz inşaat sektöründe, ülke 
ekonomisine ve sektörün gelişmesine sağladığımız katkıyla 
büyümeye devam ediyoruz. Yurt dışında üslendiğimiz projeleri 
başarıyla yürütüyoruz. Irak, Fas, Umman ve Kuveyt’teki 
projelerimiz hızla tamamlanırken, Katar Doha Metrosu “Gold 
Line Underground” projesinde, çalışmalar planlandığı şekilde 
ilerliyor. Ayrıca, yeni ülke pazarlarındaki uygun fırsatları 
değerlendirerek faaliyet alanını genişletmek üzere çok yönlü 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Türkiye enerji sektörünün önemli aktörlerinden olan Enerya, en 
yaygın 2. özel doğal gaz dağıtımcısı olarak sektördeki etkisini 
her geçen gün arttırıyor. Enerya, 2016 yılı sonu itibarıyla 9.000 
km şebeke uzunluğuna, yıllık 4 milyar m3 gaz satış hacmine 
ulaştı ve 2003 yılından bugüne bulunduğu kentlere toplam 
600 milyon TL yatırım yaptı. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine doğal 
gazı Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ulaştırırken 1 milyon 
müşteriye ulaştı.

Türk iş makineleri sektöründeki önemli aktörlerden birisi 
olan Makine Grubumuz, SİF İş Makinaları adı altında 8 ilde 
bulunan 9 satış noktası ve 35 ile yayılmış yetkili servis ağı ile 
tüm Türkiye’de JCB iş makinalarının tek distribütörü olarak 
müşterilerine hizmet veriyor.  

Tüm Grup şirketlerimiz ekonomik değer üretirken aynı 
zamanda insana, topluma ve çevreye saygıyı esas alan 
iş süreçleriyle, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın da devamını 
sağlıyor.     

2017 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda canla başla 
çalışırken, köklü kurum kültürümüzden aldığımız güç ve 
yenilikçi yönetim anlayışımızla değerlerimize bağlı kalarak 
büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde yeni 
ve güçlü yönetim yapımızla yatırımlarımızı arttırmayı, güçlü 
küresel işbirlikleri kurmayı ve başarılarımıza “ilk”ler katma 
misyonumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. 

Kuruluşundan bu yana değişim ve insan odaklı yaklaşımıyla 
değer üreten STFA’nın başarısında, bu büyük ailenin 
vazgeçilmez bir üyesi olan çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve 
tüm paydaşlarımızın emeği var. Bu vesileyle, emeği geçen tüm 
çalışanlarımıza, yöneticilerimize, iş ortaklarımız, müşterilerimiz 
ve değerli paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

İLKER KEREMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı  
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Değerli paydaşlarımız,     
STFA Grubu olarak; dünyada ve ülkemizde ekonomik ve 
toplumsal açıdan oldukça yoğun, beklenmedik gelişmelerin 
yaşandığı zorlu bir yıl olarak geride bıraktığımız 2016 yılının 
faaliyet raporunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. 2016 yılı, gerek ülkemiz gerekse dünya ekonomisi 
açısından hızlı değişimlere sahne olan, dengelerin tahmin 
edilmesi zor bir biçimde tekrar kurulduğu ve yarattığı olumsuz 
etkilerin yönetilmesine odaklanılan bir yıl olarak hatırlanacak. 

Dünya ekonomisini etkileyen gelişmelere baktığımızda; 
en önemli küresel olaylardan birisi, 24 Haziran tarihinde 
İngiltere’nin AB’den ayrılma yönündeki kararı oldu. Piyasaları 
derinden etkileyen bu olayın dışında ABD’nin 45. Başkanı’nı 
seçme süreci, %6,7 ile son yılların en yavaş büyüme oranıyla 
dikkat çeken Çin ekonomisinin hız kesmesi, petrol fiyatları, 
Suriye savaşı, terör saldırıları ve daha pek çok gelişme 
2016 yılının seyrini belirledi. Buna rağmen 2017 büyüme 
tahminlerinin %2,6 ile %3,3 arasında değişmesi, yaşanan 
negatif etkilere rağmen, Türkiye ekonomisinin geleceği 
hakkında umut veriyor.

Küresel gündem hız kesmeden devam ederken, ülkemiz 
açısından da 2016’nın hiç kolay bir yıl olmadığını söyleyebiliriz. 
15 Temmuz’da milli iradenin sağduyusu ve demokrasiye 
sahip çıkmasıyla ülkemiz demokrasiye bağlılığını kanıtladı. 
İç siyaset ve dış politikada yaşanan gelişmelere paralel 
olarak ekonomimiz riskli bir döneme girdi. 2016 yılının ilk iki 
çeyreğinde sırasıyla %4,5 ve %5,3 seviyelerinde gerçekleşen 
büyümeye oranları görünürken, 3. çeyrek GSYH büyümesi 
2009 yılından bu yana 28 çeyrekten sonra ilk kez daralmaya 
gösterdi ve -%1,3 olarak gerçekleşti. Ekonomiye yeniden 
ivme kazandırmak üzere devreye alınan teşvik programları ve 
tedbirlerle 2016 yılı GSYH artışı %2,9 olarak gerçekleşti.

Tüm bu negatif gelişmelere rağmen 2016 yılının büyüme 
oranları, ülkemiz ekonomisi için 2017 yılı beklentilerini olumlu 
bir çizgide tutuyor. Ancak bu olumlu beklentiyi hayata 
geçirmenin yolunun hem ülkemiz hem de dünya açısından 
ciddi bir değişim yönetimi sürecinden geçtiğini unutmamak 
gerekiyor.

STFA Grubu olarak; 79 yıllık başarı yolculuğumuzda 
ekonomimizin farklı gelişmelerin sonuçlarından etkilendiği 
pek çok döneminde, kurumsal DNA’mızda bulunan değişimi 

doğru yönetme vizyonumuzla bugün ülkemizin en saygın 
kurumları arasında yer alarak değer üretmeye devam 
ediyoruz. Bu vesileyle ülkesine hizmet etme gayesiyle, STFA’yı 
bugünlere getiren güçlü temeli atan ve “Dünyaya açılan ilk Türk 
müteahhidi” olmaktan sektöre kazandırdıkları “ilk”lere kadar 
Türk iş dünyasında özel bir yere sahip olan kurucularımız 
Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’yı saygıyla anıyoruz.
   
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, değişim ve inovasyon 
odaklı iş yaklaşımımızla 2016 yılını da güçlenerek ve 
gelecek vizyonumuza daha kararlı odaklanarak tamamladık. 
Devam eden yıllarda da köklü kültürümüzü, deneyimlerimizi 
uzmanlığımızla birleştirerek küresel boyuta taşımaya ve 
bulunduğumuz sektörlerdeki etkimizi arttırmaya devam 
edeceğiz. Zorlu dönemlerdeki fırsatları görebilen ve doğru 
analiz ederek güçlü bir stratejiyle eyleme dönüştüren yönetişim 
modelimizle, sürdürülebilir karlılık ve başarıya odaklanacağımız 
bir yıl hedefliyoruz.

Küresel siyasi ve ekonomik krizlere rağmen, inşaat sektöründe 
ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyalarda başarılı işlere 
imza atıyoruz. Kuveyt’ten Fas’a geniş bir ülke ağına yayılan 
projelerimiz dünya standartlarındaki uygulamalarımızla 
başarıyla yürüyor, yeni projeler için yeni ülkeler yeni fırsatlar 
titizlikle değerlendiriliyor. 79 yılda 24 ülkede faaliyet yürüttük 
ve yaklaşık yüzde 70’i yurt dışında olmak üzere 35 milyar ABD 
dolarının üzerinde iş bitirme deneyimimizle sektördeki öncü 
rolümüzü sürdürüyoruz. 

Dünyadaki kritik önemiyle çok güçlü aktörleri barındıran enerji 
sektörüne yaptığımız yatırımlar ve uluslararası iş birlikleri 
ise Grubumuzu bu alanda da güçlü bir bir konuma taşıdı. 
Enerya markası ile 11 şehirde 3,6 milyar m3’e ulaşan yıllık gaz 
hacmimiz ve 1 milyonu aşan abone sayımızla Türkiye’nin en 
yaygın ikinci doğal gaz dağıtım şirketiyiz. Yenilenebilir enerji 
alanındaki çalışmalarımızın yanı sıra Erzincan Üzümlü’ye 
doğal gaz boru hattı olmadan CNG Projesi ile doğal gaz arzı 
sağlayarak, önemli bir “ilk”e daha imza atmanın gururunu 
yaşadık.

İnşaat sektöründe, 79 yılda 24 ülkede faaliyet yürüttük ve yaklaşık yüzde 70’i 
yurt dışında olmak üzere 35 milyar ABD dolarının üzerinde iş bitirme deneyimimizle 
sektördeki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. 
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Türk makina sektöründeki yoğun rekabet ortamında, Makina 
Grubumuz ürün yelpazesi ve kaliteli hizmetiyle fark yaratmaya 
devam ediyor. Dünyanın önde gelen iş makinaları markası 
JCB’nin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak İstanbul, 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon’da 
yer alan satış noktaları ve 35 yetkili servisle sektörde etkisini 
her geçen gün arttırıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ 
ÖNCELİKLERİMİZDEN 

STFA kuruluşundan bu yana, pek çok mühendis ve teknisyen 
için bir işyeri olmanın ötesinde bir okul oldu, olmaya devam 
ediyor. 79 yıllık sürdürülebilir başarının ardında ise kurucularının 
öğrendiklerini paylaşma, kendinden sonra gelenlere aktarma 
vizyonu var. Toplumun gelişmesine verdiğimiz önemde eğitim 
öncelikli konularımızın başında geliyor. Çünkü ülkemizin daha 
ileriye taşınmasının yolunun daha çok inovasyonla daha 
fazla katma değer üretmek ve bunları hayata geçirebilecek 
kapasitede nesiller yetiştirmekten geçtiğine inanıyoruz. 1992 
yılında kurulan Bilimsel ve Teknik Çeviri Vakfı’nın eğitimde fırsat 
eşitliğine katkı amacıyla Türkçe’ye kazandırdığı online eğitim 
platformu Khan Academy; STFA’nın yaşam boyu eğitim ve 
öğrenme konusuna verdiği değerin anlamlı bir yansıması 
olarak 2013 yılında faaliyete geçti. “Herkese, Her Yerde, 
Dünya Standartlarında ve Ücretsiz Eğitim” hedefi ile yolan 

Khan Academy Türkçe ile eğitimde fırsat eşitliğine katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz.
Grubumuz faaliyet gösterdiği alanlarda yüksek katma değerli 
ve özel projeleri gerçekleştirmeye devam ederken, diğer 
yandan sürdürülebilir karlılık hedefine destek olacak fırsatları 
değerlendireceği bir stratejiyle 2017 yılı hedeflerini belirledi. Bu 
doğrultuda “Daha iyisi için değişim” yaklaşımıyla çalışmalarına 
hız verdik.

Temel hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlarken, 
paydaşlarımız için yarattığımız değeri de arttırmak. STFA 
Grubu olarak bu hedefe ulaşırken en büyük gücümüzü, her 
zaman olduğu gibi tüm zamanlara adapte olabilen değişimi 
yönetme becerimiz ve kaliteli insan kaynağımızdan alıyoruz. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birbirimize ve 
ülkemizin geleceğine inanarak birlikte değerlerimizi, köklü 
kurum kültürümüzü ve ülkemizi geleceğe taşımak için 
çalışacağız. 

Bu vesileyle Yönetim Kurulumuza, çalışanlarımıza ve tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla
YETİK KADRİ MERT
CEO

Dünyadaki kritik önemiyle çok güçlü aktörleri barındıran enerji sektörüne yaptığımız 
yatırımlar ve uluslararası işbirlikleri grubumuzu bu alanda da güçlü bir bir konuma 
taşıdı. Diğer taraftan Türk makina sektöründeki yoğun rekabet ortamında, makina 
grubumuz ürün yelpazesi ve kaliteli hizmetiyle fark yaratmaya devam ediyor. 
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İlker Keremoğlu Sezai Emin Taşkent Alp Yalçın Taşkent Nur Çetin Taşkent

 1948 yılında doğan İlker 
Keremoğlu, üniversite 
eğitimini Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nde tamamladı. 
1972-1984 yılları arasında 
Efes İçecek Grubu’nda 
çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 
1984-1999 yılları arasında 
da İcra Kurulu Başkanlığı 
(CEO) görevini üstlendi. 
1999-2011 yılları arasında 
STFA grup şirketlerinde 
İcra Kurulu Başkanı olarak 
çalışan İlker Keremoğlu, 
2012 yılından beri Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak görev 
yapıyor.

1967 yılında doğan Sezai 
Emin Taşkent, University 
College London Ekonomi 
Bölümü’nden (BSc) mezun 
oldu. Yüksek lisansını Koç 
Üniversitesi’nde (MBA) 
tamamladı ve daha sonra 
Harvard Üniversitesi’nde 
Yönetim Eğitim Programı’na 
katıldı. 1998 yılından bu 
yana grup şirketlerinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapıyor. 

1968 yılında doğan Alp 
Yalçın Taşkent, Boğaziçi 
Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun 
oldu. Yüksek lisansını Koç 
Üniversitesi’nde (MBA) 
tamamlayan Taşkent, 
daha sonra Harvard 
Üniversitesi’nde Yönetim 
Eğitim Programı’na katıldı. 
1992-97 yılları arasında 
çeşitli grup şirketlerinde 
görev yaptı. 1998 yılından 
bu yana grup şirketlerinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapıyor.

1968 yılında doğan Nur 
Çetin Taşkent, Boğaziçi 
Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun oldu. 
1992-98 yılları arasında 
çeşitli grup şirketlerinde 
çalıştı. 1998 yılından bu 
yana grup şirketlerinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapıyor.

Yönetim Kurulu
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Sinan Tahan Norman Anthony 
Stalker

Barış Sivri C. Hulusi Suphi Namık Tan 

 1962 yılında doğan 
Sinan Tahan, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun 
oldu. Yüksek lisansını 
aynı üniversitenin Mali 
Hukuk Bölümü’nde 
tamamladı. 1998 
yılından beri STFA 
Grubu’nun farklı 
şirketlerinde Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak 
çalışan Sinan Tahan, 
1990 yılında İGL-STFA 
J.V.’de avukat olarak 
görev almaya başladı. 
1992 yılında serbest 
avukatlığa geçerek 
STFA grup şirketlerinin 
yanı sıra birçok yerli 
ve yabancı şirketin 
avukatlığını üstlendi.

1959 yılında doğan 
Norman Anthony 
Stalker, lisans 
eğitimini Cambridge 
Üniversitesi’nde, yüksek 
lisans eğitimini ise 
Cambridge ve California 
üniversitelerinde 
tamamladı. 1995-
2006 yılları arasında 
Merrill Lynch’de Asya 
Bölgesi’nden sorumlu 
olarak çalıştı. 2008 
yılından beri STFA 
Şirketler Grubu’nda 
Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Norman 
Anthony Stalker, 
aynı zamanda 2006 
yılında katıldığı ADM 
Capital Europe LLP’nin 
Ortağı ve Operasyon 
Direktörü’dür (COO).

1975 yılında doğan 
Barış Sivri, Koç 
Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun 
oldu ve yüksek lisansını 
George Washington 
Üniversitesi’nde (MBA) 
tamamladı. 2008 
yılından beri STFA 
Yatırım Holding’te 
Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Barış Sivri, 2007 
yılında katıldığı ADM 
Capital’in Ortağı ve 
Türkiye Direktörü’dür. 
İş hayatına 1995’te, 
Global Menkul 
Kıymetler’de başlayan 
Barış Sivri, daha sonra 
Washington’da Dünya 
Bankası’nda üç yıl ve 
Uluslararası Finans 
Kurumu’nda (IFC) bir yıl 
görev aldı. Barış Sivri, 
Türkiye’de iki büyük aile 
şirketinin de  yönetim 
kademelerinde bulundu.

1964 yılında doğan 
C. Hulusi Suphi, 
Birmingham Üniversitesi 
Metalurji ve Malzeme 
Bölümü’nden mezun 
oldu. Yüksek lisansını 
Boston Üniversitesi’nde 
(MBA) tamamladı. İş 
hayatına 1990 yılında 
enerji sektörüyle 
adım atan C. Hulusi 
Suphi, Mobil ve BP 
şirketlerinde İngiltere, 
Rusya, Azerbaycan 
ve Angola’da yönetsel 
kademelerde görev 
yaptı. Son olarak BP 
Türkiye’de Başkanlık 
görevinde bulunan Can 
Suphi, 2014 yılından 
bu yana STFA Yatırım 
Holding’de Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak 
görev yapıyor.

1956 yılında doğan 
Namık Tan, Dışişleri 
Bakanlığı Denizcilik 
Sorunları Dairesi’ndeki 
görevinin ardından 1984 
yılından 2014 yılına 
kadar Moskova, Abu 
Dabi ve Washington’da 
çeşitli kademelerde 
çalıştı. Namık Tan, 
2007-2009 yılları 
arasında Türkiye’nin 
İsrail Büyükelçisi 
oldu. 2009’da 
Dışişleri Bakanlığı İkili 
Siyasi İşler ve Kamu 
Diplomasisinden 
Sorumlu Büyükelçi-
Müsteşar Yardımcılığı, 
ardından 2010’da 
Türkiye’nin ABD 
Büyükelçisi görevlerini 
üstlendi. 2014 yılından 
bu yana STFA Yatırım 
Holding’de Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak 
görev yapıyor.
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Mustafa Karakuş
Başkan, STFA İnşaat grubu

Altan Dinç
CFO

Sinan Tahan
Hukuk İşleri Koordinatörü

1979 yılında doğan Altan 
Dinç, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, Sabancı 
Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nde Yöneticiler 
için Yönetim (EMBA) 
Yüksek Lisans Programı’nı 
tamamladı. 2013 itibarıyla 
STFA’da CFO olarak atanan 
Altan Dinç; 2002-2005 yılları 
arasında Dışbank Teftiş 
Kurulu’nda müfettişlik, 2005-
2008 yılları arasında Avea’da 
2008-2011 yılları arasında ise 
Global Menkul Değerler’de, 
Kurumsal Finansman 
Yöneticiliği görevlerini yürüttü. 
2011 yılında STFA Yatırım 
Holding A.Ş.’ye Kurumsal 
Finansman Direktörü olarak 
katıldı. Altan Dinç aynı 
zamanda DEİK Yurtdışı 
Yatırımlar İş Konseyi ile İş 
Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği Üyesi’dir.

1962 yılında doğan 
Sinan Tahan, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun 
oldu. Yüksek lisansını 
aynı üniversitenin Mali 
Hukuk Bölümü’nde 
tamamladı. 1998 yılından 
beri STFA Grubu’nun 
farklı şirketlerinde 
Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak çalışan Sinan 
Tahan, 1990 yılında 
İGL-STFA J.V.’de avukat 
olarak görev almaya 
başladı. 1992 yılında 
serbest avukatlığa 
geçerek STFA grup 
şirketlerinin yanı sıra 
birçok yerli ve yabancı 
şirketin avukatlığını 
üstlendi.

1968 yılında doğan Mustafa 
Karakuş, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden 
1992 yılında mezun oldu. 
Aynı yıl STFA’da Ofis 
Mühendisi olarak göreve 
başladı, ardından sırasıyla 
Teknik Müdürlük, Proje 
Müdürlüğü, Proje Direktörlüğü 
ve Operasyonlardan Sorumlu 
Başkan Yardımcılığı yaptı. 
2011 yılından bu yana STFA 
İnşaat Grubu Başkanlığı’nı 
yürütüyor.

Üst Yönetim

Yetik Kadri Mert
CEO

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun 
olan Yetik Kadri Mert, 
ABD’de Fairleigh Dickinson 
Üniversitesi’nden Finans 
alanında MBA derecesine 
sahip. 2002 yılında Columbia 
Business School ve 
2009 yılında da Harvard 
Üniversitesi’nde Executive 
MBA programlarına katılan 
Yetik Kadri Mert, profesyonel 
kariyerine çeşitli Orta Doğu 
ülkelerinde büyük ölçekli inşaat 
projelerinde başladı. 
2006-2008 yılları arasında 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı Yatırım 
Geliştirme ve İşletme A.Ş.’nin 
CEO’luk görevini üstlenen 
Yetik Kadri Mert, 2008 yılında 
Başkent EDAŞ bünyesinde 
CEO olarak varlık gösterdi. 
2011-2016 yılları arasında 
Enerjisa’da CEO olarak görev 
yapan Yetik Kadri Mert,
Mart 2016 tarihinden itibaren 
STFA Yatırım Holding’te CEO 
olarak görev yapıyor. 



19STFA YATIRIM HOLDİNG  2016 FAALİYET RAPORU 

Aslan Uzun
Genel Müdür, Enerya

Cüneyt Divriş
Genel Müdür, SİF

Anıl Erkan 
CRO

1962 yılında doğan Aslan 
Uzun, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu ve aynı 
üniversitede yüksek lisansını 
tamamladı.  1985 - 2013 
yılları arasında Ford 
Otosan Satın Alma Müdür 
Yardımcılığı, Ram Dış Ticaret 
Başkan Yardımcılığı, TNT 
Lojistik/Ceva Lojistik Türkiye 
İş Geliştirme Direktörlüğü, 
Ceva Lojistik Türkiye, 
Yunanistan, Balkanlar ve 
Orta Asya Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü ve Toros Tarım 
Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Aslan Uzun, 2013 
yılından bu yana Enerya 
Genel Müdürlüğü görevini 
yürütüyor.

1965 yılında doğan Cüneyt 
Divriş, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gemi İnşaat ve 
Gemi Makinaları Mühendisliği 
ile İstanbul Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nden mezun 
oldu. ABD’de Virginia Tech 
Üniversitesi’nde MBA eğitimi 
alarak yüksek lisansını 
tamamladı. İş hayatına 1990 
yılında STFA’da Yatırım 
Uzmanı olarak başlayan 
Cüneyt Divriş, 1999-
2001 yılları arasında SİF 
Genel Müdür Yardımcılığı 
görevinde bulundu. 2001 
yılından itibaren SİF Genel 
Müdürlüğü görevini üstlenen 
Cüneyt Divriş, 2010 - 2014 
yılları arasında İş Makinaları 
İmalatçıları ve Distribütörleri 
Birliği (İMDER) Başkanlığını 
yaptı.

1973 yılında doğan Anıl 
Erkan, 1995 yılında Bilkent 
Üniversitesi’nde İşletme 
lisans eğitimini tamamladı. 
Koç Üniversitesi’nde 
Executive MBA eğitimi alan 
Erkan, 1995 yılında Arthur 
Andersen’de başladığı 
kariyerini Citilease’de 
Mali İşler Müdürü, 
Citibank’ta Proje Müdürü, 
PricewaterhouseCoopers 
ve Mazars şirketlerinde 
danışmanlık birimlerinde 
devam ettirdi. 2012-2014 
yılları arasında Mazars’da 
Danışmanlık birimi partner 
ve yöneticilik görevini 
üstlendi. Erkan, 2014 
itibarıyla STFA Holding 
bünyesinde CRO görevini 
yürütmektedir. Erkan’ın 
Risk Yönetimi, iç denetim, 
süreç iyileştirme konularında 
uzmanlıkları bulunmaktadır 
ve aynı zamanda KRYD 
(Kurumsal Risk Yönetimi 
Derneği)  Yönetim Kurulu 
üyesidir.

Berna Öztınaz
Strateji ve 
İnsan Kaynakları Başkanı

İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nden 
mezun olan Berna Öztınaz, 
2007 yılında Sabancı 
Üniversitesi Executive MBA 
programını tamamladı. 
1998 yılında Kordsa A.Ş. 
İnsan Kaynakları ekibiyle 
Sabancı Grubuna katıldı. 
Berna Öztınaz, 2007 yılında 
Enerjisa İnsan Kaynakları 
ve İş Destek Direktörü 
ile, insan kaynakları, iş 
mükemmelliği, kurumsal 
iletişim, satın alma, IT 
ve hukuk fonksiyonlarını 
yönetti. 2012 yılında 
Stratejik İş Destek Bölüm 
Başkanı olarak atandı. 2016 
yıl sonu itibarıyla STFA 
Holding Strateji ve İnsan 
Kaynakları Başkanı görevini 
üstlendi. Öztınaz, aynı 
zamanda PERYÖN Türkiye 
İnsan Yönetimi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanıdır.
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BENİMSENMİŞ KURUM KÜLTÜRÜ 
BİZE DEĞER KATAR

STFA ailesi olarak biz, başarılı 
kurumların, güçlü kültüre sahip olan 
kurumlar olduğuna inanırız. STFA ruhu, 
STFA kurucuları ve STFA çalışanlarının 
birlikte oluşturdukları kurum kültürü 
ile güçlenir. Paylaşılan ortak inançlar, 
değerler ve alışılagelmiş davranış 
kalıplarımız, çalışanlarımız tarafından 
benimsenir ve daima ileriye taşınır. 
Kurum kültürümüz çalışanlarımız 
arasında birlik ve beraberlik sağlar, 
birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve 
etkileşim biçimini belirler, aidiyet hissi 
verir ve sinerji yaratır.

ÇALIŞANA SAYGI 
BİZE DEĞER KATAR

Müşterilerimizi mutlu etmenin 
yolunun çalışanlarımızın 
yetkinliklerindengeçtiğini biliriz. 
Gelecek hedeflerimizi 
gerçekleştirmede insan kaynağımızın 
esas olduğuna inanır, çalışanlarımızın 
gelişimlerine yatırım yapar, geleceğin 
liderleri ile sürdürülebilir büyümeyi 
güvence altına alırız. Çalışanlarımızı 
bizimle devam ettikleri kariyer 
yolculuklarında daima destekler ve 
onların yetkinliklerinin gelişmesine 
önem veririz. Çok uluslu bir takımın 
parçası olarak farklı coğrafyalarda,  
farklı kültür, din ve dilden takım 
arkadaşlarımız ile birlikte çalışırız. 
Birbirimize ve farklılıklarımıza saygı 
gösterir ve bununla gurur duyarız.   

BAŞARI-SONUÇ ODAKLILIK
BİZE DEĞER KATAR

Kurum kültürümüzde başarılı olmaya 
odaklanarak çalışmak vardır. Sonuca 
ulaşmadan durmamaya, çıkan 
engellerde yılmadan yola devam 
etmeye, sürekli gelişmeye ve buna 
inanarak başkalarını da bu doğrultuda 
motive etmenin gerekliliğine inanırız.

Değerlerimiz



21STFA YATIRIM HOLDİNG  2016 FAALİYET RAPORU 

GÜVENİLİRLİK VE MÜŞTERİ 
ODAKLILIK 
BİZE DEĞER KATAR

Sürdürülebilir büyümeyi, 
müşterilerimizin güvenini kazanarak 
elde edebileceğimize inanırız. Bu 
güveni ise müşterilerimizin isteklerini, 
gereksinimlerini zamanında, eksiksiz 
karşılayarak ve kaliteli, yenilikçi 
hizmet anlayışımız ile müşterilerimize 
değer yaratacak yaklaşımlar 
sunarak kazanırız. Müşterilerimiz 
ile geliştirdiğimiz olumlu ve karşılıklı 
güvene dayalı ilişkilerimiz sayesinde 
gerçek bir “ortaklık” duygusu yaratmak 
bizim için önemlidir. 

DEĞİŞİM-YENİLİKÇİLİK 
BİZE DEĞER KATAR

Değişmeyen tek şeyin değişim 
olduğunu biliriz. Değişimin sadece 
yeniliklere açık olmak anlamına 
gelmediğini, gelişimin ve daima 
bir adım önde olmanın değişimle 
sağlanabileceğine inanırız. Yenilikçi 
yaklaşımımızı sürdürülebilir büyüme 
adına tüm süreçlerimizde etkin bir 
şekilde uygularız. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN 
SORUMLULUK ALMAK 
BİZE DEĞER KATAR

Başarılı şirketlerin sadece ürün ve 
hizmetleriyle değil aynı zamanda 
bulundukları çevreye ve topluma 
kazandırdıkları ile farklılık yarattığına 
inanırız. STFA olarak bulunduğumuz 
ülkelerde tüm sosyal paydaşlar ile iş 
birliği içinde çalışırız. Sağlık-Emniyet – 
Çevre kültürünü, eğitim programlarımız 
ile tüm çalışanlarımızın benimseyip 
özümsemesini sağlarız. Tüm 
faaliyetlerimizde insana değer vermeyi 
kendimize görev edinir, kanunlara, 
ahlak standartlarına ve insan haklarına 
tam anlamıyla uyumlu davranırız. 
Çevreye zarar vermememiz gerektiğini 
bilir ve buna uygun çalışırız.
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Türk müteahhitlik sektöründe bir okul görevi 
üstlenen Grubumuz, inovasyon ve değişimi 
yönetme yeteneği ile 79 yıldır hem yurt içinde hem 
de yurt dışında imza attığımız prestijli projelerle 
ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

İŞ BİTİRME DEĞERİ

35 
Milyar $

İnşaat Grubu

TOPLAM ÇALIŞAN

15.000
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Geride bıraktığımız 2016 yılı ekonomik, siyasal ve 
toplumsal açıdan hem dünyada hem de ülkemizde önemli 
gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihte kendisine yer buldu.  
ABD seçimleri, Birleşik Krallık’ın Brexit ile Avrupa Birliği’nden 
ayrılması kararı, düşük seyreden petrol ve gaz fiyatları, Suriye 
savaşının çözüme kavuşturulamaması, pek çok ülkeyi aynı 
anda tehdit eden terör saldırıları ve dünya genelinde yaşanan 
diğer gelişmeler nedeniyle tüm sektörlerde büyüme oranları 
beklenin altında seyretti. Bu gelişmeler ışığında tüm tahminler, 
2017 yılının zor bir yıl olacağı yönünde şekillendi. 

Türkiye’de 2016 yılının en önemli olayı ise; ekonomide 
globaldeki negatif etkileri aşmaya çalıştığımız bir dönemde 
gerçekleşen menfur 15 Temmuz darbe girişimiydi. Devletin 
ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan ve hiçbir 
koşulda kabul edilemez bir nitelik taşıyan bu girişim, halkımızın 
sağduyusu ile aşıldı. Başarısız darbe girişiminin atlatılmasının 
yanı sıra Moodys’in Eylül ayında yaptığı not indirimi ve diğer 
jeopolitik gerginliklerin etkisiyle ekonomimiz zorlu bir dönemle 
karşı karşıya kaldı. TÜİK’in verilerine göre, GSYH yılın üçüncü 
çeyreğinde yıllık bazda -%1,3 oranında daraldı ve kesintisiz 
büyüme ivmesine sahip Türkiye ekonomisinde ilk defa 
küçülme kaydedildi.

Sektörel görünüm
PROJELERİMİZLE TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE ÖNCÜLÜK ETTİK.

Mustafa Karakuş
Başkan, İnşaat Grubu

Geçtiğimiz yıl yaşanan küresel ve finansal negatif etkilere 
rağmen var olan seviye ve dayandığı güçlü temeller, Türkiye 
ekonomisinin önümüzdeki dönem performansı hakkında 
umut verici bir tablo vaat ediyor. 2017 yılı büyüme tahminleri 
%2,6 ile %3,3 arasında değişiyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörü, tüm 
olumsuz etkilere rağmen 2016 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı 
ivmeyi başarılı bir şekilde devam ettirerek, yılı %6 büyüme 
ile kapattı. Milli gelir hesaplamasında kullanılan yeni yöntem 
ile milli gelir içindeki payını %8’in üzerine çıkaran inşaat 
sektörü, iki milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlayarak ülke 
ekonomisinde kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha tüm 
Türkiye’ye ispatladı. 

Yurt dışı müteahhitlik işleri de yaşanan gerilemeden payını 
aldı. 2016 yılının ilk 11 ayında alınan toplam proje sayısı %54, 
proje tutarı ise %64 oranında geriledi. Yurt dışındaki gücünü 
ve etkisini, uzun yıllardır ENR (Engineering News-Record) 
listesinde ilk üçte yer alarak ortaya koyan Türk inşaat sektörü, 
2017 hedefleri doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışmaya 
devam ediyor. Jeopolitik nedenlerle sorun yaşanan mevcut 
pazarların yerine alternatif pazarlara dair stratejik planlamalar 
yapan Türk inşaat sektörü, 2017 hedeflerine ulaşmak için 
kendinden emin adımlarla ilerliyor. 

STFA 
İnşaat Grubu

STFA 
İnşaat A.Ş.

STFA 
Deniz İnşaatı 
İnşaat San. ve 

Tic. A.Ş.

ECAP 
Mühendislik 
ve Müşavirlik

A.Ş.

STFA Temel 
Araştırma ve 
Sondaj A.Ş.

HSSG Foundation 
Contracting 

 LLC
 (Dubai)
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PROJELERİMİZLE TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE ÖNCÜLÜK ETTİK.

Beklenti ve ihtiyaçları doğru analiz ederek tüketicileri uluslararası standartlara dayalı 
yenilikçi çözümlerle tanıştırıyoruz.

2016 yılında yaşanan gelişmelerden gerekli sonuçları 
çıkaran inşaat sektörü, yeni döneme pozitif bir havayla ve 
yeni hedeflerle giriyor. Ülkemizin sürekli büyüyen ve gelişen 
lokomotif sektörünün, istikrarlı bir biçimde büyüme çizgisini 
korumaya devam edeceğini öngörüyoruz. 

24 ÜLKEDE İDDİALI PROJE PORTFÖYÜ 
STFA İnşaat Grubu olarak; ülkemizin dünyanın güçlü 
ekonomileri arasında yer alması amacıyla değer üretmek 
üzere kurulduğumuz 1938 yılından bu yana, sektörün en 
önemli aktörleri arasında yer alıyoruz. Kurucularının vizyoner 
iş yapma kültürünü, tüm zamanlara adapte edebilen değişim 
yeteneğiyle geleceğe taşıyan şirketimiz bugün, 15 bine yakın 
çalışanıyla büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyor. 79 yılda 
24 ülkede faaliyet yürüten ve her geçen gün yeni pazarlarla 
nüfuzunu arttıran grubumuz, bugüne kadar yaklaşık %70’i 
yurt dışında olmak üzere 35 milyar ABD dolarının üzerinde iş 
bitirme deneyimiyle, dünya sıralamasındaki yerini korumaya 
devam ediyor. İnovasyon odaklı yaklaşımımızla 79 yıldır yurt 
içi ve yurt dışında ses getiren projelere imza atarak hem 
ülkemizde hem de yurt dışında Türk müteahhitlik sektörünün 
gelişimine öncülük ettik aynı zamanda da sektörde okul görevi 
üstlendik. Son dört yıl içinde aktif pazarımıza üç yeni ülke daha 
ilave ederken, 2016 yılında Türkiye, Körfez ve Kuzey Afrika 
yoğunluklu mevcut pazarlarımızda da çalışmaya devam ettik.

Bugün sağlam temeller üzerinde yükselen kurumsal yapımızın 
en önemli harcı, inovasyon ve değişimi daima doğru yönetme 
yeteneğimiz oldu. Başarımızın ardında; dünyadaki ekonomik, 
sosyal, teknolojik tüm gelişmeleri takip ederek, beklentileri 
doğru okuyan ve yenilikçi çözümler üretme uzmanlığına 
sahip olan iş yapma kültürümüz var. Gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında tercih edilen prestijli şirketler arasında 
yer alan grubumuz taahhütlerini kaliteden ödün vermeden 
zamanında yerine getiren bir şirket olarak yıllar içinde kalıcı 
bir itibar kazandı. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde hayata 
geçirilen büyük projelerde STFA adının 79 yıldır anılmaya 
devam etmesi bunun en güzel kanıtlarından biridir. 

Denizci bir firma olarak farklı ekipmanları bir arada barındıran 
çözümlere sahip olmamız, uluslararası alanda üne sahip 
olmamızın bir diğer nedenidir. Ayrıca genel müteahhit 
olarak köprü, yol, tünel, metro, su ve atık su gibi pek çok 
alanda devam eden faaliyetlerimizle de müşterilerimize,  
paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam 
ediyoruz. 
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STFA İnşaat Grubu olarak; 2016 yılını var olan projelerin 
tamamlanması, yeni projeler ve alternatif pazarlardaki fırsatların 
değerlendirildiği yoğun bir çalışmayla tamamladık. Türkiye ve 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak belirlediğimiz hedefler 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz stratejik planlamalar 
çerçevesinde faaliyetlerimize odaklandık.

Fas, Umman ve Kuveyt’teki projeler devam ederken, Katar 
Doha Metrosu “Gold Line Underground” projesinde, çalışmalar 
planlandığı şekilde ilerliyor. Projede 25 km’lik tünellerin açılma 
çalışması zamanında tamamlandı. Proje, zaman kayıplı iş 
kazası olmadan 20 milyon adam/saate ulaştı. 

79 yılda ülkemizde ve dünyada pek çok önemli projeye imza 
atarak sektördeki öncü kimliğini koruyup sağlamlaştıran 
Grubumuz, gelecek vizyonunu yapılanmasına da yansıtıyor. 
Bu kapsamda; yeni yapılanmamızda daha etkin çalışma 
süreçlerinin oluşturulması, insan kaynakları yönetimi, en yetkin 
olduğumuz alanlara uygun seçilmiş ve bu alanlara odaklı iş 
stratejilerin belirlenip uygulanması yönündeki çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor.

Pek çok olumsuz gelişmenin yaşandığı 2016 yılını dünyamız, 
ülkemiz ve sektörümüz oldukça zorlu geçirdi. Düşük seyreden 
petrol fiyatları, yoğun bir şekilde çalıştığımız Körfez bütçelerini 
olumsuz etkiledi. Birçok proje ya iptal oldu ya da ötelendi. 
Türk firmalarının yurt dışında üstlendikleri projeler önceki 
yıllara göre %80 oranında azaldı. Bütün bu olumsuzlukların 
yanında petrol fiyatlarının yarattığı ekonomik durgunluğa, 
bölgemizdeki olumsuz siyasi ve politik gelişmelere rağmen; 

yenilikçi yönetim anlayışımız ve yerleşik kurum kültürümüzden 
aldığımız güçle yeni projeler üstlenerek çalışmalarımıza yoğun 
bir şekilde devam ettik. Yönettiğimiz proje sayısı an itibarıyla 
10’a ulaştı. Fas’ta hayata geçirilen Nador Limanı projesini 
üstlendik. Katar’da Doha Gold Line Metro projesine ilave 
proje aldık. Yeni başlayan projelerimizin mobilizasyonlarını 
ise hızla gerçekleştirdik. Devam eden projelerimizin planlara 
uygun olarak yürütülmesi amacıyla operasyonel faaliyetlerimizi 
büyük bir titizlik ve olanca hızıyla sürdürdük. Değişimi yönetme 
becerisi yüksek olan kurumsal yapılanmamız, değerlerimiz, 
buna uygun süreçlerimiz ve her kademedeki çalışanlarımız 
ile sahip olduğumuz dinamik yapının sürdürülebilir olmasını 
sağlıyoruz.    

Tüm dünyanın iç ve dış koşullara, teknolojik gelişmelere ve 
ekonomik parametrelere göre sürekli değiştiği bir konjonktürde 
şirketlerin de değişimden uzak kalması düşünülemez. 
Özellikle rekabetin olduğu alanlarda değişimden kaçınmak, 
yok olmanın ilk adımıdır. Bu yaklaşımla, STFA İnşaat Grubu 
olarak değişim yönetimini kurumsal kimliğimizin önemli 
bir bileşeni olarak değerlendiriyoruz. Tüm iş süreçlerimizi 
ve organizasyonel yapımızı bu yaklaşım çerçevesinde  
sürdürülebilir bir stratejiyle periyodik olarak güncelliyoruz. 
Daha iyiye ve daha mükemmele ulaşmak adına, dinamik 
ve kaliteli insan kaynağımızla vizyonumuzdan ayrılmadan 
değişimi doğru yöneterek büyümeye odaklanıyoruz.

DEĞİŞİMİN ODAĞINDA İNSAN VAR
Değişimin en önemli unsuru olan insan kaynağı bizim için 
öncelikli alanlardan bir tanesi. Çalışanlarımızın sağlık ve 

2016 Faaliyetleri
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEMİZE KATKI SAĞLAYACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİK.

Değişimi yönetme becerimizi köklü değerlerimizle kusursuz bir şekilde harmanlayarak 
varlık gösterdiğimiz coğrafyaların sınırlarını genişletmeye odaklanıyoruz.
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güvenliğini öncelikler listesinde ilk sıraya almış bir şirket olarak, 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) başarıyla yönettiğimiz konuların 
başında geliyor. Dijital değişime ayak uyduran şirketlerin 
küresel rekabet ortamında sürdürülebilir bir büyüme yakaladığı 
herkes tarafından bilinen bir gerçek. STFA Grubu olarak dijital 
değişimi içselleştirmeye ve etkin yönetmeye oldukça büyük bir 
önem atfediyoruz. Yenilikçi fikirlere yatırım yapmak; tasarım, 
üretim ve sunumda teknolojiyi odağa yerleştirmek, yeni yol 
haritamızda kritik öneme sahip. 

İmza attığımız yenilikçi ve teknolojik uygulamalarla, masraf 
merkezi olarak nitelendirilen Bilgi Teknolojilerini, değer yaratan 
bir birim haline dönüştürecek bir süreç yönetimini hayata 
geçirdik. 

Örneğin proje yöneticilerimizin ihtiyaçlarından bir tanesi, 
işverenler ile yazışmaların yönetilmesi ve yöneticilerin ofis 
dışında olduklarında proje dosyalarına 7/24 erişebilmeleriydi. 
Bu ihtiyaç doğrultusunda, Kuveyt Servis Limanları Projemizde 
Doküman Yönetim Uygulaması’nı başlattık. 

Yine bu amaçla nesnelerin interneti (IoT) ve mobil teknolojilerinin 
kullanıldığı yakıt sarfiyatlarının kontrolü ve denetimi ile ilgili 
Ekipman Yakıt Takip ve Otomasyon Uygulaması (Makina ve 
Ekipman Yönetimi), STFA Yarımca Dubai Port Konteyner 
Limanı Projesi ve Umman Salalah Arıtma Tesisi Deşarj Hattı 
İnşaatı projelerimizde pilot uygulama olarak başlatıldı. Bu 
sistem sayesinde her makina ve ekipman bir kimlik kazanıyor, 
ekipman bazında ortalama yakıt sarfiyatı ölçümü, ekipman 
parkı için kilometre ve saat kontrolleri de yapılabiliyor.

ÖNEMLİ PROJELERİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK
STFA İnşaat Grubu olarak, 2016 yılında yurt içinde ve yurt 
dışında pek çok önemli projemizi başarıyla tamamladık. 
Bazı projelerimiz tamamlanma aşamasına geldi, bazı 
projelerimizdeki çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında çeşitli iş kollarında 
başarı ile tamamladığımız projeler arasında; Türkiye’de İzmit 
Körfez Geçişi Projesi Köprüsü Altyapı İnşaatları ve Derin 
Denizde Temel İnşaatları, Yarımca Konteyner Terminali, Tüpraş 
İskele İnşaatı, Libya’da Tripoli, Misurata, Tobruk Limanları, 
S. Arabistan’da Manifa Su Üstü Geçitleri, Pakistan Ormara 
Askeri Limanı, İran Queshm, Jask, B.Lengeh Limanları, Tunus 
Gabes Liman Rıhtımları, Katar Ras Laffan LNG Yükleme 
Rıhtımları, Mesaieed Rıhtımları, Umman Sohar Liman Rıhtım, 
İskele ve Sualma Yapıları, Duqm Limanı, Taqah Limanı, Suudi 
Arabistan’daki Dareen Limanı ve Juaymah İskelesi, Kuzey 
Irak’ta Erbil Su Temin Sistemi ve Duhok Dağıtım Şebekesi gibi 
çok sayıda proje yer alıyor. 

Kuveyt, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE 
Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’de önemli 
projeler yürütüyoruz. 2016 sonu itibarıyla toplam değeri 
yaklaşık 6 milyar ABD doları (STFA payı 1,9 milyar ABD 
doları) olan 10 projemiz ise halen sürüyor. Değişen bölge ve 
dünya koşullarına paralel olarak stratejimizi ve yapılanmamızı, 
daha seçici davranmak ve bildiğimiz bölgelerde uzmanlık 
alanımıza giren projelere odaklanmak hedefi çerçevesinde 
oluşturuyoruz.
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Mevcut faaliyetlerimize bakıldığında, Katar’da Doha Gold 
Line Metro projemiz ve Gold Line MEP işlerimiz halihazırda 
devam ediyor. Umman’da Bid Bid Sur Yol İnşaatı, Khasab-
Tibat Yolu projesi, Salalah Deşarj projesi, Musannah Arıtma 
Tesisi ve Musannah Balıkçı Barınağı projeleri devam ediyor. 
Kuveyt’teki ilk projemiz olma niteliğini taşıyan Servis Limanları 
projesi ve Fas’taki ilk projemiz olma niteliğini taşıyan Safi 
Limanı projesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Yine Fas’ta 
üstlendiğimiz Nador Limanı projesinde de çalışmalarımız 
başladı. 

DEVAM EDEN BÜYÜK PROJELER
STFA İnşaat Grubu’nun deneyim ve faaliyet alanları aşağıdaki 
gibi özetlenebilir.
Anahtar Teslimi Mühendislik – Tedarik – İnşaat hizmetleri 
olarak;
• Deniz Yapıları (Limanlar ve Barınaklar, Mendirekler, 
İskeleler, Rıhtım Duvarları, Su Üstü Geçitleri, Su Alma Ağzı ve 
Deniz Deşarjları),
• İnşaat ve Altyapı İşleri (Altyapılar, Otoyollar, Köprüler, 
Tüneller, Demiryolları, Metrolar, Barajlar, Hidrolik Yapılar, Su ve 
Atık Su Arıtma Tesisleri, Boru Hatları, Binalar, Elektromekanik 
İşler, Çelik Yapılar), 
• Petrol & Gaz & Enerji Tesisleri (Petrol ve Gaz Tesisleri, 
Endüstriyel İşler ve Kazık İşleri, Zemin İyileştirme ve Temel 
Yapıları, Zemin Araştırma İşleri, Enerji İletim Hatları),  
• Temel ve Zemin Mühendisliği (Kazık İşleri, Zemin Etüd ve 
İyileştirme İşleri, Temel Yapıları),
• Mühendislik Hizmetleri (Mühendislik ve Müşavirlik 
Hizmetleri, Proje Yönetimi, İnşaat Yönetimi)

Faaliyet gösterdiğimiz başlıca ülkeler Umman, Katar, Suudi 
Arabistan, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, BAE, Türkmenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’dir. 

Kuveyt’te Servis Limanları Projemiz kapsamında denizde ve 
karada yürüttüğümüz çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. 

Projenin %50’sini tamamlarken, deniz işlerinde %70’leri geçen 
iş bitirme oranıyla ciddi bir inşaat ilerlemesi sağladık. 
Kuveyt Servis Limanları Projesi’nde Kuzey ve Güney 
limanlarında mendirek imalatı ve rıhtım bloklarının 
yerleştirilmesini tamamladık. Mendirek üzerine yerleştirilecek 
olan 26.000 adet Accropode II blok üretimini de %100 
oranında tamamladık, %80’den fazlasının yerleştirilme 
işlemini de bitirdik. Kuzey Liman inşaatımızın liman bloklarının 
yerleştirmesini ise tamamladık. Bu limandaki blok arkası taş 
dolgu işleri ve dalgakıran işlerini de sonlandırdık. BAE’den taş 
sevkiyatını ise bitirdik. 2016 yıl sonu itibarıyla taş yerleştirme 
(2,5 milyon ton taş nakliyesi) aktivitesini yüksek oranda 
tamamladık. Projedeki tarama işlerini de bitirdik. İki limanda 
reklamasyon aktivitesi gerçekleştirdik ve dolgusu yapılan 
sahaların zemin iyileştirmesini de tamamladık. Denizden 
kazanılan sahalara yapılacak olan bina inşaatlarına da 
başladık. Yapısal çelik üretiminin yarıdan fazlası bitmiş olup 
üretimi tamamlanan binaların montajlarına da tüm hızıyla 
devam ediyoruz. 

Kuzey Limanı’nda yer alan rıhtıma ait başlık kirişi aktivitesini 
bitirdik. Başlık kirişi aktivitesi hızla devam eden Güney 
Limanı’nı da %50 oranında bitirdik. Kuzey ve Güney limanlarda 
tamamlanan dalgakıran kesitlerimizde kronman yapımı devam 
ediyor. Çelik kazıkların satın almasını ve nakliyesini de bitirerek 
%50’sinin çakımını tamamladık. Ayrıca Kuzey Limanı karaya 
bağlayan kalıcı köprünün inşaatına da başladık.

Projemizin kritik hattını oluşturan gemi kaldırma (Shiplift) 
sisteminin satın almasını ise tamamladık. Diğer taraftan, 
karada bulunan servis ve idari binalarının kaba, ince ve MEP 
aktivitelerine de devam ediyoruz. Deniz ıslahı biten alanlarla 
beraber 14’ü yapısal çelik olmak üzere 60 binada ise 
çalışmaya başladık. 
Çevre koruma konusunda Kuveyt Sahil Güvenlik ekibine 
verdiğimiz destek nedeniyle Şirketimiz, başarı plaketi ile 
ödüllendirildi. 2016 yılı içerisinde zaman kaybına neden olan 

Dünyanın pek çok ülkesinde hayata geçirdiğimiz projelerle kalite standardı yüksek 
hizmet anlayışımızı ve güvenilirlik temelinde inşa ettiğimiz marka imajımızı daha da 
güçlendirerek rakiplerimizden ayrışıyoruz.
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herhangi bir kaza yaşamadan 3 milyon adam/saat çalışmayı 
başarıyla yöneten şantiyemiz, işveren tarafından teşekküre 
layık görüldü. 

Umman’daki Khasab-Tibat Sahil Yolu İyileştirme Projesi, 
kaya düşmesini engellemeyi ve güvenli bir ulaşım sağlamayı 
amaçlıyor. Proje, “Sahil Yolunu Koruma (Aliyman) & Şev 
Stabilizasyonu” ve “Koruma” olmak üzere iki bölümden 
oluşuyor.

Bölüm 2, 4, 5 ve 6 asfalt seviyesine kadar tamamlanmış 
olup, bu bölümler Nisan 2017’de trafiğe açılacak. İlave 
işler kapsamındaki Bölüm 3’te dolgu işleri başlamış olup, 
planlanan trafiğe açılma tarihi ise Temmuz 2017.

Projede şev stabilizasyonu ve koruma uygulamalarının 
yaklaşık %20’sini tamamladık. Tasarım mühendisleri, teknik 
ressamlar ve teknisyenler diğer ekiplerin de desteğiyle 
tasarım çalışmalarını büyük bir şevk ve azimle sürdürüyorlar. 
Şev stabilizasyonu ve koruma işlerinin 2018 ortasına kadar 
tamamlanması planlanıyor.

STFA’nın, Umman’da, Ziraat ve Balıkçılık Bakanlığı’na ait 
ikinci projesi olan “Mussanah Balıkçı Limanı” Projesinde, 
ana mendirek (945 metre), doğu mendirek (865 metre), 
batı ıslah alanı tamamlayarak doğu ıslah alanı, bloklu rıhtım, 
pontonlar, yol, elektrik ve diğer üst yapı işlerine halihazırda 
devam ediyoruz. Projemizi, 2017 Nisan sonunda teslim 
etmeyi hedefliyoruz. 

SMC ile ortak olarak inşaatını üstlendiğimiz “Musannah Atık 
Su Arıtma Tesisi” projesinde şebeke hatlarını tamamladık. 
Pre-cast manhole yerleştirme, pompa istasyonu ve arıtma 
tesisi inşaatlarına ise tüm hızıyla devam ediyoruz.

STFA-HLG JV taahhüdü altında devam eden 75 km 

uzunluğundaki “BidBid Sur Otoyolu Projesi”nde 2016 yıl 
sonu itibarıyla 67 km’lik bölüm tamamlanarak trafiğe açılmış 
olup, kalan 8 km’lik kısımda ise çalışmalarımız devam 
ediyor. Proje bünyesinde dokuz adet altgeçit, dört adet 
üstgeçit köprüsü ve dokuz adet kavşağı tamamladık. Yolun 
tamamının Haziran 2017 itibarıyla bitirilmesi planlanıyor. 
Projede işveren tarafından 2017 Haziran sonuna kadar 
süre uzatımı verildi.

Yapımını üstlendiğimiz “Salalah Deniz Desarji Projesi”nde 
ise inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Proje kapsamında 
Aralık 2016 sonu itibarıyla yaklaşık 6,5 km’lik outfall 
boru hattı döşedik. Hattın hidrostatik testleri ve deniz 
kısmındaki boru koruma işlerine de kısa bir süre içerisinde 
başlayacağız. Pompa istasyonunda jeneratör, dizel tank 
montajları yapılmış olup iki adet trafo montajına da devam 
ediyoruz. Pompa istasyonunda çeşitli elektrik panelleri, 
kablo tavası montajı ve kablolama işlerine de devam 
ediyoruz. Menhollerdeki fitting ve boru bağlantı montajları 
ise sürüyor. Projeyi Temmuz 2017’de tamamlamayı 
öngörüyoruz. 

Fas’ta Safi Limanı Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar da olanca hızıyla devam ediyor. Yapımı 
SGTM-STFA J.V. tarafından üstlenilen Fas Safi Limanı 
Projesi’nde, 2016 yaz sezonunda ana mendireğin 1950. 
metresine ulaşıldı. (Ana mendireğin toplam uzunluğu 2263 
metre.) Aynı zamanda yardımcı mendirek de büyük ölçüde 
tamamlandı. (Yardımcı mendireğin toplam uzunluğu 777 
metre)

Mendireklerde geriye kalan taş ve blok yerleştirme işlerini 
de 2017 yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçlıyoruz. Zemin 
iyileştirme işlerinin 2017 yılı ortalarında, mendireklerin 
koruyucu duvarını ise 2018 yılı Nisan ayında tamamlamayı 
planlıyoruz. 
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Kömür rıhtımı alanındaki tarama işlerine de devam 
ediyoruz. Kömür rıhtımı bloklarının yerleştirilmesine Nisan 
2017 tarihinde başlayacağız. Kömür rıhtımı ise Eylül 
2017 tarihinde tamamlanacak. Accropode, BCR ve blok 
üretimlerini neredeyse tamamladık. (Toplam üretim miktarı 
560.000 metreküp) Taş ocağı üretimlerini ise Eylül 2017 
tarihinde tamamlayacağız. 

Nisan 2016’da sözleşmesi imzalanan Nador Limanı projesinde, 
tasarım çalışmalarına temel teşkil edecek zemin araştırma ve 
sondaj işlerine ise yaz aylarında başladık. Devamında yapılan 
laboratuvar programı ile ilgili elde edilen zemin donelerini 
tasarımcı firmaya aktardık. Diğer taraftan beş yıl sürecek 
projede şantiye mobilizasyonu işlerine de başladık. Projenin ilk 
aktivitesi olan kazı işlerine hız vermek amacıyla saha temizliği 
işlerine devam ediyoruz. Ayrıca tarama aktivitesi kapsamında 
batimetrik ölçüm ve sismik ölçümleri de tamamlayarak tarama 
aktivitesine başladık. Proje kapsamındaki kesonların imalatı 
ile gerekli geçici yapıların tasarımı için tasarımcı, taşeron ve 
tedarikçileri seçme sürecini de 2016 yılında nihayetlendirdik.

Katar Gold Line Metro Projesi’nde, 2016 yılının tamamlanması 
ile birlikte kritik eşik aşıldı. 2016 yıl sonu itibarıyla projenin 
%56’sını tamamladık. Projenin önemli bir kısmını oluşturan 
TBM tünel kazı işlerini ise planlanan tarihten önce başarıyla 
bitirdik. Projede yer alan 10 istasyonun tamamının kazı 
işlerini ise 2016 yıl sonu itibarıyla tamamladık. İstasyonların 
kaba inşaatlarının aynı hızla devam ettiği projede, kazıdan 
çıkan hafriyattan üretilmiş nitelikli malzemeler ile istasyonların 
geri dolgu işlemleri sürüyor. 31 Aralık 2016 itibarıyla proje 
genelinde dizayn işlerinin tamamlanma oranı ise %80’i geçti. 
Aynı zamanda Gold Line Metro hattında yer alan bir istasyonun 
birebir ölçekte örneğinin inşaa edildiği “mock-up” çalışmasını 
tamamlayarak, Qatar Rail idaresinin onayına sunduk.

Gold Line Metro Projesi’nin Elektro-mekanik (MEP) 
işlerinin alınmasından sonra tünellerin MEP işlerine de vakit 
kaybetmeden başladık. 

Mimari işler olarak tanımlanan (Architectural Fitout Works) 
kamuya açık alanlara ait ince işlerin (Front of House), ALYSJ 
Joint Venture tarafından yapılmasına ilişkin (Self-perform) 
Qatar Rail ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. 
Tüm istasyonların kamuya açık olmayan kısımlarında (Back 
of House) duvar örme, boya ve sıva imalatlarına da başladık. 
Gold Line Metro Projesi’nin sözleşme teslim tarihi olan 31 
Ağustos 2018’de tamamlanması için çalışmalarımıza tüm 
hızıyla devam ediyoruz.

YAKIN ZAMANDA TAMAMLANAN ÖNEMLİ PROJELER
Türkiye’de IHI ile yaptığımız İzmit Körfez Geçişi Projesinin 
Altyapı İnşaatları ve Derin Denizde Temel İnşaatları Projesi’ni 
tamamladık. Proje kapsamında köprünün derin denizde 
bulunan iki adet kule temelleri, karada bulunan iki adet ankraj 
yapıları, yaklaşım viyadüklerinin ayakları ve ankraj kenar 
ayaklarının inşaatının yapımı işleri gerçekleştirildi. 

Dünyanın önde gelen konteyner liman işletmecisi Dubai Port 
World (DPW) şirketinin bölge ticareti açısından stratejik öneme 
sahip Yarımca Konteyner Terminali Projesi’ni tamamladık. 
Projenin geçici kabulü yapıldı.

Bunun yanında Kuzey Irak’ta Erbil Su Temin Sistemi ve Duhok 
Dağıtım Şebekesi Paket 1 projesini tamamladık. Projenin 
geçici kabul belgesini de aldık. 

Suudi Arabistan’ın en önemli işverenlerinden Saudi Aramco’ya 
yapılan Dareen Limanı projesini tamamladık ve projenin 
makina demobilizayonunu da gerçekleştirdik. 



31STFA YATIRIM HOLDİNG  2016 FAALİYET RAPORU 

Yakın coğrafyamızda cereyan eden politik 
çatışmalardan kaynaklanan belirsizlikler ve düşük petrol 
fiyatları ile beraber dünya genelinde yaşanan ekonomik 
durgunluk, önümüzdeki 1-2 yıllık dönemde de etkisini devam 
ettirecek gibi görünüyor. 2016 yılında, faaliyetlerimizin büyük 
bir kısmını gerçekleştirdiğimiz Körfez bölgesi ülkelerinin 
bütçelerinde ciddi oranlarda daralmalar yaşandı. 2017 
ve sonrası yıllar için ana stratejilerimizi oluştururken hem 
operasyonel faaliyetlerimizin etkin bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak hem de yeni iş hedeflerimizi belirlemek amacıyla 
söz konusu durumu dikkatle irdeledik ve planlarımızı bu 
veriler ışığında oluşturduk.

Diğer taraftan, Rusya’da benzer nedenlerle yaşanılan 
ekonomik durgunluk ve politik gelişmelere bağlı olarak karşı 
karşıya kalınan sıkıntılar, inşaat sektörünü de etkiledi ve 
Türk firmalarının yaptıkları iş hacminde çok ciddi oranlarda 
azalmalar kaydedildi. Bu ülkede pazar kaybına uğrayan 
firmaların bir kısmı da -beklendiği gibi- ilk aşamada Körfez 
bölgesine yöneldi.  

Düşük petrol fiyatları nedeniyle küçülen devlet bütçeleri; 
planlı ihalelerin bazılarının ötelenmesi veya iptali ile sektörün 
iş hacimi ciddi boyutta azaldı ve halihazırda azalmaya 
da devam ediyor. Mevcut pazarlarımızda iş hacimlerinin 
daralması buna karşın sektöre giren firma sayısında yaşanan 
artış ile zaten yüksek olan rekabetin daha da çetin bir hal 
alacağını öngörüyoruz.  

Söz konusu sorunların önümüzdeki 2-3 yıl daha devam 
edeceğini öngörerek; 2017 ve devamındaki hedeflerimizi 
belirlerken mevcut pazarlarımızda daha seçici davranıp, 
rekabet gücümüzün yüksek olduğu segmentlere odaklanarak 
penetrasyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

Bahsedilen olumsuz gelişmelere bağlı olarak iş hacmindeki 
olası azalmayı dengelemek için, kâr marjlarının görece daha 
yüksek buna karşın rekabetin ise daha az yaşandığı yeni 
pazarlara yönelik arayışlarımız halihazırda devam ediyor. 
Bu kapsamda kısa ve orta vadede özellikle deniz aktiviteleri 
ağırlıklı projelerin çoğunlukta olduğu Pakistan gibi yakın Asya 
ülkeleri, Afrika’nın Fas, Tunus, Kenya, Fildişi gibi kuzey, doğu 
ve batı sahillerindeki ülkeleri yakın takibimize aldık.

Önümüzdeki yıl, yurt dışının yanı sıra Türkiye’de de 
Çanakkale Köprüsü, Haliç Batırma Tüneli, Üsküdar Yaya 
Tüneli, İstanbul Kanal, İzmir Körfez Geçişi gibi çok ciddi 
mega projelerin ihalesi yapılmaya devam edecek. Adı geçen 
yeni bölge ve pazarlarımızda iş geliştirme faaliyetlerimizi 
artırmak amacıyla organizasyonel yapımızı güncelledik, 
süreçlerimizi iyileştirip daha da güçlendirdik. Diğer taraftan, 
yeni pazarlarımızın yanında, özellikle finansmanlı projelerin 
içerisinde bulunmak amacıyla Kuzey Marmara Otoyolu 
gibi yeni projeler için girişimlerde bulunduk. Gelecek 
dönemde de hem grubumuza hem de paydaşlarımıza 
değer katacağına inandığımız birçok finansmanlı projelere 
teklif verme çalışmalarına devam edeceğiz. Operasyonel 
faaliyetlerimizde yalınlık ve hız yine ön planda olmaya devam 
edecek. Projelerimize daha yakından destek verebilmek 
adına merkez organizasyonlarımızda değişikliğe gittik, yetkin 
ilave kadroların bünyemize dahil edilmesi çalışmaları da 
halihazırda devam ediyor.

Bilgi, beceri ve yetkinliklerimizi daha da ileriye taşımak için 
gerek grup içi gerek grup dışı eğitim faaliyetlerimize de eş 
zamanlı olarak devam ediyoruz. İş ve İşçi Güvenliği, Kalite 
Endeksi, Müşteri Memnuniyeti Kriterleri vb. hedeflerimizi 
daha da yukarı çekerek, bunların asgari düzeyde hayata 
geçirilmesine gayret edeceğiz ve hedeflerin aşılması için 
planlı çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz. 

Hedefler ve beklentiler
Rekabetin her geçen gün daha çetin bir hal aldığı inşaat sektöründe yeni pazarlar keşfetmeye yönelik 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
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BULUNDUĞUMUZ PAZARLARI GENİŞLETİYORUZ
2017 yılını inşaat sektörü açısından, mevcut pazarlarda 
daha farklı aksiyon alma, yeni ürün ve çalışma modellerini 
hayata geçirme, yeni pazarlarda varlık gösterme çabaları ile 
geçme olasılığı yüksek bir yıl olarak tanımlıyoruz. Dünyadaki 
siyasi ve ekonomik belirsizliklerin fırsatları da beraberinde 
getireceğine inanıyoruz. Bu bakış açısından hareketle, her ne 
kadar zorlu bir yıl bizi beklese de Türk firmalarının bu zorluğu 
aşarak hedeflerini daha da ileriye taşıyacağına olan inancımız 
tam. 2017 yılı Türkiye özelinde ise birçok mega projenin ilk 
adımlarının atıldığı yıllardan biri olacak. Bu projeler hem ülke 
ekonomimize hem de sektörümüze büyük bir canlılık ve ivme 
katacak. Yeni pazarlar ile beraber yetkinliklerimize uygun 
“Yüzer LNG Tesisleri” gibi yeni kompakt ürünlere de ilgi 
göstermeye devam edeceğiz. 

Faaliyet gösterdiğimiz her alana değer katma hedefimiz ve 
kaliteden ödün vermeyen iş yapış felsefemizle, iş yaklaşımımızın 
temelini oluşturan alanları daha da verimli kılmak ve mevcut iş 
kollarımıza yenilerini eklemek üzere inovasyon çalışmalarımıza 
kesintisiz devam ediyoruz. 

STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ A.Ş.
1970 yılında STFA inşaat işlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
kurulan Temel Araştırma Sondaj A.Ş., yaklaşık 47 yıldır 
aşağıda belirtilen alanlarda hizmet veriyor:

• Geoteknik, jeolojik, jeofizik araştırmalar
• Karada ve denizde zemin etüt amaçlı sondaj faaliyetleri
• Karada ve denizde jeofizik ölçümlerin alınması
• Jeolojik haritaların hazırlanması
• Hammadde araştırmaları
• Geotermal amaçlı sondaj çalışmaları
• Denizde batimetrik, oşinografik ve rezistivite ölçümleri 
alınması

• Topografik harita çalışmaları
• Yatay sondaj çalışmaları
• Arazi ve laboratuvar deneyleri
• Geoteknik inceleme ve değerlendirme raporlarının 
hazırlanması,
• Zemin iyileştirmesi, enjeksiyon, jet-grout kolonu, zemin ve 
kaya ankrajı yapılması
• Mini kazık yapılması
• Şev koruma ve istinat yapıları dizayn ve uygulama işleri
• Şev koruma bariyer montajı
• Geoteknik müşavirlik ve dizayn yapılması

HSSG Foundation Contracting (HSSG)
Orta Doğu`nun lider zemin mühendislik şirketlerinden biri 
olan HSSG, zemin mühendisliği taahhütleri kapsamında; 
müşterilerine altyapı, konut, enerji ve mühendislik danışmanlığı 
hizmetleri sunuyor. 

Büyük ölçekli zemin projeleri için kapsamlı bir hizmet 
yelpazesine sahip olan HSSG, kurulduğu günden bu yana 
sürekli artan bir başarı grafiği ile 120’den fazla bölgenin 
prestijli projelerini taahhüt altına aldı. HSSG’nin imzasını attığı 
projeler arasında Birlesik Arap Emirlikleri ve Katar’da yollar, 
köprüler, yüksek standartlara sahip konutlar, ticari yapılar, 5 
yıldızlı oteller, sağlık merkezleri ile eğitim ve kültür kurumlarının 
inşaası bulunuyor. Ksa sürede Suudi Arabistan’da ve 
Umman’da büyük çaplı enerji santralleri ile liman altyapı 
projelerinde de söz sahibi olan HSSG, ayrıca Hindistan’ın 
Chennai bölgesindeki metro inşaatında diyafram duvar işlerini 
de başarıyla tamamladı. 

Şirket 1000’i aşkın personeli ile Orta Doğu’nun lider temel 
mühendislik firmalarından biri olarak faaliyetlerine kesintisiz 
devam ediyor.
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ECAP MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.
ECAP Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., başta kıyı-liman 
mühendisliği olmak üzere, yapısal tasarım, zemin mühendisliği 
ve deprem mühendisliği konularında STFA İnşaat Grubu’nun 
75 yılı aşan geleneğinden gelen bilgi birikimini kusursuz bir 
şekilde müşterilerin hizmetine sunuyor. ECAP Mühendislik 
ve Müşavirlik A.Ş., konsept tasarım ve fizibilite aşamasından 
başlayarak, detay tasarım, ihale dönemi danışmanlığı, 
saha kontrollüğü, yapım yönetimi gibi mühendislik ve proje 
yönetimi hizmetlerini başarıyla yürütüyor. Orta Doğu, Afrika 
ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri’nin önde gelen 
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet veren 
ECAP, ayrıca STFA İnşaat Grubu tarafından üstlenilen yapım 
projelerinde, Grup şirketlerine de tasarım, mühendislik ve 
teknik danışmanlık gibi alanlarda destek sağlıyor.
Ulusal ve uluslararası projelerde yenilikçi mühendislik 
yaklaşımlarıyla fark yaratmaya devam eden ECAP, 
sürdürmekte olduğu faaliyetlerine 2016 yılında yeni projeler 
ve yeni işverenler ekledi. STFA İnşaat Grubu’na sağlanan 
mühendislik hizmetlerinin yanısıra, Arkas Grubu’nun 
Kocaeli’nde Alman ortağı Duisburger Hafen AG firması 
ile hayata geçirmeyi planladığı Kartepe Intermodal Lojistik 
Terminali projesi kapsamında, terminal saha altyapısının ve bu 
sahada yer alacak binaların yapısal, elektrik, mekanik, mimari 
ön ve detay tasarımları, bağlantı köprüsü, zemin iyileştirme 
çalışmaları, terminal içi yolların ve hemzemin geçişlerin 
tasarımı gibi pek çok mühendislik hizmetleri ECAP tarafından 
gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ECAP tarafından 
üstlenilen faaliyetler arasında ayrıca, yapım işlerine yönelik 
teknik ve idari ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihale 
dönemi teknik danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi de 
yer alıyor.

Rıhtım işleri, tarama işleri ve elektromekanik işler, sözleşme 
paketlerine yönelik ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale 

dönemi teknik danışmanlık hizmetleri, yapım yönetimi ve 
teknik kontrollük çalışmaları ECAP tarafından gerçekleştirilen 
Mersin Limanı Geliştirme Projesi 2016 yılı içerisinde başarıyla 
tamamlanırken, bu bölgede sürdürülen faaliyetlerde süreklilik 
yine Mersin Limanı’nda üstlenilen 14 ve 15 No’lu İskeleler  
Güçlendirme ve Tamirat Projesi İnşaat Kontrollük Hizmetleri 
ile sağlandı.

Ayrıca 2016 yılı içerisinde, STFA – SGTM – JDN Grubu 
tarafından Fas’ta üstlenilen Nador West Med Projesi 
kapsamında, keson üretim ve yüzdürme tesislerine ait 
geçici yapıların tasarımı faaliyetleri de ECAP tarafından 
gerçekleştirildi. 

AR-GE, İNOVASYON ÇALIŞMALARI
Kurum kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan 
inovasyon, tüm iş süreçlerimizde vizyonumuzu destekleyen 
ana enstrüman olarak önemini korumaya devam ediyor.  

2016 yılı STFA İnşaat Grubu için şirket stratejileri ile uyumlu 
inovasyon stratejisinin dizayn edildiği, “İnovasyon Yönetim 
Prosedürü”nün yayınlandığı, inovasyon kurum kültürünün 
oluşturulduğu ve yayılımı yönünde önemli adımların atıldığı bir 
yıl oldu.

Çalışanların inovasyon algısını ve buna yönelik ihtiyaçlarını 
analiz etmek için her yıl yapılan anketlerden çıkan sonuçlar 
ışığında, 2016 yılında inovasyonla ilgili eğitimlere ağırlık verdik.
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Sabancı Üniversitesi’nden Umut Ekmekçi ve Merih Pasin 
tarafından gerçekleştirilen ve
•  İnovasyonda proje yönetimi
•  İnovasyon kültürü, iklim, liderlik
•  Değişim yönetimi
•  Yeni trendler ve inovasyon fırsatları
•  Farklı kültürlerde yönetim
•  İş birliği yönetimi ve ortaklık kültürü
•  İnovasyon - dış finansman kaynakları
•  Yeni iş modeli geliştirme
•  Yaratıcı düşünme teknikleri ve uygulanması
•  Arge projeleri yönetimi, başarılar ve başarısızlıklar 
adlı başlıklarından oluşan yoğun bir eğitim programı ile 
çalışanların bu alandaki gelişimleri desteklendi.

Tüm bu eğitimleri yine 2016 yılında hayata geçirdiğimiz 
portalımıza yükleyerek, ülke dışında bulunan proje 
çalışanlarımızın da erişimine sunduk.
  
Bunun yanında üst yönetim ve çalışanların inovasyonla ilgili 
gerçekleştirdikleri/planladıkları projelerinin mercek altına 
alındığı, kendi sektöründeki ve ilişkili diğer sektörlerdeki 
önemli gelişmelerin anlatıldığı İnovasyon Bülteni’nin 3. ve 4.’sü 
de yayınlandı.  
İnovasyon Online ve şirket genelinde yapılan sürekli duyurular 
aracılığıyla sektör ve sektör dışı iyi uygulamaları çalışanlarımızla 
paylaşarak, vizyon/fikir yaratma ortamını verimli kılmaya 
çalışıyoruz. Bu ortamda filizlenen tüm fikirleri de idea@stfa.
com adresinde topladık. Gelen tüm fikirler İcra Kurulu’nda 
aylık olarak değerlendirmeye alınarak değerlendirildi. Proje 
aşamasına geçme onayı alan tüm fikirler için farklı disiplinlerden 
kişilerin yer aldığı proje ekipleri kurularak, proje hedef, amaç 
ve zaman planlaması yapıldı.

Bu gelişmelere paralel olarak üniversitelerle olan iş 
birliklerimize de büyük bir önem atfediyoruz. Türkiye’nin 
önde gelen üniversitelerinin TTO (Teknoloji Transfer Ofisleri) 
ile görüşüp, sanayi ve üniversite iş birliğini sağlama yönünde 
büyük bir çaba sarf ediyoruz. İnovasyon projeleri için gerekli 
olan akademik bilgi ve tecrübeyi aynı potada buluşturarak 
sektörün geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri
Dijitalleşme, günümüzde tüm dünyada geleneksel iş yapış 
şekillerini ve süreçlerini belirleyen yegâne kavram. Özellikle 
son yıllarda dijital dönüşüm ve beraberinde ortaya çıkan 
Endüstri 4.0, iş modellerinin bu kavram çerçevesinde yeniden 
kurgulanmasına neden oldu. Global bir oyuncu olmanın 
getirdiği sorumlulukla dünya üzerindeki teknolojik trendleri 
yakından takip eden bir şirketler grubu olarak her geçen gün 
daha çetin bir hal alan küresel rekabet ortamında sürdürülebilir 
bir büyümeye imza atmak adına dijital dönüşüm kavramını 
tüm iş süreçlerimize entegre etmeye özen gösteriyoruz.  

Bu yeni döneme ayak uydurabilmek amacıyla tüm STFA Grubu 
şirketlerinin de bu dijital dönüşüm çerçevesinde kendilerini 
yeniden yapılandırması gerektiği inancıyla Bilgi Teknolojileri 

politikalarımızı bu kavram çerçevesinde şekillendirerek 
kendimize bir dijital dönüşüm yol haritası belirledik. STFA 
Grubu olarak dijital değişimi içselleştirmeyi ve daha da 
önemlisi etkin yönetmeyi hedefliyoruz. Bu yolculuğun daha 
çok başında bulunuduğumuzu biliyoruz. Bundan sonraki 
eylem planımızda yenilikçi fikirlere yatırım yapmak; tasarım, 
üretim ve sunumda teknolojiyi odak noktasına yerleştirmek 
yer alıyor. Bu amaç doğrultusunda 2016’da başlattığımız 
projelerimiz: 

CRM: Altyapı odaklı işler yapmamıza rağmen STFA İnşaat 
Grubu olarak, global anlamda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 
uygulamalarını sektörde ilk hayata geçiren kurumlardan 
birisiyiz. 2016 yılı içinde STFA olarak dijital kapasitemizi daha 
da artırarak sürteçlerimizi mobil hale getirdik. 

Çağdaş Doküman Yönetimi Uygulamaları: İşverenler ile 
yazışmaların yönetilmesi ve ofis dışından proje dosyalarına 
7/24 erişilebilmesi, proje yöneticilerimizin en önemli 
ihtiyaçlarından birini oluşturuyordu. Bu tespitten yola çıkarak 
Kuveyt Small Boat Harbour Projemizde doküman yönetim 
uygulamasını başlattık.

Akıllı Şantiye Konsepti: Şantiye alanlarını kontrol etmek, 
inşaat sektörünün en büyük ihtiyaçlarından birisidir. Söz 
konusu veriden hareketle STFA İnşaat Grubu olarak bu 
alanda dijitalleşmeyi kendimize bir fırsat olarak gördük. Bu 
kapsamda internet kullanımı ve nesnelerin internetini (IoT) 
odak noktamıza aldık. Bu amaçla Yarımca Projemizde akıllı 
depo, barkod takibi ve mobil aktivite takibi; Kuveyt Projemizde 
ise pilot uygulama olarak işgücü takip projelerini başlattık.

Yakıt Otomasyon Projesi: Yine bu amaçla yakıt sarfiyatlarının 
kontrolü ve suistimalin engellenemesi ile ilgili olarak STFA 
Yarımca Dubai Port Konteyner Limanı Projemizde ve Umman 
Salalah Arıtma Tesisis Deşarj Hattı Projelerimizde, Ekipman 
Yakıt Takip ve Otomasyon Uygulamasını (Makine ve Ekipman 
Yönetimi) pilot uygulama olarak başlattık. 

Bilgi Güvenliği
Hızlı dijital dönüşüm beraberinde siber riskleri de barındıran 
birçok bilgi güvenliği tehdidini de getiriyor. Çağdaş ve öncü 
kimliği doğrultusunda imza attığı projelerle tüm paydaşlarının 
güvenini kazanmış köklü bir kurum olan STFA Grubu için 
oldukça değerli olan kurumsal bilgiler, iş süreçlerimiz açısından 
kritik önem taşıyor. 

Kâğıt üzerinde, elektronik veya diğer ortamlarda yer alan bu 
bilgiler, İnşaat Grup Şirketlerimizin, işverenlerimizin ve tüm diğer 
ticaret ortaklarımızın hem günlük hem de stratejik faaliyetleriyle 
ilgili önemli ve bazen de kritik ayrıntıları barındırıyor. Bilgilerin 
ve destek iş sistemlerinin kaybolması, bozulması, çalınması 
veya istenildiği zaman bu bilgilere ulaşılamaması halinde iş 
faaliyetlerimizin bütünlüğü kesintiye uğrayabileceği gibi mali 
zararlara yol açması ve itibarımızın zedelenmesi riski de söz 
konusu olabiliyor. 
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Bu nedenle Grubumuzun bilgi varlıklarının bilinçli ve 
sistematik olarak korunması ve yönetilmesini önemsiyoruz.  
Bu amaçla STFA Grubu Bilgi Güvenliği Politikası oluşturarak 
Bilgi Teknolojileri hizmetleri kapsamında, Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi’ni kurduk. Grup Şirketlerimizden olan 
Enerya’dan sonra STFA Grup bünyesindeki beş şirketimiz 
de 2016 yılı içinde, kuruluşların bilgi varlıklarının korunması 
ve karşılaşabileceği risklerin en aza indirgenmesine yardımcı 
olmak için bir model sunan, uluslararası kabul görmüş bir bilgi 
güvenliği yönetim standardı olan ISO 27001:2013 sertifikasını 
almaya hak kazandılar. 

• STFA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
• STFA İNŞAAT A.Ş
• STFA DENİZ İNŞAATI İNSAAT SAN. VE TİC. A.Ş
• STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ A.Ş
• ECAP MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik stratejimiz dahilinde atık yönetiminde öncelikle 
atık miktarının azaltılması, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların 
kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması, geri kazanılmayan 
atıkların ise lisanslı firmalarca uygun yöntemlerle bertaraf 
edilmesini hedefliyoruz. Atık yönetimini ulusal mevzuatta 
yer alan yasal gereklilikler doğrultusunda yapıyoruz. Atığın 
oluşumundan bertarafına kadar tüm süreçlerin takibi ilgili yasa 
ve düzenlemelere göre yapılıyor, uygunluğunun kontrolü ise 
Atık Yönetim Programı çerçevesinde yürütülüyor. Tehlikeli 
atıklar geçici tehlikeli atık depolama sahalarında, tehlikesiz 
atıklar ise hurda atık sahasında depolanıyor. Tehlikeli atıkların 
bertarafı ise yetkili tesislerle iş birliği içerisinde gerçekleştiriliyor.

Atık Yönetimi
  İnşaat Grubu
Atıklar Birim 2016
Tehlikeli atıklar ton  md
Tehlikeli olmayan atıklar ton  3,28
Toplam Atık ton 3,28

Geri Dönüşüm
Bina kaynaklı atıklar kategorisine merkez ofiste oluşan atıklar, 
yazıcıların toner kartuşları, kâğıt, ambalaj malzemeleri ve 
elektronik cihazlar giriyor. Bu atıkların ayrıştırılarak toplanması 
için binalarımızda kâğıt, plastik, cam, metal, ambalaj ve atık pil 
toplama kumbaraları bulunuyor. Söz konusu atıkları azaltmak, 
ayrıştırarak toplamak ve dönüştürülmesini sağlamak için 
çalışanlarımızı bilinçlendirme, teşvik çalışmaları ve kampanyalar 
yürütüyoruz.  Proje faaliyetlerinde ise değerlendirilebilir nitelikli 
atıklar oluştukları kaynakta ayrılıyor. Kaynağında ayrı toplanan 
malzemeler, türlerine göre sınıflandırılarak ilgili kuruluşlar 
vasıtasıyla geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. 

Geri dönüşüm amaçlı kullanılabilen atık yağlar ise lisanslı 
firmalarla yaptığımız anlaşma kapsamında geri kazanım 
tesislerine iletiliyor. 

Çevre dostu uygulamalar
STFA İnşaat Grubu’nda çevre bilincinin oluşturulması, 
farkındalık yaratılması, gelecek nesillere daha sağlıklı ve 
yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak adına kaynakların 
verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik çalışmalar öncelikli 
olarak ele alınıyor. Çevre çalışmalarımızı, insana, doğaya ve 
gelecek kuşaklara sorumluluk ilkemiz etrafında kurgulayarak, 
iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve çalışanlarımızın da katılımıyla 
toplumsal duyarlılık bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla projelerimizi tabana yayıyoruz. 

Faaliyetlerimiz kapsamında çevresel amaçlara ulaşılması 
için tedarikçilerle iş birliği yapılması ve tedarikçilerin doğa 
dostu uygulamalarının değerlendirilmesi sonucunda çevre 
için olumsuz etkileri olmayan satın almalar gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Projelerimiz kapsamında makina ve 
ekipmanlarımızın tümünü enerji verimli modellerden 
seçiyoruz. Kullanılmakta olan inşaat malzemelerinde ise 
sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanları tercih ediyoruz. 
Geri dönüştürülebilen atıkları doğru şekilde ayrıştırıyor, 
tehlikeli atıkların bertarafını yetkili tesislerle iş birliği içerisinde 
sağlıyoruz. 
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Çevre yönetim faaliyetlerimiz ISO 14001:2015 Çevre Yönetim 
Sistemi kapsamında bağımsız denetçi kuruluşlarca düzenli 
olarak denetleniyor, çevre ve insan sağlığına etkimiz de sürekli 
takip ediliyor. 

TOPLUMA KATKI
STFA İnşaat Grubu olarak, başarılı şirketlerin sadece ürün ve 
hizmetlerinin kalitesiyle değil, aynı zamanda içinde bulundukları 
çevreye ve topluma faydalarıyla da fark yarattığına inanıyoruz. 
Kuruluşumuzdan bu yana tüm faaliyetlerimizde insana değer 
veren, çevreyi koruyan bir yaklaşım içinde çalışıyoruz. Ülkemizin 
ileriye taşınmasının yolunun daha çok inovasyonla daha 
fazla katma değer üretmek ve bunları hayata geçirebilecek 
kapasitede nesiller yetiştirmekten geçtiğine inanıyoruz.  
Yatırım ve faaliyetlerimiz sonucu büyürken, sosyal ve çevresel 
sorumluluklarımızı da gözetmeye devam ediyoruz. Kurum 
kültürümüzün değişmez parçası olan sosyal sorumluluk 
yaklaşımımızın, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş 
olması da sürdürülebilir bir başarı sağlamamızda en önemli 
etkenlerden biri.
2016 yılında devam eden topluma katkı çalışmalarımızdan 
bazıları:

“Geleceğin Seninle Aynı Renk Olsun”
STFA’nın öncülüğünde Türkiye’nin en parlak gençlerine, 
dünyanın en iyi eğitimini vermek için yola çıkan TEVİTÖL 
(TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi)’e kaynak yaratmak ve üstün 
yetenekli çocukların eğitimine dikkat çekmek amacıyla yapılan 
“TEVİTÖL Gelecek Kampı” projesi kapsamında, 2016 yılında 
beşi çalışanlarımızın çocukları, beş kız öğrenci de Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği’nden olmak üzere toplam on 
öğrencinin TEVİTÖL Yaz Kampı’ndan faydalanmaları sağlandı. 
“Geleceğin Seninle Aynı Renk Olsun” temasıyla tasarlanan 

Gelecek Kampı; lise öğrencilerinin üniversite seçimleri 
öncesinde kendilerini daha iyi tanımalarını, yatkınlıklarını, ilgi 
alanlarını ve eğilimlerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Kâr 
amacı taşımayan programın tüm geliri TEV- TEVİTÖL fonuna 
aktarılıyor. Bireysel kayıtlara da açık olan kampın en önemli 
özelliği şirketler için yeni bir sosyal sorumluluk alanı oluşturmuş 
olması. Şirketler; kendi çalışanlarının çocuklarının kampa 
katılmasını destekleyerek hem çalışanlarının çocuklarının 
gelecek vizyonuna hem de üstün yetenekli çocukların 
eğitimine aynı anda katkıda bulunuyorlar. Bu kapsamda şu 
ana kadar STFA’nın başlattığı bu projeye Türkiye’nin önde 
gelen şirketleri katıldı. Şirketler, kendi çalışanlarının çocukları 
ya da bu eğitimden burslu yararlanan çocukların kamptan 
faydalanmasına destek vererek projeye katıldılar.  

İzmit Körfez Köprüsü’ndeki yöntem ilham verdi, 
betonu suda yüzdürdüler
STFA İnşaat Grubu’nun desteğiyle, İstanbul teknik 
Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından “Beton 
Kano Yarışması” düzenlendi. Genç mühendis adaylarının yapı 
malzemesi ve yapısal tasarım alanındaki bilgilerini pratiğe 
dökmelerini amaçlayan yarışmada, takımlar betondan kano 
tasarladı. Daha sonra İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde düzenlenen 
yarışmada beton kanolar suda mücadele etti. Kazananlara 
ödülleri törenle verildi. Organizasyona ECAP Genel Müdür 
Yardımcısı Celalettin İlhan, jüri olarak katıldı. Dereceye giren 
takımların ödülleri İnşaat Grup Başkanımız Mustafa Karakuş 
tarafından verildi.  

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, STFA’nın desteğiyle 
18 Nisan 2016 tarihinde Katar’ın başkenti Doha’da, Şef 
Rengin Gökmen yönetiminde bir konser verdi. Katara Cultural 

Toplumdan aldığını topluma geri verme anlayışı doğrultusunda sanattan eğitime,  
spordan doğal hayatın sürdürülebilirliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede sosyal  
sorumluluk faaliyetlerine imza atıyoruz.
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Village Foundation ve Katar’daki Türk Büyükelçiliği iş birliği ile 
STFA ve Yapı Merkezi’nin ana sponsorluğunda Katara Opera 
House’da gerçekleşen konsere ilgi büyüktü. Yıllar önce Rıza 
Şah döneminde İran’da verilen konserden sonra Müslüman 
bir ülkede verilen bu ilk konseri bakanlar, müsteşarlar, 
büyükelçiler, Katar iş dünyasının ileri gelen isimleri, STFA ve 
Yapı Merkezi’nin üst yönetimi ile Katar Metro Gold Line Proje 
ortaklarından Aktor’un üst yönetimi ve kalabalık bir izleyici 
topluluğu izledi.

Anadolu Ateşi Umman’da 
Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı 
Anadolu Ateşi gösterisi, yurt dışı turneleri kapsamında 31 
Mart 2016 tarihinde Umman Maskat’ta sahnelendi. Maskat 
Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve STFA sponsorluğunda 
organize edilen gösteri büyük ilgi gördü. Gösteriye Kraliyet 
Ailesi, bakanlar, müsteşarlar, büyükelçiler ve Oman iş 
dünyasının ileri gelen isimleri katıldı. Etkinliğe STFA Grubu’nu 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sezai Taşkent, 
İnşaat Grup Başkanımız Mustafa Karakuş, Umman Ülke 
Müdürümüz Erdinç Ulusoy, Katar Ülke Müdürümüz Hasan 
Taşan, Umman Projeler Koordinatörümüz Ahmet Bilgin ve 
STFA Umman bölge ekibi katıldı.

ÇALIŞANLARIMIZ EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ  
Toplumsal gelişim için insana ve bilgiye yapılan yatırımın 
son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bilinç ve inanç 
doğrultusunda üniversiteler ile yakın bir iş birliğinde bulunarak 
sektöre katılacak genç öğrencilere staj desteği sağlıyoruz. 
Bunun yanında genç nüfusun eğitim düzeyinin artırılmasına 
katkıda bulunacak pek çok faaliyette bulunuyoruz. 

Uzun vadeli işe alım stratejimiz çerçevesinde hem istihdamın 
devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz hem de çalışanlarımızın 
şirketimize olan bağlılıklarını artırmaya yönelik faaliyetlerde 
bulunuyoruz. Çalışanlarımızın kendilerini rahatça ifade 
edebilmelerine olanak sağlamak amacıyla insan kaynakları 
olarak “açık kapı” politikası uyguluyoruz. Çalışanlarımızın 

beklentilerini ve geri bildirimlerini düzenli olarak sorgulayarak 
aktif diyaloğun yürütülmesine yardımcı oluyoruz.

2016 yılında 15.010.147 adam-saat çalışma yapıldı, yıl 
içerisinde de iş günü kaybı ile sonuçlanan toplam sekiz 
kaza meydana geldi. İş sağlığı ve güvenliği performansını 
ölçmede tüm dünyada belirleyici kabul edilen kaza sıklık 
oranı ve kaza ağırlık oranı istatistiklerinde STFA İnşaat Grubu 
olarak sergilediğimiz istikrarlı düşüşü 2016 yılında da devam 
ettirdik. 

Toplam işgücü   İnşaat Grubu
 Birim 201 6
   Beyaz yaka çalışanlar Kişi  3.272
   Mavi yaka çalışanlar Kişi  11.582
   Alt işverenlerin çalışanları Kişi  860
TOPLAM Kişi  15.714
Sözleşmeye Göre Birim 2016
   Sözleşmeli çalışanlar Kişi  14.854
   Tam zamanlı çalışanlar Kişi  14.854
Cinsiyete Göre Birim 2016
   Erkek Kişi  14.792
 Oran  99,5
   Kadın Kişi  65
 Oran 0,5

İSG Eğitimleri Birim İnşaat Grubu
  2016
İSG Eğitim Saatleri adam*saat  17.838
Kazalar Birim 2016
Ölümlü Kaza  Adet/Yıl  0
Raporlu Kaza (IR) Oranı  0,11
Kayıp Günler Birim 2016
İş Kazası sebebiyle kayıp gün (LDR) Oran  1,35
Hastalık sebebiyle kayıp gün (ODR) Oran  0
İşe Devamsızlık (Kadın) (AR) Oranı  IK Destek
İşe Devamsızlık (Erkek) (AR) Oranı  IK Destek 
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KALİTE YÖNETİMİ
Etkin Kalite Yönetiminin, projelerimizin amaçlanan 
sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen en önemli 
araçlardan birisi olduğunun farkındayız. 

Sürekli gelişme döngüsünde, projelerimizde kalite 
performansının sistematik olarak takibinde ve 
değerlendirilmesinde kilit bir rol oynayan proje kalite 
performansının ölçümü için metrik temelli bir izlenme sistemi 
oluşturulmuş ve 2016 yılı 3. çeyreği itibarıyla da kullanıma 
alınmıştır.

“Proje Kalite İndeksi” olarak tanımlanan ve;

• Proje kalite planlama ve dokümantasyon,
• Proje kalite uygulamaları,
• Kilit performans göstergeleri,

ana başlıklarından oluşan takip sistemi ile projelerimizde 
gerçekleştirilen kalite uygulamalarının etkinliğinin takibi, 
gelişmeye açık alanlarımızın tespiti ve müşteri memnuniyetinin 
artırılmasını amaçlıyoruz.

Çalışanlarımıza Yaptığımız Eğitim İçerikleri (2016)

(Merkez Ofis Eğitimleri – Kişisel Gelişim ve Teknik 
Eğitimler)
İnovasyonda İşbirliği Yönetimi ve Ortaklık Kültürü 
- Kişisel Gelişim Eğitimleri
Girişimcilik ve İnovasyon Projeleri için Verilen 
Kurumsal Finansman Destekleri - Kişisel Gelişim 
Eğitimleri
ARGE Projeleri Yönetimi - Kişisel Gelişim Eğitimleri

Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Uygulanması - Kişisel 
Gelişim Eğitimleri
Yeni İş Modeli Geliştirme - Kişisel Gelişim Eğitimleri
İş Hukuku Zirvesi - Teknik Eğitimler 
İş’in Sırrı Mutluluk - Kişisel Gelişim Eğitimleri
Leadership for Senior Executives - Kişisel Gelişim 
Eğitimleri
ICC/FIDIC Konferansı - Uluslararası İnşaat 
Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözümü - Teknik 
Eğitimler 
Liderlik Eğitimi - Decision Base İş Simulasyonu 
- Kişisel Gelişim Eğitimleri
PPP ve Proje Finansmanı - Teknik Eğitimler 
Primavera Temel Eğitimi - Teknik Eğitimler 
Dökme Malzeme Yönetimi - Teknik Eğitimler 
HOGAN Liderlik Envanteri - Kişisel Gelişim Eğitimleri
Vergi Affı, Fırsatlar ve Riskler - Teknik Eğitimler 
Sigorta Poliçe Yönetim Sistemi - Teknik Eğitimler 
Satıcı Ödeme Araçları - Teknik Eğitimler 

(Proje Eğitimleri – Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitimler)
Combined Course for Equipment Operator, Rigger & 
Flagman – Teknik Eğitimler 
Defensive Driving  – Teknik Eğitimler
CCMP (Contract&Commercial Management 
Practitioner) – Teknik Eğitimler
Project Management (PMP) – Teknik Eğitimler

ETİK VE GÜVEN 
Etik İlkeler; STFA Yatırım Holding ve grup şirketleri 
çalışanlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini 
çizmek, çalışanları ve şirketi korumak amacıyla hazırlanmış 
olup, çalışanların sorumluluklarını yerine getirirken alacakları 

Farklılıkları yönetme kabiliyetimiz, yeteneklerin gelişimine izin veren insan kaynakları 
anlayışımız ve ödün vermediğimiz etik ilkelerimiz ile yıllara dayanan sağlam bir kurum 
kültürü yaratmanın kıvancını yaşıyoruz.
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kararlar ve sergileyecekleri davranışlar için yol gösterici 
olmayı amaçlıyor. Etik Bildirim Hattı’nın kuruluş amacı; 
olası ihlal ve şikayetlerin tek bir yerde toplanması, etik ihlali 
tespit eden ve/veya maruz kalan çalışanları, ihlal durumunu 
bildirebilmesi için desteklemek ve durumu kontrol altına 
almak olarak belirlendi.

İş etiği ilkelerine ve/ya şirket politikalarına ve prosedürlerine 
uymayanlar, iş akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin 
soruşturmasına muhatap olurlar. Soruşturma disiplin süreci 
ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali raporlamayan, 
gerekli süreci başlatmayanların yanı sıra etik ilkeleri ihlal 
eden uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere 
de uygulanır. STFA, etik kuralları ihlâl eden ya da bildirimde 
bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında disiplin 
hükümleri uygulayabilir.
Olası ihlalleri önlemek için organizasyonumuzun 
sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Etik İlkeler hakkında çalışanları bilgilendirmek, politika ve 
kuralların daha iyi anlaşılması için periyodik eğitimler vermek, 
çalışanlarla bu konu hakkında sürekli iletişim kurmak

• Yeni istihdam edilen personelin “Etik İlkeler”i okuduğundan 
emin olmak, onları bu konuda bilgilendirmek ve Çalışan 
Bildirgesi’ni imzaladığından emin olmak. 
• Her bir yıl başlangıcında çalışanların İş Etiğine Uyum 
Formu’nu imzaladığından emin olmak ve bildirgelerini 
güncellemek.

Çalışanlardan genel ahlâk ilkeleri çerçevesinde ve sağduyulu 
davranmalarını bekleriz. Çalışmalar esnasında etik ilkelerin 
uygulanması kapsamında çalışanların soru işaretleri varsa, 
İnsan Kaynakları birimi ya da Hukuk birimiyle iletişime 
geçebilirler. 

Çalışanlarımızdan beklenen sorumluluklar aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

• Yasalara her zaman uymaları, 
• İş ve işlemleri kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde 

yapmaları, yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat 
etmeleri, 
• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini 
yerine getirmeleri, 
• Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve 
anlayışlı davranmaları, 
• Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi ya 
da kuruluştan rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi ya 
da kuruluşa rüşvet vermekten kaçınmaları, 
• Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen 
tüm prensip ve uygulamalara uyumlu hareket etmeleri, 
• İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, 
beyandan ya da yazılı açıklamadan uzak durmaları, 
• Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek 
veya çalışma ortamının uyumunu bozacak davranışlardan 
kaçınmaları, 
• Şirket’in belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün 
varlıklarını hasardan, suiistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan 
korumaları, 
• Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da 
dolaylı bir şekilde kişisel kazanç elde etmek ve/veya siyasi 
aktivite ya da çıkar amacıyla kullanmaktan kaçınmaları.

YÖNETİM SİSTEMLERİ

2015 yılında Grubun bilgi varlıklarının bilinçli ve sistematik 
olarak korunması ve yönetilmesine yönelik olarak başlatılan 
çalışmalar sonucunda alınan ISO/ IEC 27001:2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sertifikaları ile STFA, Bilgi Güvenliği 
Yönetimi konusundaki kararlılığını ortaya koymuş oldu.
Bu yıl içinde, STFA Grup Şirketleri’nden Enerya’dan sonra, 
STFA Yatırım Holding A.Ş., STFA İnşaat A.Ş, STFA Deniz 
İnşaatı İnşaat San. ve Tic. A.Ş, STFA Temel Araştırma ve 
Sondaj A.Ş ile Ecap Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’de ISO/
IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikalarını almaya 
hak kazandılar.
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Operasyon haritası
Bunun yanı sıra, 2016 yılında Bureau Veritas tarafından 
gerçekleştirilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ara kontrol denetimleri 
başarıyla tamamlanmış olup, 2017 yılında planlanan ISO 
9001:2015 ve ISO 14001:2015 versiyonlarına geçiş için 
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Takdir Belgeleri
Projelerinde şartname gerekliliklerini ve müşteri memnuniyetini 
en üst düzeyde karşılayan STFA İnşaat Grubu’nun “Kalite” 
ve “Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği” anlayışı tüm paydaşların 
güvenliğini, yararını ve tatminini gözetmeye dayalıdır. 

2016 yılı içerisinde tamamladığımız “Erbil Su Temin Sistemi 
ve Duhok Dağıtım Şebekesi Paket 1”, “İzmit Körfez Geçişi 
Projesinin Altyapı İnşaatları ve Derin Denizde Temel İnşaatları” 
ve “Yarımca Konteyner Terminali” projelerimizdeki başarılı 
Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği (ÇİSG) uygulamalarımızdan 
dolayı İşverenlerimiz tarafından Takdir Belgelerine layık 
görüldük.

Bu belgeler, STFA’nın daha önce üstlendiği ve başarıyla 
tamamladığı projelerin ardından, STFA Kalite ve ÇİSG 
kültürünün yeni kilometre taşlarını oluşturmaktadır.
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Operasyon haritası

FAAL OLDUĞUMUZ ÜLKELER
AZERBAYCAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
ÇİN
FAS
GÜRCİSTAN
HİNDİSTAN
IRAK
KATAR
KUVEYT
LİBYA
LÜBNAN
MOZAMBİK
PAKİSTAN
RUSYA
SUUDİ ARABİSTAN
TÜRKMENİSTAN
TÜRKİYE
UMMAN

PROJELERİN TAMAMLANDIĞI ÜLKELER

BULGARİSTAN 
CEZAYİR
İRAN
KAZAKİSTAN
KIBRIS
MISIR
ROMANYA
SURİYE
TUNUS
ÜRDÜN
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1938 Sezai Türkeş-Feyzi Akaya Ortaklığı (STFA) kuruldu. 1948 STFA’nın Türkiye’deki ilk büyük ölçekli müteahhitlik işi olan Malatya 
Köprüleri tamamlandı. 1952 Türkiye’deki ilk 154kV’lık Enerji Nakil Hattı Projesi STFA tarafından tamamlandı. 1958 NATO Altyapı 
Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk telefon şebekesi STFA tarafından tamamlandı.  1962 Türkiye’de o güne kadar yapılan en uzun 
iskele (mendirek) olan 1.800 m uzunluğundaki NATO Dörtyol Petrol Dolum İskelesi’nin inşaatı STFA tarafından tamamlandı. 1965 
Türkiye’nin ilk denizaltı üssü inşaatı olan Bartın Limanı Projesi, STFA tarafından tamamlandı. 1968 Aliağa Rafinerisi Deniz Terminali 
Projesi kapsamında Feyzi Akkaya tarafından tasarlanmış olan petrol deniz platformu ilk kez kullanıldı. 1970 Kadıncık II Hidroelektrik 
Enerji Santrali Projesi kapsamında tünel açma makinası Türkiye’de ilk defa STFA tarafından kullanıldı. 1972 STFA’nın ve bir Türk 
müteahhitlik firmasının ilk uluslararası işi olan Libya-Trablus Limanı Projesi üstlenildi. 1973 Libya’da yürütülen Trablus Limanı Projesi’nde 
kullanılan kesonları yerleştirmek için 1.200 tonluk liman vinci tasarlandı ve üretildi. 1978 Mesleki eğitim kapsamında burs vermek üzere, 
Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı kuruldu. • Mekke Mina Tünelleri kapsamında STFA, Suudi Arabistan’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik 
şirketi oldu.  1981 Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilk müteahhitlik işi olan 220kV’lık, 145 km uzunluğundaki Enerji Nakil Hattı Projesi 
STFA tarafından tamamlandı. • STFA, Mısır’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. 1983 İran Körfezi’ndeki Jask, Keşm ve 
Lengeh Liman Projeleri kapsamında STFA, İran’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. • STFA’nın kurucuları olan Sezai Türkeş 
ve Feyzi Akkaya’ya İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından Onursal Doktor unvanı verildi. 1984 Gabes Limanı kapsamında STFA, 
Tunus’ta iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu.1985 Dünyanın altıncı büyük asma köprüsü olan İkinci Boğaz Köprüsü ve 230 km’lik 
Otoyol Projesi STFA tarafından üstlenildi. İstanbul Kanalizasyon Projesi kapsamında ise Türkiye’de ilk kez basınçlı çimento enjeksiyon 
sistemi STFA tarafından kullanıldı. 1986 Kömürhan Köprüsü inşaatı kapsamında Türkiye’nin ilk yerinde dökme kazıklı temel üzerine 
serbest konsol metodu STFA tarafından uygulamaya sokuldu. 1990 Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdikleri üstün mühendislik 
ve müteahhitlik çalışmaları neticesinde, “Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı” STFA kurucuları Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’ya 
verildi. 1992 Kazıklarının çapı, uzunluğu ve adedi bakımından mühendislikte bilinen en büyük temele sahip köprülerden olan Galata 
Köprüsü’nün inşaatının yanı sıra Pakistan’da bulunan İndus Otoyolu Projesi, STFA tarafından üstlenildi. Böylece STFA, Pakistan’da iş 
yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. Orhaneli Termal Enerji Santrali Projesi kapsamında, Türkiye’de o güne kadar yapılmış olan en 
yüksek bacanın inşaatı (275 m) STFA tarafından üstlenildi. 1994 STFA, Türkmenistan’daki ilk taahhüt projesi olan 500kV’lık, 374 km 
uzunluğundaki Enerji Nakil Hattını tamamladı. 1995 Türkiye’nin ilk Sıvı Doğal Gaz Terminali Projesi, Marmara Ereğli’de STFA tarafından 
tamamlandı. 1997  735 kW’lık İstanbul Boğazı Atlama Enerji Nakil Hattı Projesi, STFA tarafından tamamlandı. 1998 Asya’dan Afrika’ya 
kıtalararası bağlantı kuran 500kV’lık Mısır-Ürdün Bağlantı Projesi’nin yanı sıra Antalya Deniz Deşarj Projesi kapsamında, dünyada ilk kez 
1.600 mm çapında HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) borunun 50 metre derinliğe yerleştirilmesini kapsayan proje, STFA tarafından 
üstlenildi. 2000 Sohar Limanı çalışmaları kapsamında STFA, Umman’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. • Lakdarya-Bouria 
Otoyolu tüneli çalışmaları kapsamında STFA, Cezayir’de müteahhitlik işi yapan ilk Türk şirketi oldu. • Ras Laffan Liman Hizmetleri 
Rıhtımı çalışmaları kapsamında STFA, Katar’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. 2001 Trinagar’dan Rithala’ya Delhi Metro Tren 
İşletmeleri Viyadükleri için yapılan kazıklı temel çalışmaları kapsamında STFA, Hindistan’daki ilk müteahhitlik işini aldı. 2003 / STFA İnşaat 
Grubu bünyesinde yıllar içinde oluşan bilgi birikimini kullanmak suretiyle yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirmek, nitelikli danışmanlık 
ve proje yönetimi hizmetlerini sürdürmek ve iyileştirmek üzere mühendislik şirketi ECAP kuruldu.  2004 Suudi Arabistan’da Kral Halid 
Tüneli Projesi kapsamında 1.795 metre uzunluğundaki tünel kazısı STFA tarafından iki buçuk ayda tamamlandı. 2005 Al Habtoor 
Engineering Enterprise Co. L.L.C ile STFA arasındaki ortaklık kapsamında Dubai’de Al Habtoor -STFA Soil Group L.L.C. kuruldu. 
2007 Umman’da dünyanın en büyük limanlarından biri olan Duqm Limanı inşaatı STFA tarafından üstlenildi. İşveren Saudi Aramco için 
Suudi Arabistan’ın en önemli yatırımlarımdan olan “Manifa Oil Field” Projesi’nin tüm deniz ve inşaat işlerinin anahtar teslimi (EPC) STFA 
tarafından üstlenildi. 2008 STFA, Katar Konyeyner Terminal Rıhtım 7 Projesi kapsamında o güne kadar aldığı en kapsamlı “tedarik, 
kurulum (montaj), işletmeye alma” hizmet temini işini üstlendi. 2009 STFA İnşaat Grubu’nun yıllık cirosu 700 milyon dolar seviyesine 
ulaştı.  2010 STFA tarafından Katar’da yürütülen Gabro Terminal Rıhtımı Projesi teslim tarihinden önce tamamlandı. 2011 Dünyanın en 
büyük orta açıklıklı köprülerinden olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü’nün Derin Denizde Temel İnşaatları ve Altyapı İnşaatları Projesi’nde, 
üst kotu -40’da olan kazık yerleştirme ve 50000 ton keson batırma işlemi ilk kez gerçekleştirildi. 2012 STFA’nın Irak’taki ilk işi olan Erbil 
Water Supply Network işi üstlenildi. 2013 STFA’nın Kuveyt’teki ilk projesi olan Servis Limanları Projesi ile Fas’taki ilk projesi olan Yeni 
Safi Limanı Projesi üstlenildi. 2014 Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği en büyük proje olma özelliğini de taşıyan Katar Metro 
Gold Line Projesi üstlenildi. 2016 Türkiye’de IHI ile yaptığımız İzmit Körfez Geçişi Projesinin Altyapı İnşaatları ve Derin Denizde Temel 
İnşaatları Projesi’ni tamamlandı. • Dünyanın önde gelen konteyner liman işletmecisi Dubai Port World (DPW) şirketinin bölge ticareti 
açısından stratejik öneme sahip Yarımca Konteyner Terminali Projesi tamamladı. Projenin geçici kabulü yapıldı. • Kuzey Irak’ta Erbil Su 
Temin Sistemi ve Duhok Dağıtım Şebekesi Paket 1 projesi tamamlandı. Projenin geçici kabul belgesi alındı. • Saudi Aramco’ya yapılan 
Dareen Limanı projesi  tamamlandı. Projenin makina demobilizayonu gerçekleştirildi.

Kilometre taşları
STFA Grubu’nun yıllar boyunca imza attığı başarılardan bazıları...
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Topluma fayda sağlayacak ürün ve hizmetleri 
hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdüren 
Grubumuz gücünü, inovasyonu odak noktasına
alan yetkin insan kaynağından alıyor. 

CİRO

1,7 
Milyar TL

Enerji Grubu

ABONE

1 
Milyon
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Sektörel görünüm
SEKTÖRDEKİ DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLDUK

“Müşterilerimiz yaptığımız her şeyin odağındadır” 
anlayışıyla kendimize zorlu hedefler belirleyerek 2016 yılına 
başlamıştık. Bu hedefleri belirlerken hayal ettiklerimizi 
gerçekleştirme gücüne sahip olduğumuzu biliyorduk. “2016 
yılında Enerya neler yaptı?” sorusuna “Sektördeki değişimin 
öncüsü olduk” şeklinde cevap vermenin gururunu yaşıyoruz. 

Bu hedefler doğrultusunda, yıl boyu yaptığımız yatırımlar 
ve çalışmalarla sektördeki farklılığımızı daha da görünür 
kıldık. 2016, hizmet kalitemizi standartlaştırdığımız, teknoloji 
yatırımlarımızı artırdığımız, Türkiye’nin ilk CNG Projesi’ni 
gerçekleştirdiğimiz, yeni yatırım bölgelerini Enerya konforuyla 
buluşturduğumuz bir yıl oldu. Enerya kentlerinde yeni 
genişleme ve yatırım bölgeleriyle hizmet ağımızı genişlettik. 
Abone sayımız 1 milyonu aştı. Yıllık gaz hacminde 3,6 milyar 
metreküpe ulaştık. Enerya kentlerinde 9200 km hat imalatı 
yaptık. 

2016 yılında, yenilenebilir enerji alanında saha uygulaması ve 
alışveriş merkezi çatı uygulaması çalışmalarını tamamladık. 
Güneş enerjisi sektörüne özel olarak sunduğumuz bakım 
anlaşmaları kapsamında, tesislerin periyodik bakım 
faaliyetlerini de halihazırda sürdürüyoruz. Yine 2016 yılı içinde 
hizmet kalitemizi standartlaştırmak için yenilenmiş Müşteri 
Hizmetleri Prosedürümüzü yayınladık. Bu süreçle birlikte 
müşteri memnuniyeti oranımız yüzde 84 düzeyine ulaştı. 

Enerya markasında 2014 yılında değişim süreci başlatırken en 
önemli hedeflerimizden birisi de tüm müşterilerimize Enerya 
çatısı altında temiz-akıllı-kolay çözümler sunmaktı. Bu amaçla 
sektörümüzde fark yaratan adımlar attık. Bugün; ulaşılabilir, 
kolay anlaşılan, yardımsever ve en önemlisi de müşteri odaklı 
bir marka yaratmış olmanın güveniyle ilerlemeye ve büyümeye 
devam ediyoruz. Bu hedefle yaptığımız çalışmalar sorunca 
2016 yılında Enerya’nın marka bilinirliği yüzde 90’a ulaştı.  

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde, 
yenilediğimiz web sitemiz 2016 yılında yayına girdi. Web sitemiz 
üzerinden abonelerimiz tüm online işlemlere, sözleşmelere ve 
sertifikalı firmalara rahatlıkla ulaşabiliyor.

2016 bizim için sektörde fark yarattığımız bir projenin hayata 
geçtiği yıl oldu. Artık sadece kent merkezlerine değil, Enerya 
kentlerinin ilçelerine de doğal gaz arzı sağlamaya başladık. 
Erzincan Üzümlü’ye doğal gaz boru hattı olmadan CNG 
Projesi ile doğal gaz arzı sağladık. Bu ilk ile sektörümüzü 
cesaretlendirdik. Projeyi 5,5 ay gibi kısa sürede tamamladık. 
Bu proje sayesinde doğal gaz dağıtım sektöründe birçok 
şeyin değişmesini sağladık. Enerya, CNG Projesi ile öncelikle 
sektörde önemli bir adım olan mevzuat değişikliğine öncü 
oldu. Arkasından projenin çok kısa sürede sorunsuz bir 
şekilde hayata geçmesiyle sektördeki tüm paydaşların 
farkındalığı arttı. 

Aslan Uzun
Enerji Grup Başkanı

STFA 
Enerji Grubu

Enerya 
Gaz Dağıtım 

A.Ş.

Evrencik 
Rüzgar 

Enerjisinden 
Elektrik 

Üretimi Ltd. 
Şti.

Enerya 
Yenilenebilir 
Enerji A.Ş.

Enerya 
Gaz Ticaret 

A.Ş.

Enerya 
Elektrik 

Ticaret A.Ş.
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2016 yılı içinde genişleme bölgelerimiz olan Konya’nın 
Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir ilçelerine de doğal arzı sağlamaya 
başladık. Fayda sağlamayı ilke edinen bir şirket olarak, 
ülkemizin geleceği olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımız için 
tüm enerjimizle yıl içinde bir sosyal sorumluluk projesi yürüttük. 
“Enerya Enerjisiyle Çocukları Isıtıyor” projemiz kapsamında, 
ihtiyaç sahibi 5.000 çocuğa atkı, bere, eldiven, aktivite kitabı 
ve boya kalemleri ulaştırdık. Hediyelerimizi Şırnak, Ağrı, Van, 
Adana, Hakkâri, Kars, Sinop ve Çanakkale’de toplam 14 
okula gönderdik. Toplumsal dayanışmaya olan inancımızla, 
ülkemizdeki her çocuğun eşit eğitim imkanına kavuşmasını 
diliyoruz.

13 yıldır en önemli aktörlerinden biri olduğumuz enerji 
sektöründe Enerya markası ile doğal gaz dağıtımının yanı 
sıra doğal gaz toptan ticareti, güneş enerjisi projeleri, elektrik 
ticareti ve rüzgâr enerjisi alanlarında da faaliyet gösteriyoruz. 
Varlık gösterdiğimiz tüm alanlarda yatırımlarımızı günden güne 
artırarak büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’nin ikinci en 
yaygın doğal gaz dağıtım şirketi olarak sektörü daha ileriye 
götürmek için elimizi taşın altına koymaktan, sektörümüzde 
öncü rolü üstlenmekten geri durmuyoruz.
Enerji Grubu olarak, STFA’nın uzun yıllara dayanan tecrübesini 
de arkamıza alarak bilgi birikimimizi bölgeye transfer etmek 
üzere çalışıyoruz. 12 yıldır Antalya, Konya, Karaman, Ereğli, 
Erzincan, Denizli, Aydın, Aksaray, Çorum, Niğde ve Nevşehir’in 

doğal gaz dağıtımını ve altyapı faaliyetlerini yürütüyoruz. 
Türkiye’nin ikinci en yaygın doğal gaz dağıtım şirketi olarak, 10 
şehirde bugüne kadar 725 milyon TL’lik yatırım ve 9120 km’lik 
dağıtım ağı kurduk. Hızlı bir yatırım planı ile bulunduğumuz 
illerde nüfusun ortalama %87’sine hizmet götürerek 2016 
yılında 1 milyon aboneye, 1,7 milyar TL’lik ciroya ve toplamda 
3,6 milyar metreküplük hacme ulaştık.

2017 yılında genişleme bölgelerimizde yine enerji sektörünün 
ilklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.  Doğal gaz 
arzının sağlanmasının zor olduğu ve kısa vadede arzın 
sağlanamayacağı ilçelerin doğal gaz kullanımına geçmesi 
için yedi ilçede Türkiye’nin ilk yaygın ve sabit Konteyner 
RMS-A Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu projeyle Erzincan’ın 
Refahiye, Konya’nın Sarayönü, Aksaray’ın Ortaköy, 
Nevşehir’in Gülşehir, Denizli’nin Acıpayam ve Serinhisar ile 
Aydın’ın Çine ilçelerini 2017 yılı içerisinde doğal gaz konforu 
ve ekonomisiyle buluşturacağız. Yine 2017 yılı içerisinde kalıcı 
LNG ile Karaman’ın Ermenek, Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan 
ve Konya’nın Karapınar ve Beyşehir ilçelerine doğal gaz arzı 
sağlayacağız. 

Enerya olarak, “Türkiye’nin en yenilikçi ve müşterisine en 
yakın kurumsal enerji şirketiyiz” iddiasıyla, 2017 yılında da 
yeni hedeflere ulaşmak ve müşterilerimize kusursuz hizmet 
sunmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.

Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti kavramlarını öncelikler sıralamasında üst
basamaklarda konumlandırarak markamıızın gücüne güç katıyoruz.
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ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş.
Doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet 
göstermek üzere 2003 yılında kurulan ve 7 Şubat 2014 
tarihinde enerji alanındaki tüm kuruluşlarını tek çatı altında 
toplayarak Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. adını alan şirketimiz, 
kısa sürede özellikle doğal gaz dağıtım sektöründe anahtar 
konumundaki işletmelerden biri haline geldi. 

Sahip olduğu enerji ve doğal gaz dağıtım lisanslarıyla 
Antalya, Konya, Karaman, Erzincan, Denizli, Aydın, Aksaray, 
Çorum, Niğde ve Nevşehir illeri ile Konya’nın Ereğli ilçesinde 
faaliyet gösteren Enerya, “Türkiye’nin en yaygın ikinci doğal 
gaz dağıtım şirketi” olarak 30 yıllık lisans süreleriyle toplam 
11 il ve ilçede, 1 milyon aboneye hizmet sunuyor.

2016 yılında 1,7 milyar TL ciro elde eden firmamız, 3,6 milyar 
metreküplük gaz hacmi ile birlikte 8.278 km polietilen ve 842 
km çelik hat ile toplam 9.120 km şebeke uzunluğuna ulaştı.

ENERYA GAZ TİCARET A.Ş.
Enerya Gaz Ticaret A.Ş., tedarikçilerden sağladığı doğal 
gazı yurt genelinde doğal gaz dağıtım şirketlerine ve serbest 
tüketicilere satmak ve toptan doğal gaz ticareti yapmak 
amacıyla kuruldu.

ENERYA ELEKTRİK TİCARET A.Ş.
Enerya Elektrik Ticaret A.Ş., tedarikçilerden sağladığı elektrik 
enerjisini yurt genelinde serbest tüketiciler (kurumsal veya 
bireysel) ve diğer toptan satış şirketlerine satış faaliyetlerini 
gerçekleştirmek amacıyla kuruldu.

ENERYA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 
Ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafyada özellikle güneş 
enerjisine dayalı yatırımların hızla artacağından hareketle 
2012 yılında kurulan Enerya Yenilenebilir Enerji A.Ş., 
oluşacak pazarları sağlam temeller üzerine oturtabilmek 
ve bu temellendirmede azami katkı sağlayabilmek adına 
faaliyet gösteriyor. Şirketimiz, güneş enerji santrallerinin 
kurulumunda lisanslı üretim kapsamında gerçekleştirilecek 
ihalelere katılarak kendi yatırımlarını planlıyor, ayrıca EPC 
alanında hizmet veriyor.

EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK 
ÜRETİM LTD. ŞTİ.
STFA olarak inşaat deneyimimizi ve Türkiye enerji 
piyasasındaki varlığımızı elektrik üretimi alanına taşımak üzere 
RES Anatolia ile %50-%50 ortak olduğumuz Evrencik Rüzgar 
Enerjisinden Elektrik Üretim Ltd. Şti. aracılığıyla Kırklareli’nde 
120 MW’lik rüzgâr santrali yatırımı gerçekleştiriyoruz. 120 
MW’lik Evrencik Rüzgâr Santrali, kapasitesiyle Türkiye’de 
tamamlanmış olan 148 rüzgâr enerjisi ihalesi arasında en 
büyük ilk dört santral içinde yer alıyor. 

BAĞLI ORTAKLIKLAR 
Grubumuzun bağlı ortaklıklarının ve iştirakinin dağıtım lisanslarının başlangıç ve sona erme tarihleri aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklık Ünvanı Faaliyet İli Ortaklık Lisans Lisans Bitiş
  Oranı (%) Tarihi Tarihi
 
Enerya Denizli  Denizli 90 6 Şubat 2006 6 Şubat 2036
Enerya Konya  Konya 75,64 5 Aralık 2003  5 Aralık 2033
Enerya Ereğli Konya 89,97 22 Haziran 2004 22 Haziran 2034
Enerya Antalya Antalya 90 12 Ekim 2006  12 Ekim 2036
Enerya Kapadokyagaz Niğde ve Nevşehir 63 29 Eylül 2005 29 Eylül 2035
Enerya Aksaray Aksaray 89,95 25 Mayıs 2004 25 Mayıs 2034
Enerya Karaman Karaman 90 14 Temmuz 2006 14 Temmuz 2036
Enerya Erzincan  Erzincan 90 4 Ağustos 2006 4 Ağustos 2036
Enerya Aydın Aydın 90,00 21 Ağustos 2008 21 Ağustos 2038
Enerya Gaz Ticaret Türkiye Geneli 99,99 7 Ekim 2009 7 Ekim 2039

Bağlı Ortaklık Ünvanı Faaliyet İli Ortaklık Lisans Lisans Bitiş
  Oranı (%) Tarihi Tarihi
Çorumgaz Çorum 30 16 Mart 2004 16 Mart 2034
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2016 Faaliyetleri
2016 YILINDA VERİMLİLİK ODAKLI YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİK

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ŞEHİRLER : 
AKSARAY - ANTALYA - AYDIN - ÇORUM - EREĞLİ - ERZİNCAN - KARAMAN - KONYA - NEVŞEHİR - NİĞDE

MERKEZ OFİS: 
İSTANBUL - ANKARA

Altyapı yatırımlarımız 2012 yılında 71,5 milyon TL, 
2013 yılında 94,5 milyon TL, 2014 yılında 65 milyon TL, 
2015 yılında 83,3 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılında 
ise toplam altyapı yatırımlarımız 124,7 milyon TL’ye ulaştı. 
Yine 2012 yılında 1,1 milyon TL olan diğer yatırımlarımız 
2013 sonunda 16,5 milyon TL,  2014 yılında 6,7 milyon TL, 
2015 yılında 8,3 milyon TL, 2016 yılında ise 9,3 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 

Antalya’da, 2007 yılında başlayan yatırımlarımız 2016 yılı sonu 
itibarıyla 120 milyon TL’ye ulaştı. 2016 yılı için yeni yatırım 
bölgesi olarak belirlenen Kepez’de dört, Muratpaşa’da sekiz 
mahalleye yapılan 197 km’lik hat imalatıyla Antalya’da 1.088 

km’lik hat imalatına ulaştık. 
Aydın’da 2016 yılı sonu itibarıyla yeni yatırım bölgeleri olarak 
belirlenen Efeler’de dört,  Nazilli’de iki, Söke’de ise üç 
mahalleyi doğal gazla buluşturduk. Ayrıca Kuşadası’na çelik 
ana hat taşıyıcı ile doğal gaz götürdük. 

2003 yılı sonunda Konya’da başlattığımız yatırımlar ise 2016 
yılı sonu itibarıyla 209 milyon TL’ye ulaştı. 2016 yılında eski 
yatırım bölgelerinden Karatay, Meram ve Selçuklu’da toplam 
83 mahalleye hat imalatı yaptık. Yeni yatırım bölgeleri olan 
Akşehir, Ilgın ve Kadınhanı’nda da toplam 16 mahalleyi 
doğal gazla buluşturduk. 

 • Konya’da 2016 yılı sonu itibariyle 374 bin BBS aboneye, 
2.670 km hat imalatına ve yıllık 494,9 milyon metreküp gaz 
satış hacmine, 
• Denizli’de 2016 yılı sonu itibariyle 215 bin BBS aboneye, 
1900 km hat imalatına ve yıllık 863 milyon metreküp gaz satış 
hacmine,
• Kapadokya’da 2016 yılı sonu itibariyle 106 bin BBS 
aboneye, 870 km hat imalatına ve yıllık 105 milyon metreküp 
gaz satış hacmine,
• Aksaray’da 2016 yılı sonu itibariyle 69 bin 500 BBS 
aboneye, 615 km hat imalatına ve yıllık 110 milyon metreküp 
gaz satış hacmine, 
• Antalya’da 2016 yılı sonu itibariyle 65 bin BBS aboneye, 
1.088 km hat imalatına ve yıllık 227,3 milyon metreküp gaz 

satış hacmine, 
• Karaman’da 2016 yılı sonu itibariyle 52.000 BBS aboneye, 
465 km hat imalatına ve yıllık 105 milyon metreküp gaz 
satış hacmine,
• Erzincan’da 2016 yılı sonu itibariyle 46 bin BBS aboneye, 
585 km hat imalatına ve yıllık 52 milyon metreküp gaz satış 
hacmine, 
• Ereğli’de 2016 yılı sonu itibariyle 35 bin BBS aboneye, 
374 km hat imalatına ve yıllık 73,3 milyon metreküp gaz 
satış hacmine,
• Aydın’da 2016 yılı sonu itibariyle 33 bin BBS aboneye, 
586 km hat imalatına ve yıllık 30,1 milyon metreküp gaz 
satış hacmine ulaştık. 

Operasyon Haritası
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İNOVASYON ÇALIŞMALARI
CNG Projesi
Dünya enerji sektörünü yakından takip eden Enerya, inovatif 
proje atılımları çerçevesinde inşa ettiği yenilikçi bakış açısını 
2016 yılında Erzincan Üzümlü’de hayata geçirdiği CNG 
Projesi’yle bir kez daha ortaya koydu. Bu projeyle, doğal 
gaz dağıtım şebekesinin teknik veya ekonomik nedenlerle 
ulaşamadığı küçük bölgelere en hızlı ve en verimli yoldan 
doğal gaz arzı sağlama hedefine ulaşıldı.

Erzincan-Üzümlü arası doğal gaz arzı, CNG (Sıkıştırılmış 
Doğal Gaz) ile Eylül ayı itibarıyla sağlandı. Proje aşamalarının 
tamamı, yedi ay gibi kısa bir süre tamamlandı. Projenin 
hayata geçirilmesinde ciddi bir özveri gösteren ekiplerimiz, 
sahada gerçekleşen inşaat, montaj ve devreye alma sürecini 
yaklaşık dört ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak büyük 
bir başarıya imza attılar. Söz konusu yatırımın maliyeti 6,5 
milyon TL’dir. Kapasite artışları dâhil lisans sonuna kadar 
(2035) yatırım maliyetinin maksimum 12,5 milyon TL’ye 
ulaşması bekleniyor.

Bu proje doğal gaz dağıtım sektöründe birçok şeyin 
değişmesini sağlayan bir proje olarak öne çıkıyor. Enerya, 
CNG Projesi ile öncelikle sektörde önemli bir adım olan 
mevzuat değişikliğine öncü oldu. Arkasından projenin 
çok kısa sürede sorunsuz bir şekilde hayata geçmesiyle 
sektördeki tüm paydaşların farkındalığı arttı. Yine bu proje 
sayesinde doğal gazın hızla ulaştırılması gereken bölgeler 
için T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), T.C. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ, 
geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak dağıtım şirketlerine 
yeni açılımlar sağladı. Diğer dağıtım şirketleri bu uygulama 
sayesinde cesaret kazanırken yeni fikirlerin dile getirilmesine 
olanak sağlayan bir ortam yaratıldı. Sektör perspektifinden 
bakıldığında ise doğal gaz arzı için önce kamu kuruluşlarının 

harekete geçmesini beklemek yerine, yaratıcı projeler ile 
vatandaşa daha hızlı hizmet götürülmesinin önünün açılması 
açısından bu projenin olumlu etkisi yadsınamaz.

Toplam yedi ay gibi kısa sürede tamamlanan Üzümlü CNG 
Projesi’nin her aşamasında sektörün her kademesinden, 
çalışanlarımızdan ve paydaşlarımızdan gelen görüş ve 
öneriler titizlikle değerlendirdik. Her işimizde olduğu gibi 
bu projede de “güvenlik” kavramını odak noktamıza aldık. 
Seçilen tüm ekipmanlarda üst kalite segmentinde yer 
alan ürünleri kullandık. Bu kapsamda proje paydaşlarımızı 
seçerken tercihimizi sektörde tecrübesi ile ün yapmış 
firmalardan yana kullanmaya özen gösterdik.

Hem Erzincan’daki dolum tesisimizde hem de Üzümlü’deki 
boşaltma tesisimizde güvenlik şartlarını en üst düzeyde 
sağladık. Bu gereklilikleri sağlamak için ilgili projede yangın 
söndürme sistemlerinden özel alev dedektörlerine, hızlı 
dolum ve hızlı boşaltım için özel dizayn manifoltlardan bu 
özelliklere uygun treylerlere, kurutma sistemlerinden full 
otomatik basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna ve SCADA 
sistemine kadar her şeyi titizlikle düşünüp en üst standartlarda 
uyguladık. Burada özellikle vurgulamamız gereken bir başka 
yenilik ise kullanmış olduğumuz Basınç Düşürme ve Ölçüm 
İstasyonu (PRMS)’dur. Bu istasyon bilinen BOTAŞ Tipi 
RMS-A istasyonlarının özelliklerini taşıdığı gibi doğal gazı 250 
bar’dan 20 bar’a iki kademede sorunsuz şekilde düşüren ve 
boşaltım manifoltlarının tamamını otomatik kontrol eden bir 
istasyondur.  Boyutları geleneksel RMS-A’lara göre oldukça 
küçük olmasına karşın güvenlik ve yedek sistemleri en üst 
düzeydedir. Sadece bu istasyon bile ülkemize kazandırılmış 
büyük bir know-how olarak değerlendiriliyor.

Bu projenin sektör için bir minimum standart çizgisi 
olduğunu açıkça ifade etmek gerekir. Bundan sonraki 
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projelerin tamamında hem Enerya olarak bizim hem de diğer 
oyuncuların ileriye taşıması gereken standardın, Enerya’nın 
Üzümlü CNG Projesi’nde ortaya koyduğu standart olduğuna 
inanıyoruz.

Uzaktan Gaz Kaçak Tespit Cihazı AR-GE Projesi
2015 yılı Temmuz ayı içinde Ar&Ge projesi olarak Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na yaptığımız başvuru 
kapsamnında, 24 ay sürecek proje kapsamında 1.308.000 
TL onayı alınmıştı.

Bu proje kapsamında geliştirdiğimiz ürün ile bütün doğal gaz 
iç tesisatlarındaki olası gaz kaçakları anlık olarak tespit edilip, 
tespit edilen kaçak ile ilgili detaylı bilgiler (kaçak algılama 
zamanı, süresi, tespit edilen kaçak oranı vb.) otomatik olarak 
gaz dağıtım şirketinin SCADA sistemine aktarılacak. Bu 
sayede gaz kokusu hissedilmediği için veya ihmalkarlık ile 
ihbar verilmeyen tesisatlar minimum seviyeye inecek, kaçak 
durumunda idare hızlı bir şekilde durumdan haberdar olarak 
gerekli aksiyonu alacak. 

GSM teknolojisini kullanacak cihazda, elektrik bağlantısının 
yanında güç kesilmelerine karşılık üç yıl kesintisiz olarak 
hizmet verecek pil teknolojisi kullanılıyor. Kaçak tespiti 
halinde modüller sistem ile anlık olarak konuşacakları gibi, 
günlük bazda raporlama yaparak cihazın son durumu 
hakkında bilgileri de paylaşacak.

Bu proje ile geliştireceğimiz ürün sayesinde, dağıtım şirketleri 
ve doğal gaz kullanıcıları için büyük tehlike arz eden gaz 
kaçakları kaynaklı kazalar önlenmiş olacak. Ayrıca dağıtım 
şirketlerinin en çok zamanını alan “asılsız ihbar” sayılarının da 
azalacağını düşünmekteyiz.

Cihaz gerek özgün tasarımı gerekse kullanmış olduğu 
teknoloji sayesinde sektörde büyük bir yenilik yaratacak. 
Demo ürünlerle testleri devam eden proje 2017 yılı Temmuz 
ayı içinde tamamlanacak.

Doğal Gaz İç Tesisat Onay Programı AR-GE Projesi
Gaz dağıtım firmalarının birinci önceliği olan proje kontrol 
sürecinde oluşan aksaklıkların önüne geçmek ve dağıtım 
şirketine ait bir onay ekranı oluşturmak amacı ile 2015 yılı 
Temmuz ayı içinde Ar&Ge projesi olarak Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na yaptığımız başvuru onaylanmış ve 
24 ay sürecek proje kapsamında 872.250 TL onay alınmıştı.

Geliştirilen program ile bütün doğal gaz iç tesisat projelerinin 
kontrolleri yapılabilecek. Proje sonucunda oluşan çıktılar da 
istenilen formata dönüştürülerek saklama ve görüntüleme 
yetkisi sağlayacak.

Projeyle sayesinde piyasada mevcut iki yapı dışında isteki 
firmaların sisteme girişleri kolaylaşarak daha sağlıklı rekabet 
şartları oluşacak ve monopolleşme riski ortadan kalkacak.

Proje kapsamında, doğal gaz projelerinin onaylanması 
sürecindeki zaman kaybı ve hata riski en aza indirilerek, çizim 
programlarına bağımlılığın ortadan kallkması hedefleniyor. 
Proje sonucunda ortaya çıkacak sistemin, analiz edilen 
ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılayacak ve yaşanan mevcut 
tüm sorunlara çözüm getirecek nitelikte olması için çalışmalar 
devam ediyor. Bu sayede Müşteri-Sertifikalı Firma-Dağıtım 
Şirketi iletişimi de daha sağlıklı bir zemine oturacak. Proje 
2017 yılı Temmuz ayı içinde  tamamlanacak.
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OPERASYON 
Enerya Konya Gaz Dağıtım Lisans Bölgesi’ndeki genişleme 
kararı ile 2016 yılında Ilgın, Akşehir ve Kadınhanı’na doğal 
gaz arzı sağladık. Denizli ili Honaz ilçesi ile beraber toplamda 
dört adet RM-A (basınç düşürme ve ölçüm) İstasyonu 
çalışmalarını tamamlayarak devreye aldık.

2008 yılında yayımlanan TS7363 “Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı 
Projelendirme ve Uygulama Kuralları” teknik esaslarının 
revizesi için Türk Standartları Enstitüsü’ne GAZMER 
bünyesinde başvuru yapılarak altı aylık çalışma sonrasında 
güncel kuralların belirlendiği yeni TS7363 “Doğal Gaz Bina 
İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları” oluşturuldu, 
buna bağlı olarak “Enerya İç Tesisat Şartnamesi” yayımlandı.

Bunun yanında tesisat kontrol süreçlerinde GPS analiz 
raporlama süreçlerini tamamladık. Halihazırda kontrollerde 
koordinatlar alınarak kullanıcıların takipleri yapılmaya devam 
ediyor. 2016 yılı içerisinde toplam 110.859 İç Tesisat Proje 
Onayı gerçekleştirdik ve 117.443 tesisata da gaz arzı sağladık. 
Ayrıca 70.065 konuta da ikincil olarak gaz arzı sağladık.
2016 yılında üç adet RMS-A ile Erzincan Üzümlü bölgesinde 
yapılan CNG istasyonunun SCADA entegrasyonunu 
tamamlayarak uzaktan izlenebilir duruma getirdik.

SAP ile SCADA sistemi entegrasyon çalışmalarını tamamladık. 
Bu kapsamda;

a. Günlük ısıl değer ve tüketim verileri otomatik 
gönderilmektedir.

b. Aylık fatura verileri SCADA üzerinden otomatik olarak 
SAP’ye gönderilmektedir.

c. SCADA-SAP alarm sistemi entegrasyonu tamamlanmıştır. 
Bu entegrasyon ile istasyonlarda oluşan önemli alarmlar ilgili 
ekibe otomatik bildirilmektedir.

İlk iki entegrasyon ile iş yükünün hafifletilmesini amaçladık ve 
manuel giriş hatalarını azalttık.

2016 yılında Kalite Güvence-Eğitim Müdürlüğü ve İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile sahada görev 
yapan tekniker ve teknisyenlerin bilgi düzeyinin ölçülmesine ve 
yeteneklerinin belirlenerek terfi etmelerine imkân sağlayacak 
bir uygulamayı hayata geçirdik.

Bu uygulama, seviye belirleme sınavı, uzmanlık sınavı ve iş 
becerisi testlerinden oluşan üç aşamalı bir değerlendirmeyi 
kapsıyor. 

TOPLUMA KATKI
Topluma fayda sağlamayı ilke edinen bir şirket olarak tüm 
enerjimizle ülkemizin geleceği olarak nitelendirdiğimiz 
çocuklarımız için “Enerya Enerjisiyle Çocukları Isıtıyor” sosyal 
sorumluluk projesine imza attık.  Proje kapsamında Şırnak, 
Ağrı, Van, Adana, Hakkari, Kars, Sinop ve Çanakkale’de 
bulunan 14 okuldaki ihtiyaç sahibi 5.000 çocuğa atkı, bere, 
eldiven, aktivite kitabı ve boya kalemleri hediye ettik. 
Antalya Konyaaltı Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi ile iş 
birliği yaparak sokak hayvanları için mama ve su kaynağı 
oluşturma amacıyla tasarlanan ve çevreyi koruyan geri 
dönüşüm ünitesi projesine destek verdik. 

Abonelerimize yaşattığımız kusursuz hizmet deneyimi sonucunda 2016 yılında,  
117.443 tesisata arz sağladık.
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ÜÇ ÖNEMLİ ENERJİ ZİRVESİNE ENERYA DESTEĞİ
Sektör için önem arz eden üç önemli enerji zirvesine sponsor 
olarak destek verdik. Dünya liderlerinin katılımıyla 9-13 
Ekim 2016 tarihleri arasında “Yeni Ufukları Kucaklamak” 
ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji 
Kongresi’nin bronz sponsorlarından biri olduk.Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı himayesinde ve EPDK’nın desteğiyle 31 
Mart-1 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenen ISTRADE 
2016’da yaka ipi ve isim kartlarının sponsorluğunu üstlendik. 

24-26 Kasım 2016 tarihlerinde Adana’da yedincisi 
düzenlenen Doğu Akdeniz Türkiye Enerji Zirvesi’nin yaka ipi 
sponsoru olduk. 

İNSAN KAYNAKLARI
2015 yılında yetkinliklerimizde değişim yaratmak amacıyla 
çıktığımız gelişim yolculuğuna, 2016 yılında Enerya 
Kampüsü’nü hayata geçirerek devam ettik.  

Değişen yetkinliklerimizin etkisini kalıcı ve sürdürülebilir 
kılmak amacıyla, Enerya’nın bütün kentlerinde eşgüdümlü 
olarak kişisel ve profesyonel gelişim eğitimleri düzenledik. 

2016 yılında Markalaşmış Kurum Kültürü ile çalışan 
bağlılığını artırma yolculuğumuzda şu başlıklar altında 
çalışanlarımıza yatırım yaptık: Etkileme&İkna Becerisi ve 
Müzakere Teknikleri, Çatışma Yönetimi, Stres ve Motivasyon 
Yönetimi, Liderlik&Koçluk Becerileri Gelişim, Kalıcı Başarı 
İçin Profesyonel Davranış, Drama İle İleri Satış Teknikleri ve 
Müşteri Odaklı Hizmet Yönetimi-2.

360 Derece Geri Bildirim Uygulaması’nı yönetici pozisyonunu 
da kapsayacak şekilde düzenleyerek penetrasyonu artırdık. 
Sonuçlarını liderlerimizin gelişimini desteklemek için 
kullandık.

Enerya İnsan Kaynakları Departmanı tarafından her yıl 
yaptırılan “Çalışan Memnuniyeti Anketi” sonuçlarında son 
iki yılda %7.92’lik artış sağladık. Anket için AON/Hewitt ile 
yaptığımız iş birliği çerçevesinde bu yıl, “bağlılık” boyutunu 
da ölçümledik. Çalışanlarımızın %96’sının katıldığı anket 
sonucunda, bağlılık oranı en yüksek olan üst çeyrek 
kategorisinde yer aldık.

Kişisel Gelişim Eğitim Başlıkları

İleri Satış Teknikleri Eğitimi
-Satış Ekipleri-

Liderlik Eğitimi-Koçluk 
Becerilerini Geliştirmek

-Müdürler-
Müşteri Odaklı Hizmet 

Yönetimi 
-MH Ekipleri-

Finansçı Olmayanlar için 
Finans Eğitimi

-Müdür ve Yönetici-
Etkileme & İkna Becerisi-

Müzakere ve Çatışma 
Yönetimi 

-MH ve Satış Ekipleri-

Rekabet Mevzuatı Eğitimi 
İdari Fonks.Satış ve MH& 

Müdürler & Kok & BM

Kalıcı Başarı için 
Profesyonel Davranış 

Eğitimi
-Müdür ve Yöneticiler-

Stres ve Motivasyon 
Yönetimi

-Destek Fonksiyonlar- 
Yön&Uzman&Uzman Yrd-

Stres ve Motivasyon 
Yönetimi

-Tekniker&Teknisyen-

Teknik Eğitimler

Bakım ve İşletme 
Operatörü

Yapım Personeli

Harita Personeli  İç Tesisat Personeli
İç Tesisat Mühendisi  Endüstriyel Tesisat 

Mühendisi
Polietilen Kaynakçı Regülatör ve İstasyon 

Operatörü
Kontrolsüz Gaz Çıkışlarına 
Müdahale

Temel Doğalgaz

Endüstriyel ve Konut İç 
Tesisatları

Doğalgaz Yangınlarına 
Müdahale

Akış Bilgisayarı Kullanımı Abone Bağlantı 
Değerlendirme

Temel Doğalgaz Endüstriyel ve Konut İç 
Tesisatları

Cografi Bilgi Sistemleri- 
Yapım Entegrasyonu

Ölçüm ve Sayaçlar

 Regülatör ve İstasyon  İş Sağlığı ve Güvenliği

Enerjiyi verimli kullanma ilkesini tüm iş ya-
pış süreçlerimizin odak noktasına alıyoruz. 
Bu kapsamda faaliyetlerimizde tükettiğimiz 
enerji miktarını optimum seviyede tutmaya 
gayret gösteriyoruz. 

Enerji Grubu
Doğrudan Enerji Tüketimi Birim 2016
   Doğal Gaz m3 10332,73208 
   Mazot ton 67,6904 
   Benzin ton 10,29942 
Dolaylı Enerji Tüketimi Birim Enerji Grubu
   Elektrik kWh  219.675,42

Enerji Tüketimi Verileri
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Gelişim süreciyle paralel, işe alım/performans/ücretlendirme 
gibi diğer İnsan Kaynakları fonksiyonlarımızda ise “şeffaflık, 
hız ve yenilenme” ilkelerini vurguladığımız bir yıl oldu. Önce 
İnsan Kaynakları ekibi, devamında da yönetim kadrosuyla 
birlikte, bütün çalışanlarımızın performansını, potansiyellerini 
ve kademelerini değerlendirdiğimiz toplantılar düzenledik. 
Böylelikle Yedekleme ve Kariyer Planlama gibi daha uzun 
vadeli İnsan Kaynakları süreçlerinin de temellerini birlikte 
attık. 

 Toplam işgücü   
 Birim 2016
   Beyaz yaka çalışanlar Kişi  445
   Mavi yaka çalışanlar Kişi  248
   Alt işverenlerin çalışanları Kişi  727
TOPLAM Kişi  
Sözleşmeye Göre Birim 2016
   Sözleşmeli çalışanlar Kişi  -
   Tam zamanlı çalışanlar Kişi  693
Cinsiyete Göre Birim 2016
   Erkek Kişi  561
 Oran  %81
   Kadın Kişi  132
 Oran  %19

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Müşteri Hizmetleri birimi olarak vezneler, faturalandırma ve 
tahsilat takip alt birimlerimizle birlikte 10 lokasyonda bulunan 
22 Müşteri Hizmetleri Ofisi ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 

“Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” anlayışı ile verdiğimiz 
hizmetin her noktada aynı kalitede ve ulaşılabilir olmasını 
hedefliyoruz. Bu amaçla 2016 yılında da müşteri 
memnuniyetine yönelik önemli yatırımlar yaptık. Enerya 
olarak bizi sektörde farklı kılan en önemli faktörün, müşteri 
memnuniyetine yönelik yaptığımız yatırımlar ve çalışmalar 
olduğuna inanıyoruz. 

Müşterilerimize verdiğimiz değeri, yaptığımız yatırımlarla da 
gösteriyoruz. Bu bakış açısı doğrultusunda hizmetlerimizde 
standartlaşmayı ve süreç iyileştirmeyi sağlayabilmek adına  
Müşteri Hizmetleri Prosedürü’nü yayımladık. Müşteri 
Hizmetleri Prosedürü’nün uygulanmasına yönelik olarak 
da tüm Enerya kentlerinde eğitimler düzenledik. Ayrıca 

Müşteri İlişkileri Prosedürü’nü kitapçık haline getirerek 
tüm çalışanlarımıza dağıttık. Yine tüm illerimizde mevzuata 
ilişkin regülasyon eğitimleri gerçekleştirdik. Bunun yanında 
gizli müşteri araştırmasına da imza attık. Bu konudaki 
çalışmalarımız halihazırda devam ediyor. 

Enerya olarak teknolojiye dayalı müşteri hizmetleri 
uygulamalarına yatırım yapıyoruz. Dünya hızla dijitalleşiyor. 
Buna bağlı olarak müşteri ile kurumlar arasındaki 
ilişkiler de dönüşüyor. Rekabet arttıkça da teknolojiye 
yapılan yatırım, fark yaratılan alan haline geliyor. Müşteri 
memnuniyeti odağında inşa ettiğimiz hizmet anlayışımız 
çerçevesinde mükemmel müşteri deneyimine imza atmak 
adına, tüm hizmet süreçlerinin uçtan uca değerlendirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla müşteri hizmetleri 
merkezlerimizdeki bankoların önüne tabletler yerleştirdik. 
Abonelerimizden müşteri hizmetleri merkezlerinde hizmet 
aldıkları personel ve hizmet süreçleriyle ilgili anket sorularını 
cevaplamalarını istiyoruz. Zira bu anketler vasıtasıyla elde 
edeceğimiz müşteri geribildirimlerinin hizmet süreçlerimizi 
daha iyi bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. 

Enerya olarak müşterilerimize, Müşteri Hizmetleri 
Merkezleri’ne gelmeden işlemlerini kolaylıkla 
gerçekleştirebilecekleri platformlar ve  alternatif kanallar 
sunmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında 
hayata geçirdiğimiz mobil uygulamanın ardından 2016 
yılında da son kullanıcıyı hedefleyerek web sitemizi yeniledik. 

Müşterilerimizden gelen talep üzerine elektrik faturalarını 
yeni web sitemiz üzerinden kredi kartıyla ödenebilir hale 
getirdik. Yeni web sitemizi hem abonelerimizin hem de 
abone olmak isteyen vatandaşlarımızın tüm sorularına cevap 
bulabileceği bir site olarak hazırladık. Doğal gaz abonesi 
olmak isteyen herkes, sokağında doğal gaz hattı olduğu 
bilgisinden abonelik süreci ve abonelik sonlandırmaya kadar 
tüm müşteri hizmetleri sürecine online işlemler üzerinden 
ulaşabilir. 

İSG Eğitimleri Birim Enerji Grubu
  2016
İSG Eğitim Saatleri adam*saat  8076
Kazalar Birim 2016
Ölümlü Kaza  Adet/Yıl  0
Raporlu Kaza (IR) Oranı 1,64
Kayıp Günler Birim 2016
İş Kazası sebebiyle kayıp gün (LDR) Oran 2,62
Hastalık sebebiyle kayıp gün (ODR) Oran 
İşe Devamsızlık 
(Kadın-Erkek Toplam Değer) (AR) Oranı 1,31
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Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde aylık ortalama 
81 bin aboneye yüz yüze hizmet veriyoruz. Abone 
merkezlerimizdeki ortalama işlem süresi ise sadece 4 
dakika sürüyor. 

CRM VE İLETİŞİM MERKEZİ
2013 yılında hizmet vermeye başlayan İletişim Merkezimiz, 
2016 yılında tahsilat birimi ile birlikte 19 müşteri temsilcisiyle 
çalışmalarına devam etti. İletişim merkezimiz her ay yaklaşık 
31 bin çağrıya, ortalama 9 saniyede cevap veriyor.

İletişim Merkezimizi arayan abonelerimize 
sunduğumuz hizmetler:
• Sözleşme fesih talebinin alınması,
•  Sayaç okuma durum kodlarını görüntüleyerek, anlık 
durum bilgisi verilmesi,
•  Detaylı fatura bilgisi ve fatura son ödeme tarihinin 
ertelenebilmesi,
•  Endeks bildiren müşterilerimize faturalarının anında 
oluşturulması,
•  İç tesisat proje verileri ve bordro randevu bilgisi verilmesi,
•  Otomatik ödeme talimat bilgileri ve banka logları bilgisinin 
paylaşılması,
•  Elektrik müşterilerinin talep ve şikayetlerinin yönetilmesi, 

2016 yılında, İletişim Merkezimizde gerçekleşen 
görüşmelerin yaklaşık %17’sini oluşturan fatura borç 
sorgulama işleminin Sesli Yanıt Sistemi ile yapılabilmesine 
olanak sağladık. Uygulama sayesinde abonelerimiz, TC 
kimlik ve/veya sözleşme hesap numaralarını kullanarak 
istedikleri bilgileri Sesli Yanıt Sistemi ile rahatlıkla 
öğrenebiliyor. Sistem sayesinde müşteri şikâyet ve 
işlemlerine daha rahat cevap veren Enerya İletişim 
Merkezi’ndeki müşteri temsilcileri, daha fazla müşteriye 
dokunarak daha kaliteli hizmet sunabiliyor.

2016 yılında sırası ile “Abonelik Bilgi Talebi”, “Proje İç 
Tesisat” ve “Fatura Sorgu/ İtiraz” en çok çağrı alınan konular 
arasında yer aldı. En fazla çağrıyı Konya, Denizli ve Antalya 
dağıtım bölgelerimizden aldık. 2016 yılında cevaplanan 
çağrı sayısı 323.227 adet olarak gerçekleşti.

MARKA BİLİNİRLİĞİ VE 
MÜŞTERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI
Sektördeki öncü rolümüzü sürdürmek amacıyla periyodik 
olarak Marka Bilinirliği ve Müşteri Memnuniyeti Araştırması 
gerçekleştiriyoruz. 2016 yılında 10 ayrı Enerya kentinde 
yapılan araştırmaya göre marka bilinirliğinde 28 puanlık, 
müşteri memnuniyetinde ise 10 puanlık artış sağladık. 

2014 yılında başlattığımız değişim süreci çerçevesinde 
kendimize belirlediğimiz “Enerya çatısı altında tüm 
müşterilerimize temiz-akıllı-kolay çözümler sunma” 
hedefimizde önemli bir yol kat ettik. 2014 yılından bugüne, 

marka değerine ve müşteri hizmetlerine yaptığımız 
yatırımlarla sektörde fark yaratan adımlar attık. 
2016 yılı içerisinde Enerya kentlerinde yaptığımız 
kampanyalarla mevcut abonelerimize ve potansiyel 
müşterilerimize ulaştık. Aile sıcaklığı temasıyla bir reklam filmi 
ve enerjisi yüksek bir kurumsal jingle hazırladık. Kentlerimizin 
billboardlarından gazetelerine, sinema salonlarından 
radyolarına kadar her yerde görünür olduk. Bu çalışmaların 
sonucunda Enerya kentlerindeki mevcut müşterilerin, “ilk 
akla gelen marka” olarak Enerya markasını belirtme oranında 
2015 yılına göre önemli bir sıçrama yaşandı. 2016 yılında 
Enerya’nın marka bilinirliliği %90’a ulaştı. 

Araştırma sonuçlarına göre, sunulan doğal gaz 
hizmetlerinden müşterilerin memnun kalma oranı 2015 yılına 
göre 10 puan artarak %84 düzeyine ulaştı. Araştırmada 
ayrıca şikâyet sürecine girmiş abonelerin de taleplerinin 
zamanında çözümlenmesi ve zamanında geri dönüş 
yapılması sonucunda memnun müşteri konumuna geçtiği 
sonucu ortaya çıktı. 

ÖDÜLLER VE SERTİFİKALAR
2016 yılında alınan ödüller ve sertifikalar Enerya’nın sürekli 
gelişiminin en önemli parçaları oldular. 

İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında düzenlenen İnsana 
Saygı Ödülü’nü almaya hak kazandık. Bu ödül, yeni personel 
alımı için çıkılan ilanların sayısı, alınan başvuru sayısı ve bu 
başvurulara dönüş hızı değerlendirilerek Enerya’ya verildi. 

2016 yılında Adana’da düzenlenen 7. Türkiye Enerji 
Zirvesi’nde “Enerya Enerjisiyle Çocukları Isıtıyor” sosyal 
sorumluluk projemizle “Altın Vana” ödülüne layık görüldük. 

11 ilde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten Enerya, ayrıca 
2016 yılında ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikası’nı 
da almaya hak kazandı. 11 il ve RMS istasyonlarındaki Bilgi 
Teknolojileri ve SCADA sistemleri ile başlayan proje, diğer iş 
süreçlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. ISO 27001’in 
getirdiği standartlar ile kurumsal hafızamıza dahil ettiğimiz 
her bilginin varlığını doğru bir şekilde sürdürmesi adına 
önemli kazançlar sağladık. 

Bu süreçte, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını, 
iş sürekliliğinin sağlanmasını ilk hedef olarak belirledik. 
Şirket içindeki tüm personele ve tedarikçilere verilen 
Farkındalık Eğitimi ile personelin bu süreçte doğru hedeflere 
odaklanması sağladık. 

Oluşturulan politika ve prosedürleri, Enerya’nın hizmet verdiği 
tüm illerde yaygınlaştırdık. Risk analizi ve varlık yönetimi gibi 
süreçlerle de döngüyü tamamladık. Proje çerçevesinde 
oluşturulan standartlar ile müşterilerimize daha kaliteli ve 
kendilerini güven altında hissedecekleri bir hizmet sunmayı 
hedefledik.

Sektörde farkındalık yaratan inovatif projelerle adından bahsettiren Grubumuz,  
müşterilerinin can ve mal güvenliğini korumayı görev addediyor.
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UZATILMIŞ 
GARANTİ UYGULAMASI

3 yıl 
4.500 saat

Sürdürülebilirlik temelinde inşa ettiğimiz iş 
süreçlerimizi ülkemiz ekonomisi için değer yaratma 
anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz.

Makina Grubu

TOPLAM EĞİTİM

4.135
adam*saat
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Sektörel görünüm
DEĞİŞİM ODAKLI İŞ YAKLAŞIMIMIZLA BAŞARI İVMEMİZİ SÜREKLİ ARTIRIYORUZ.

Cüneyt Dirviş
Genel Müdür, SİF

STFA 
İnşaat Grubu

STFA 
İnşaat A.Ş.

STFA 
Deniz İnşaatı 
İnşaat San. ve 

Tic. A.Ş.

ECAP 
Mühendislik 
ve Müşavirlik

A.Ş.

STFA Temel 
Araştırma ve 
Sondaj A.Ş.

HLG-STFA 
Soil Group

 LLC
 (Dubai)

STFA 
Makina 
Grubu

STFA Makina  
Tic. A.Ş.

(Universal 
Handlers)

SİF İş 
Makinaları 
Pazarlama

 San. ve 
Tic. A.Ş.

2016 yılı, ülkemizde ve dünyada ekonomik, sosyal 
ve politik alanda yaşanan olaylara bağlı sarsıcı etkilerin 
derinden hissedildiği, 2015 yılına oranla oldukça zor bir yıl 
olarak tarihteki yerini aldı. Çok kimsenin ihtimal vermediği 
Brexit, yani İngiltere’nin AB’den ayrılması ve Donald Trump’ın 
ABD başkanı olması, dünya piyasalarını derinden sarstı. 
Ekonomideki olumsuz gelişmeler ve döviz kurlarındaki artış 
iş makinaları pazarını doğrudan etkileyen faktörler olarak 
kendisini gösterdi. Ekonomideki belirsizlikler nedeniyle 
yatırımların azalması, döviz kurunun artması nedeniyle makina 
fiyatlarının yükselmesi, elbette bu pazarı da olumsuz etkiledi 
ve satışlara yansıyan bir azalma gözlendi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2016 yılında sektör, 2015 
yılına oranla toplamda %6,8 büyüdü. Ancak satışlarımızın 
yaklaşık %75’ini oluşturan kazıcı-yükleyici pazarında %1,2 
oranında bir daralma yaşandı. 2016 yılındaki stratejilerimiz 
doğrultusunda odaklandığımız ve her yıl pazardan aldığı payı 
arttıran teleskobik yükleyiciler pazarı ise geçen yıla oranla 
%21,4 artış gösterdi.

İMDER verilerine göre bizim de içinde bulunduğumuz İş 
Makinaları Pazarı 2016 yılında sağda yer alan tablodaki gibi 
bir görünüm sergiledi.  

İŞ MAKİNALARI PAZARI 2015 2016 DEĞİŞİM
KAZICI YÜKLEYİCİ 3734 3690 -1,2%
EKSKAVATÖR 2804 3206 14%
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ 1040 1127 8,4%
SİLİNDİR 472 449 -4,9%
MİNİ EKSKAVATÖR 799 890 11,4%
MİNİ YÜKLEYİCİ 322 353 9,6%
TELESKOBİK YÜKLEYİCİ 561 681 21,4%
TOPLAM 9732 10396 6,8%

SİF İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. adı altında 
faaliyetlerini sürdüren ve STFA /Işıklar Holding kuruluşu olan 
şirketimiz, Sezai Türkeş- Feyzi Akkaya tarafından 1956 yılında 
kuruldu. Dünyanın önde gelen iş makinaları markası JCB’nin 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak İstanbul, Adana, 
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İlklere imza atan bir şirket olmanın verdiği sorumlulukla sektörü yenilikçi  uygulamalarla 
tanıştırmaya devam ediyoruz.

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon’da 
yer alan satış noktalarımız ve 35 yetkili servisimizle hizmet 
sunmaya ilk günkü heyecanımızla devam ediyoruz. STFA 
Grubu’nun gelecek vizyonu ışığında, ekonomik ve toplumsal 
verileri doğru değerlendirerek değişim odaklı iş yaklaşımımızla 
Türkiye iş makinaları sektörüne “ilk”leri kazandırmayı 
sürdürüyoruz. Yeniliğe ve değişime verdiğimiz önemi tüm 
süreçlerimize yansıtarak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda 
başarılı çizgimizi koruyoruz. İnovasyon konusundaki 
uzmanlığıyla dünyaca tanınan JCB’ye de bu yaklaşımla 
katkıda bulunuyoruz.

SİF İş Makinaları olarak, 2016 yılında kazıcı-yükleyici ürün 
grubunda bedelsiz olarak 3 yıl 4500 saat uzatılmış garanti 
uygulamasına geçerek, sektörde bir ilke daha imza atmanın 
mutluluğunu yaşadık. 

2016 yılının halihazırda devam eden etkileri ve buna bağlı 
ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle 2017’yi 
de temkinli karşılamak gerektiğini düşünüyoruz.

Bu çerçevede bütçemizi, pazarda %15 daralma yaşanacağı 
varsayımına göre hazırladık. SİF İş Makinaları olarak, 2017 
yılında da midrange ürünlere odaklanmayı sürdürüreceğiz. 
Bunun yanında yedek parça ve servis hizmetini yaygınlaştırmak 
amacıyla yeni SİF servisleri açma ve alternatif yedek parça 
temini gibi projelerimizi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
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2016 Faaliyetler
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖRDEKİ GÜÇLÜ OYUNCU KONUMUMUZU PEKİŞTİRMEK AMACIYLA 
TÜM SÜREÇLERİMİZİ TEKNOLOJİ TABANLI GÜNCELLİYORUZ.

2016 yılında, ekonomik ve siyasi alanda yaşanan 
olumsuzluklara rağmen, hedeflerimizi yüksek oranda hayata 
geçirmek için pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Bunlardan en 
önemlisi, 3CX ve 4CX model kazıcı-yükleyicilerde müşterilere 
standart olarak sunulan 3 yıl 4500 saat uzatılmış garantidir. 

Sektörde bir ilk olan bu hizmeti müşterilerimize ücretsiz 
sunarak JCB imajını daha da güçlendirmeyi ve düzenli 
bakımları yetkili servislerde yapılacak olan makinalar ile 
ilgili muhtemel şikâyet/memnuniyetsizlikleri asgari düzeye 
indirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede hem müşterilerimize 
önemli bir imkan sunduk hem de işletme maliyetinin önemli 
oranda azaltılmasını sağladık. 

Müşterilerimizi 3 yıl ya da 4500 saat boyunca ekstra 
maliyetlerden koruyacak olan bu uygulama, makinanın el 
değiştirmesi durumunda yeni kullanıcıya da aktarılabiliyor. 
Böylece müşterilerimiz, makinalarının 2. el değerinde de bir 
artış yakalıyor.

Ayrıca, 2016 yılı hedeflerimizde yer aldığı gibi İstanbul Anadolu 
Yakası’nda müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli servis hizmeti 
sunmak adına SİF’in üçüncü servisi SİF Orhanlı hizmete 
açıldı. Makinalara PDI hizmeti de veren yeni servisimiz, 
mevcut yetkili servisimizin yükünü azaltarak müşterilerimize 

daha hızlı hizmet sunma konusunda son derece faydalı bir 
görev üstleniyor. 

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU YAYINLANDI
Marka algımızı daha etkin ve belirlenmiş bir bütünlük 
çerçevesinde yükseltmek amacıyla, uzun çalışmalar 
neticesinde hazırlamış olduğumuz Kurumsal Kimlik 
Kılavuzumuzu 2016 yılında yayınladık. Süreçlerini Kurumsal 
Kimlik Kılavuzumuz ile uyum içinde sürdürmek isteyen tüm 
bayilerimiz ve servislerimiz de bu kılavuzu kullanmaya başladı.

Ayrıca JCB tarafından geliştirilen  ve distribütörler arasında 
karşılaştırmaya imkan sağlayan JCB Dealer Composite 
uygulamasına da entegre olduk. Bu sistem sayesinde satış 
(inşaat ve tarım), satış sonrası hizmetler, pazarlama ve müşteri 
şikayetleri süreçlerine ilişkin birçok performans göstergesi 
JCB’nin diğer distribütörleri ile karşılaştırılabiliyor. JCB Dealer 
Composite sayesinde, SİF Performans Göstergeleri İzleme 
Sistemi’nde yer almayan bazı göstergeleri de sistemimize dahil 
ederek izlemeye ve süreçlerimizi daha etkin değerlendirmeye 
başladık.

SİF JCB olarak müşteri ilişkilerine verdiğimiz önemi 
vurgulamak, onların ihtiyaçlarına ve sorunlarına daha hızlı 
cevap verebilmek adına teknolojiyi ve hızla gelişen sosyal 
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mecraları yakından takip etmeye devam ediyoruz. 
Müşterilerimizin tüm sorularına ve ihtiyaçlarına daha hızlı 
yanıt verebilmek için artık bir WhatsApp hattımız var: 0505 
1900 743. Bu hizmet sayesinde müşterilerimiz, önerilerini ve 
sorularını daha hızlı bir şekilde bizlere iletebilecek ve Müşteri 
İlişkileri Birimimiz de bu sorulara gerektiğinde direkt olarak 
veya ilgili departmana yönlendirmek suretiyle yanıt vermeye 
çalışacak. 

Oldukça zor şartları da beraberinde getiren 2016 yılında, 
ürün satışları ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde 
pazarlamanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu kapsamda 
ürünlerimizin tanıtımını daha etkin yapabilmek, mevcut 
ürünler ile yeni pazarlara girebilmek ve mevcut pazara yeni 
ürünler sunabilmek konularında daha etkin olabilmek, daha 
verimli kampanyalar yapabilmek, müşterilerimize daha yakın 
olabilmek amacıyla ürün yönetimini de kapsayan yapısal 
bir düzenlemeye imza atarak Pazarlama Direktörlüğü 
departmanını hayata geçirdik.

Ayrıca, son yıllarda gelişen kiralama pazarında daha 
güçlü bir oyuncu olabilmek amacıyla “kiralama süreci” 
gözden geçirilerek yeniden tanımlandı. Kiralama sürecinin 
sorumluluğu 2. El Satış Müdürlüğü’ne verildi, böylece sıfır 
makinaların yanında takasa alınan 2. el makinalar da kiralama 
pazarında değerlendirilmeye başlandı. Mevcut durumla ilgili 
olarak grubun diğer şirketleri ile iş birliği yapma konusunda da 
çalışmalarımız devam ediyor. 

DEVAM EDEN BÜYÜK PROJELER 
2016 yılında devreye almaya çalıştığımız ancak olumsuz 
gelişmeler nedeniyle ertelediğimiz İstanbul Avrupa ve Kayseri 
servislerimizin hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Ayrıca, makina popülasyonu göz önüne alındığında, 
Sivas’ta da bir servis açmak için gerekli çalışmaları 
sürdürüyoruz.

Malzeme yönetimi konusunda kurum içinde kullandığımız 
SAP yazılımını SSH’ın süreçleri ile entegre etme projemiz ise 
halen devam ediyor. 

HEDEFLER VE BEKLENTİLER
2016 yılı, ekonomiye ve dolayısıyla da rekabete yansıyan 
olumsuz gelişmeler nedeniyle, neredeyse tüm sektörler 
açısından hedefler ile gerçekleşenler arasında gözle görülür 
bir farkın yaşandığı bir yıl oldu. Mevcut konjonktüre rağmen, 
kurumsal kültürümüz ve profesyonel yapımız sayesinde, tüm 
ekonomik verileri zamanında ve doğru tercüme ederek 2016 
yılını başarıyla tamamladık.  

2017 yılı hedeflerimiz arasında pazar payımızı 1 puan arttırmak 
ve %4 karlılık oranını yakalamak var. Satış ve servis alanındaki 
mevcut performansımızla birlikte kiralama işimizi de büyüterek 
331 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca;
•  1.060 adet yeni, 150 adet 2. el makina satışını 
gerçek leşt i rmek
•  34,5 milyon TL tutarında yedek parça cirosuna ulaşmak
•  Servislerimizden 10 milyon TL’nin üzerinde ciro elde etmek
•  Toplamda 331 milyon TL ciroya ulaşmak
•  %45 absorption rate’i yakalamak
• Nakit döngü oranını 40 güne indirmek hedefleriyle 
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Tüm planlama ve stratejilerimizi sektörde uzun yıllara dayanan 
deneyim ve uzmanlığımızı da arkamıza alarak uzun vadeli 
bir bakış açısıyla oluşturduk. Hedefler kadar bu hedeflere 
ulaşmak için doğru bir süreç yönetiminin de gerekli olduğuna 
inanıyoruz. Bu kapsamda;    
• Pazar kapsama oranımızı artırmak için route planlamasını 
ve takibini çok iyi yapmak gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. 
Bunun için halen kullanmakta olduğumuz SIFCITY programı 
yerine yeni bir program yatırımını 2017 yılında hayata 
geçireceğiz.
• Dıştan gelen etkilere karşı dirençli olmak, işlerimizde başarı 
olmak ve fark yaratmak için paydaşlarımızın yaratıcı ve inovatif 
fikirlerini toplayarak yenileşim projelerini hayata geçireceğiz. 
• Servis ve yedek parça konusunda daha başarılı olmak adına 
çalışanların ilgili süreçlere katkı sağlamasına destek olacağız. 
• Universal Handlers ile yakaladığımız sinerjiyi daha da 
geliştirerek gücümüzü en etkin şekilde kullanmanın yollarını 
aramaya devam edeceğiz.
• Süreçlerimizi ve elimizdeki verileri doğru analiz ederek, bize 
rekabette üstünlük ve karlılıkta da artış sağlayacak proje ve 
ürünleri hayata geçireceğiz.

MAKİNA GRUBU VE DEĞİŞİM 
Değişim; kalıcı başarı ve hep daha iyiye ulaşmak için olmazsa 
olmaz olarak nitelendirdiğimiz kavramların başında geliyor. 
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda daha iyi sonuçlara ulaşmanın 
yolunun, kurum kültüründen beslenen inovatif iş yaklaşımından 
ve değişimi yönetmekten geçtiğine inanıyoruz.

Daha iyi sonuçlara ulaşmak ancak ve ancak mevcudun 
üzerinde iyileştirmeler yapmakla mümkün. Bu, mevcudun 
iyileştirilmesi şeklinde olabileceği gibi farklı yöntem, farklı 
süreç, yeni ürün ve yeni pazar şeklinde de olabilir. Böylece 
rakiplerden farklı olmak, fark yaratmak, rekabet edebilmek ve 
kalıcı olmak mümkün hale gelir.
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Ülkemizdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle daralan 
pazar ve daralan marjlar sonucu yoğun rekabetin yaşandığı 
iş makinaları sektöründe rekabet her geçen gün daha 
da artıyor. SİF olarak, bu yoğun rekabet ortamında pazar 
payımızı korumak ve artırmak için alışkanlıkların değiştirilmesi, 
yeni yaklaşımların ve yeni fikirlerin ortaya çıkartılarak bunların 
yenileşime dönüştürülmesi gerektiğinden hareketle değişimi 
yönetiyoruz. Kazıcı-yükleyicilerde 2015 yılında başlattığımız 
250 saat yerine 500 saatte bir periyodik bakım, 2016 yılında 
ücretsiz sunmaya başladığımız 3 yıl 4500 saat uzatılmış garanti 
uygulamaları, bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz 
yenileşim projeleri olarak öne çıkıyor. 

Değişimi yönetmenin önemli unsurlarından birisi de 
organizasyonel yapının dinamik ve hızlı hareket yeteneğine 
sahip olmasından geçiyor. Bu kapsamda operasyonlar devam 
ederken, iş akışını engellemeden pazardaki gelişmeler, müşteri 
beklentileri, süreçler ile ilgili konularda gerekli düzenlemeleri 
yapıyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda 
tüm kritik gelişmeler ele alınarak, uygulama ya da iyileştirmeye 
yönelik kararları hızlıca alıyoruz.  Yine pazardaki gelişmeler 
doğrultusunda pazarlama ve satış ekibimiz bir araya gelerek 
hayata geçirilecek kampanyalar üzerinde gerekli çalışmaları 
gerçekleştiriyorlar. 

Ayrıca, SİF olarak tanımlamış olduğumuz süreçlere ilişkin 
performans göstergelerini aylık bazda izliyor ve sonuçları her 
ay ilgili bölüm toplantısında ve Direktörler Kurulu toplantısında 
değerlendiriyoruz. Bölümler, önceden belirlenen hedeflerin 
güncel durumlarını analiz ediyor ve gerekli iyileştirme 
çalışmalarını süratle başlatıyorlar.

Makina siparişleri, bölgelerden gelen üç aylık makina satış 
tahminlerinin Sipariş Komitesi tarafından değerlendirilmesi 
sonrası belirlenerek JCB’ye iletiliyor.
Müşterilerimizden gelen şikayetler Müşteri İlişkileri Birimimiz 
tarafından alınıyor ve sistem üzerinden ilgili kişiye iletiliyor. 
Haftalık bazda Satış, SSH ve Pazarlama birimlerinin katılımı 

ile yapılan VOC (Voice of Customer - Müşterinin Sesi) 
Toplantıları’nda müşteri şikayetleri ele alınarak gelişmeler takip 
ediliyor.
Ayrıca, aylık bazda yapılan ve Satış, SSH, Pazarlama, Mali 
İşler ve Yönetim Sistemleri birimlerinin katıldığı Koordinasyon 
Toplantıları’nda da özellikle satış ve SSH süreçlerinde yaşanan 
problemler ele alınıyor ve gerekli iyileştirmeler hızla hayata 
geçiriliyor.

AR-GE, İNOVASYON ÇALIŞMALARI
“Büyük Fikirler Aksiyonu” kanalımız sayesinde, çalışanların 
yaratıcı fikirlerinden yola çıkılarak hayata geçirilen “Kiralama 
ve 2. El” inovasyon projesi ile önce 2. El Satış Departmanı 
kuruldu, ardından kiralama süreci de tanımlanarak 2. El Satış 
ve Kiralama Departmanı oluşturuldu. Bu yeni bölümün 2016 
yılında yapmış olduğu faaliyetler sonrasında; 170 adet 2. el 
makina satın alındı, 147 adet 2. el makina da satıldı. Ayrıca 
kiraya verilen makinaların sayısı 2016 yılı sonunda 50 adete 
ulaştı. 

Bunun yanında “Endüstriyel Segmente Yönelik İş Geliştirme 
Alanları” inovasyon projesi ile özellikle teleskobik yükleyicilerin 
kullanılabileceği birçok sektör ile temas kurularak demo 
çalışmaları ve ürün tanıtımları yapıldı.

Bu kapsamda 2016 yılında 50 adet demo çalışması yapıldı ve 
bu demolarda 22 adet teleskobik yükleyici satışı gerçekleşti. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
SİF’te bilginin geçerliliğinin, bütünselliğinin ve güvenliğinin 
güvence altına alınması amacıyla, elektronik bilginin 
tutulduğu ortamlar, olası güvenlik açıkları ve tehditler sürekli 
değerlendirilerek alınması gereken önlemler belirlenir. 
Gerek içerden gerek dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı 
bilginin korunması kritik öneme sahiptir. Bu amaçla bilginin 
korunmasına yönelik alınan tedbirler sürekli güncel tutulur ve 
gelişen teknolojilere entegre edilir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ
İhtiyaçlarımızı gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak 
şekilde karşılamak adına SİF olarak, tüm çevresel, toplumsal 
ve ekonomik etkenlerde sürdürülebilirlik kavramını dikkate 
alıyor, stratejilerimizi ve faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağında 
yürütüyoruz. 

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla, 
doğal kaynakların etkin ve bilinçli bir şekilde kullanılması 
adına, israfı önlemeye yönelik çalışmalar yürüterek çevresel 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.  

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği, 
topluma katkı, kurumsal yönetişim ve paydaşlarla iletişimin 
yönetilmesi başlıkları altında etik bir anlayış ile uygulamaya 
özen gösteriyoruz. 

Bu uygulamalar sırasında müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum 
örgütleri ve diğer kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmaya 
özen gösteriyor, güçlü ilişkiler kurarak ortak çalışmalara imza 
atıyoruz. 

Söz konusu çalışmalar, ilgili departmanlar tarafından 
yürütülmekle birlikte SİF içerisinde de faaliyetlerin 
koordinasyonunu sağlamak amacıyla Sürdürülebilirlik Kurulu 
(SK) oluşturulmuştur. 

Sürdürülebilirlik Kurulu’nun amacı; SİF bünyesindeki tüm 
faaliyetlerde ve süreçlerde sürdürülebilirlik kavramına uygun 
yaklaşımların oluşturulması ve yürütülmesini sağlamaktır. 
Kurul, sürdürülebilirlik ile ilgili kritik değişim ve yeni yaklaşımları 
takip eder ve değerlendirerek ilgili bölümleri bilgilendirir. 
Kurul, çalışmalarında farklı bakış açılarına yer vererek, farklı 
kişi ve fonksiyonların görüşlerini toplar ve değerlendirmeye 
alarak etkin bir yayılıma ve katılıma destek olur. Ayrıca, 
sürdürülebilirlikle ilişkili süreçlerin doğru işleyişini gözlemler, 
ilgili göstergelerdeki değişimleri değerlendirir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının geliştirilmesi hakkında öneriler 
geliştirilmesi, gerekli öğrenme çalışmalarının yürütülmesi 
ve iyileştirme çalışmalarının yönlendirilmesi, kurulun önemli 
faaliyetleri arasında yer alır. 

İnsana ve Çevreye Saygı
Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ve bu konudaki kararlılığımızı 
Kalite Politikası’nda yer alan “insana ve çevreye saygılı 
olmak; doğal çevremizi korumak ve doğal kaynakların verimli 
kullanılması ve atıkların azaltılması için gerekli önlemleri almak, 
topluma katkı sağlayacak projeler geliştirmek” ifadesi ile 
taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda Çevrenin Yönetilmesi Ana 
Süreci altında tanımlanmış olan birçok göstergeyi de düzenli 
olarak takip ediyoruz. 

İzlenen göstergeler arasında; 
• Yakıt tüketimi (lt/100 km),
• Toplam enerji tüketimi (kwh), 
• Toplam doğal gaz tüketimi (kwh), 
• Toplam su tüketimi (ton), 
• Toplam atık miktarı (ton) 
• Kâğıt tüketimi yer alıyor. 
 
Ankara’da tamamen çevre dostu bir bölge müdürlüğü binası 
yaparak çevreye olan duyarlılığımızı bir kez daha ispatladık. 
Isıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri tamamen kapalı 
devre kontrol sistemleri ile donatılmış olan bina, yağmur ve 
yer altı sularını sulama ve yangın suyu olarak depolayabiliyor. 
Özel izolasyon sistemi sayesinde, binadaki ısı kaybı minimum 
seviyede olmakla birlikte güneş ısısından da maksimum 
seviyede faydalanılabiliyor. Sektörde bir ilki gerçekleştirerek 
Ankara Bölge Müdürlüğü’nün hizmet verdiği ve JCB 
dünyasında da bir ilk olan Leed® Gold sertifikasına sahip 
çevre dostu binamızı 2013 yılında tamamladık.

Bunun yanında yine çevreye olan sorumluluğumuz 
çerçevesinde atıkların yerinde ayrıştırılmasına ve geri 
dönüşüme büyük bir özen gösteriyoruz. Bu anlayışla pil, tehlikeli 



64 STFA YATIRIM HOLDİNG  2016 FAALİYET RAPORU 

KU
RU

M
SA

L P
RO

FİL
 

İN
ŞA

AT
 G

RU
BU

 
EN

ER
Jİ 

GR
UB

U 
M

AK
İN

A 
GR

UB
U 

YÖ
NE

TİM
 YA

KL
AŞ

IM
IM

IZ

atıklar, tıbbi ve evsel atıkları ayrı ayrı depoluyoruz. Belediye 
ile yaptığımız iş birliği kapsamında, atıklar belediye ekipleri 
tarafından toplanarak bertaraf işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca işletmemizin atık miktarı düzenli olarak ölçülüyor. 
Servislerde biriken atık yağları özel bir tankta biriktirerek 
belli periyotlarda Petder’e veriyoruz. Makinaların yıkama 
operasyonunda kullanılan su, arıtma deposuna veriliyor ve 
arıtılıyor. Filtreleri ise yetkili atık toplama firmalarına veriyoruz. 
Böylece atıkların tamamını uygun koşullarda bertaraf ediyoruz.

ENERJİ TÜKETİM RAKAMLARI
 
   SİF
Doğrudan Enerji Tüketimi Birim 2016
   Doğal Gaz m3 47634
   Mazot ton 241
   Benzin ton 10
Dolaylı Enerji Tüketimi Birim SİF
   Elektrik  kWh 677256

ATIK YÖNETİMİ

    SİF
Atıklar Birim 2016
Tehlikeli atıklar ton  6,94
Tehlikeli olmayan atıklar ton  0,96
Toplam Atık ton 7,90  

TOPLUMA KATKI
Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için sağlanılan katma 
değerin toplum ile paylaşılması gerektiğine inanarak, 
“topluma katkı sağlayacak projeler geliştirmek” konusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

2013 yılından bugüne dek AKUT iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz 
Sosyal Sorumluluk Projemiz “Umut Sarının İçinde” ile 
belediyelerde çalışan iş makinası operatörlerine, doğal 
afetlerde iş makinası ile arama kurtarma konusunda düzenli 
eğitimler verilmesini sağlıyoruz.

Proje kapsamında, çeşitli belediyelerde görevli operatörler 
önce teorik eğitim alıyorlar. Ardından İstanbul Ataşehir’de 
bulunan AKUT Eğitim Enstitüsü’nde bulunan enkaz 
simülasyon alanında gerçekleştirilen uygulama eğitimine 
katılarak JCB Kazıcı-Yükleyici ve JCB Paletli Ekskavatör ile 
iş makinası kullanma pratiğini artırıyorlar. Eğitimler sayesinde 
operatörler farklı doğal afet senaryoları içerisinde makinaları 
nasıl kullanacaklarını ve arama-kurtarma ekipleriyle nasıl 
koordineli çalışacaklarını deneyimlemiş oluyorlar. Eğitime 
katılan operatörlere, Birleşmiş Milletler tarafından akredite 
olmuş “Afet Lojistik Uzmanı” sertifikası veriliyor. 

Umut Sarının İçinde projesi kapsamında bugüne kadar 6 
kur tamamlandı ve toplamda 104 belediye operatörüne 
eğitim verildi. Proje kapsamında İstanbul ilindeki belediyelerin 
yanı sıra diğer şehirlerdeki belediye operatörlerine de eğitim 
verildi. Eğitimlere katılan belediyeler: Düzce, Bolu, Zonguldak, 
Ankara, Sakarya, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Şişli, 
Başakşehir ve Silivri.

2016 yılında 1 kez gerçekleştirilen eğitim 2017 yılında da 
3 belediye operatörlerinin katılacağı bir eğitim şeklinde 
planlanıyor. 
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Ayrıca kıdem yılını tamamlayan her çalışan için ÇYDD’ye 
bağışta bulunularak  bir kız çocuğunun 1 aylık eğitim masrafı 
grubumuz tarafından karşılanıyor. Doğum günü olan her 
çalışan için de LÖSEV’e bağış yapılıyor. Her yıl üniversitelerin 
kariyer günlerine katılım sağlayarak öğrencilere staj imkânı 
sunuyor ve eğitime katkı sağlıyoruz.

Bunun yanında Tuzla Belediyesi ile yaptığımız iş birliği 
çerçevesinde kullanılmayan giysileri ve ihtiyaç fazlası kitapları 
toplayarak ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Kızılay Kan Merkezi 
ile yapılan ortak çalışma ile de periyodik olarak kan verme 
faaliyetini başlattık. 

Topluma Katkı çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
diğer faaliyetler de şöyle sıralanabilir:
• 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplamda 14 stajyer 
istihdam
• Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, 21 Ekim 2016 
tarihinde danışmanlık hizmeti aldığımız Yankı İSG’den bir 
sağlık personelinin de katılımıyla kadın çalışanlarımıza eğitim 
ve bilinçlendirme amaçlı küçük bir seminer düzenledik. Söz 
konusu seminerde kontrol-muayene teknikleri ve gerekli 
bilgilendirmeler kadın çalışanlarımızla paylaşıldı. Aynı zamanda 
tüm kadın çalışanlara MEVA (Türkiye Meme Vakfı) tarafından 
bağış maksatlı satılan bileziklerden hediye edildi.
• ÇYDD kapsamında 2016 TEVİTÖL Gelecek Kampı’na 3 
öğrencinin katılmasına destek verdik.

Yatırımın Adı Yatırımın Amacı /
Hedeflenen Fayda

Faydalanan 
Paydaşlar ve 
Ulaşılan Kişi 

Sayısı

İş Birliği Yapılan 
Paydaşlar 

Yatırım 
Meblağı 

2016

LÖSEVKENT’e 
Bir Tuğla da Sen 

Koydun!

Lösemili 
çocukların tedavi 

süreçlerine 
destek

119 çalışan 
adına bağış 

yapıldı.

LÖSEV – Her 
yıl doğum 
günü olan 

çalışanlar adına 
LÖSEV’e bağış 
yapılmaktadır.

1.190 TL

Baba Beni Okula 
Gönder!

1 kız çocuğunun 
1 aylık eğitim 
masraflarının 
karşılanması

116 kişiye 
bağış yapıldı.

ÇYDD – Her 
bir kıdem 

yılını dolduran 
çalışan adına 1 
kız çocuğunun 
1 aylık eğitim 
masraflarını 
karşılayacak 
şekilde bağış 
yapılmaktadır.

8.325 TL

TEVİTÖL Gelecek 
Kampı

ÇYDD’den 
seçilmiş 

öğrencilerin 
TEVİTÖL’ün 

gelecek kampına 
gönderilmesi

3 kişi 
gönderildi.

TEVİTÖL-
ÇYDD

ÇYDD’den 
seçilmiş 

3 öğrenci 
TEVİTÖL’ün 

gelecek 
kampına 

gönderildi.

14.550 
TL
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ÇALIŞANLARIMIZ EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ  
Çalışanlarımızı en önemli değerimiz olarak görüyor, onların 
gelişimi ve mutluluğu için pek çok farklı uygulamayı hayata 
geçiriyoruz. 

ÇMA ile çalışanlarının memnuniyetine dair yönetim, iletişim, 
çalışma ortamı, yapılan iş, performans değerlendirme gibi 
çeşitli alt kriterlerde ölçme değerlendirme çalışması yürütülüyor. 
Ankette çalışan memnuniyetinin yanı sıra çalışanların işine 
olan tutkuları ve iş yerine bağlılıkları da ölçülüyor. 

Ayrıca, çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
her yıl 360 derece değerlendirme yapıyoruz. Söz konusu 
değerlendirme sonucunda çalışanların gelişim alanları 
belirlenerek buna yönelik planlar yapılıyor ve uygulamaya 
alınıyor. İnsan Kaynakları süreçlerini çalışan mutluluğunu 
odağa alarak yönetme ilkemiz doğrultusunda çalışanlara, 
özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik gibi yan haklar 
sağlıyoruz. Bunun yanında iş ve sosyal yaşam arasındaki 
dengeyi sağlamak adına,  çalışanlara yönelik birçok iç iletişim 
ve motivasyon faaliyetini de hayata geçiriyoruz. 

Çalışanların farklı konulardaki geribildirimlerini tanımlanmış 
olan birçok kanal vasıtasıyla alıyor ve değerlendirmeye tabi 
tutuyoruz. ÇMA ve 360 derece değerlendirme dışında, Bölüm 
Toplantıları, DK Toplantısı, VOC Toplantıları, Koordinasyon 
Toplantıları da çalışanların görüşlerinin ve katkılarının 
alındığı ortamlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, SİFLİNK olarak 
adlandırdığımız ve etkin bir iletişim aracı olarak kullandığımız 
intranet ortamında yer alan Büyük Fikirler Aksiyonu, İK ve İSG 
bildirim kanalları ile de çalışanların görüş ve önerilerini alıyor ve 
değerlendirmeye tabi tutuyoruz. 

ÇALIŞANLARIMIZA YAPTIĞIMIZ EĞİTİM YATIRIMLARI

Eğitimler Birim 2016
Teknik eğitimler adam*saat 2592
Kişisel gelişim eğitimleri adam*saat  1543
Toplam eğitimler adam*saat 4135
Toplam eğitim alan kişi sayısı 692

İSTİHDAM RAKAMLARI
   
Toplam işgücü Birim SİF 2016
   Beyaz yaka çalışanlar Kişi  108
   Mavi yaka çalışanlar Kişi  38
   Alt işverenlerin çalışanları Kişi  0
TOPLAM Kişi  146
Sözleşmeye Göre Birim 2016
   Sözleşmeli çalışanlar Kişi  0
   Tam zamanlı çalışanlar Kişi  146
Cinsiyete Göre Birim 2016
   Erkek Kişi  117
 Oran  %80
   Kadın Kişi  29
 Oran  %20

ETİK VE GÜVEN
Müşterisini, çalışanını, toplumu kısacası paydaşlarını 
önemseyen her kurumsal firmanın itibarını, güvenilirliğini 
ve tercih edilebilirliğini artıracak etik normlara sahip olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede “etik” kavramını 
kurumsal kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olarak 
addediyoruz. 

Bu anlayış çerçevesinde tüm şirket çalışanlarımıza STFA 
Grubu Etik İlkeleri ve Davranışları Eğitimi veriyoruz. Aramıza 
yeni katılan arkadaşlarımızı da  bu eğitimlere tabi tutuyoruz. Etik 
Bildirim Hattı ile gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Etik Bildirim 
Hattı’na dair posterler asıyoruz. Ayrıca, prosedürlerimizde 
yetki ve sorumluluklarla, onay limitlerini belirtiyoruz. Tüm bu 
çalışmalardaki temel amacımız; süreçlerimizi yalınlaştırmak 
olmakla birlikte bazı kritik noktalarda kontrol mekanizmaları 
oluşturarak hataların ve ihlallerin önlenmesidir. 

ÇALIŞANLARIMIZA VERDİĞİMİZ EĞİTİMLER
• SİF Oryantasyon Eğitimi
• İş Makinaları Ürün Eğitimleri
• SSH Eğitimleri (Garanti Uygulaması, Livelink)
• Temel İSG Eğitimi
• Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemleri Farkındalık 

Eğitimleri
• İngilizce Dil Destek Programı
• Kişisel Gelişim Eğitimleri (Liderlik ve Etkin Yöneticilik)
• Mesleki Eğitimler (Satış Teknikleri, Telefonda İletişim  

ve Satış, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Akreditif İşlemleri, 
SAP Eğitimi)

• İş Makinaları Operatörlük Eğitimleri
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SİF satış noktaları: 
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Trabzon

Operasyon Haritası

SİF servis noktaları: 
İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Adana, Kayseri, Çorum, 
Karabük, Samsun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Van, Siirt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay
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SEKTÖREL GÖRÜNÜM
Ülkemizin ekonomik büyümesi ile beraber ihracatın artması, 
lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler ve üretim artışına bağlı 
olarak taşıma, kaldırma, yükleme, boşaltma, depolama, 
istifleme gerçekleştiren makina ve ekipmanlara olan talep 
fazlasıyla arttı. 

İstif makinaları sektöründe Avrupa’nın 6. büyük pazarı olan 
Türkiye’de, 2014 yılında %14 büyüyen forklift sektöründe 
12.500 adet satış gerçekleşti. 2015 yılında bu büyüme oranı 
%6 olarak gerçekleşirken tarihi bir rekor ile 13.250 satış 
adedine ulaşıldı. 2016 yılında ise yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen sektör %2 büyüme gösterdi. İstif makinaları 
sektöründe Avrupa’da ilk 3 pazar içerisine girmek, 2 milyar 
USD ihracatla Türk makina sektörü ihracatına katkıda 
bulunmak ve 20.000 adetlik pazar oluşturmak sektörün 2023 
yılı hedeflerini oluşturuyor. 

İstif makinaları sektöründe “operasyonel kiralama” dünyada 
yaklaşık %30 pay alırken, Türkiye’de bu oran %15 civarında 
seyrediyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise bu oranın %30’lara 
ulaşarak dünya ortalamasını yakalaması öngörülüyor. 

Universal Handlers, 2018 yılında 30 yılını dolduracağı bir 
kiralama geçmişi  ve yaklaşık 15 yıllık sektör tecrübesi ile 
Türkiye istif makinaları kiralama sektörünün en kurumsal 
firması olarak öne çıkıyor. Universal Handlers, güçlü servis ağı 
ve kesintisiz hizmet anlayışı ile Türkiye’de ilk 500’de yer alan 
firmaların istifleme operasyonlarını yürütmeye devam ediyor. 

STFA MAKİNA TİCARET A.Ş.

(UNIVERSAL HANDLERS)

FAALİYETLER
2016 yılı, 2015 yılından beri Türkiye’deki tek yetkili distirübörü 
olduğumuz Yale marka forklift ve depo içi ekipmanların satış 
ve kiralama faaliyetlerine odaklandığımız bir yıl oldu. 2016 
yılında özellikle müşterilere satın alma imkânı sunan direkt 
satış birimimize, takas imkânı ve geçici kiralama imkânı sunan 
2. el birimimize ve Türkiye’nin her noktasına ürün ve hizmet 
sunabileceğimiz çözüm ortaklarımıza yatırım yaptık.

Çalışanlarımızın sesini dinlediğimiz ve onların geribildirimlerine 
yer verdiğimiz çalışan memnuniyeti anketimizi gerçekleştirdik. 
Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar ile çalışan beklentilerini 
karşılayacak, memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak aksiyon 
planları oluşturduk ve uygulamaya aldık.

DEVAM EDEN BÜYÜK PROJELER 
2016 yılında, farklı sektörlerdeki büyük kiralama projelerini 
kazanarak kiralama filomuza 300’ün üzerinde yeni makina 
ekledik. Böylece kiralama filomuz 1.000 adedin üzerinde 
bir makina parkı ile 2017’ye girerken, sektörün en büyük 3 
kiralama firmasından biri olduğumuzu da tekrar kanıtladık. 

HEDEFLER VE BEKLENTİLER
2016 yılı için hedeflediğimiz organizasyonel değişiklikleri 
tamamlayarak özellikle saha ekibimizi güçlendirdik ve gerek 
kiralama gerek direkt satış anlamında müşteri beklentilerini en 
hızlı ve doğru şekilde karşılayabileceğimiz bir ekip oluşturduk. 
Güçlendirdiğimiz saha ekibimiz sayesinde pazar payımızı, 
kötü giden sosyoekonomik konjonktüre rağmen, yaklaşık iki 
katına çıkarttık.
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2017 yılı ana hedefimiz ise pazar payımızı 2016’ya oranla iki 
katına çıkartarak sektördeki ilk 5 marka arasında yer almak. 
Bu hedefe ulaşabilmek için, 2016’da temellerini attığımız 
çözüm ortaklarımızla iş birliklerini güçlendirmek ve yıl sonunda 
Türkiye genelinde coğrafi penetrasyonumuzu tamamlayarak 
20 yetkili servis/bayi adedine ulaşmayı amaçlıyoruz.

Müşteri hedef ve beklentilerini doğru şekilde analiz edebilmek 
ve iç süreçlerimizi kusursuz bir şekilde yürütebilmek için yeni 
bir CRM sistemi ve satış otomasyonuna yatırım yapmayı, 
pazarlama – satış – satış sonrası hizmetler birimlerimizin 
kesintisiz iletişim halinde olmasını ve sektördeki en büyük 
farkımız olan kusursuz hizmet imajımızı güçlendirmeyi 
amaçlıyoruz. 

TOPLUMA KATKI
MEGEP iş birliği:
Sektörün gelişmesine katkıda bulunacak  ve nitelikli iş 
gücünün yetiştirilmesine olanak sağlayacak iş birliklerine imza 
atmak,  sosyal sorumluluk anlayışımızın temelini oluşturuyor.  

Bu anlamda 2015 yılında, Teknik Meslek Liseleri’nde 
okutulan “Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı – Kaldırma ve 
İletme Makinaları” kitabının sponsoru olduk ve İstanbul’daki 
tüm Teknik Meslek Liseleri’ne dağıtımını sağladık. 2017’de 
de bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu 
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 
(MEGEP) ile iş birliğimize devam ederek kitabın basımını tekrar 
üstlenmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca, sektör derneğimiz İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Derneği) ile ortaklaşa yürüteceğimiz çeşitli 
projelere de imza atmayı planlıyoruz. Bunlar:

Eğiticinin Eğitimi:
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, iş ve istif makinaları 
operatörlüğü kurslarındaki öğretmenlerin makina eğitimi 
ihtiyacını karşılamak için öncelikli olarak İstanbul’la 
başlayacağımız ancak ilerleyen yıllarda tüm Türkiye’ye 
yaymayı planladığımız  “Eğiticinin Eğitimi” projesini başlatmayı 
hedefliyoruz. İlk eğitimleri ise Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 2017 yılının ilk aylarında gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz.

Hibe projesi:
Yine İSDER iş birliği ile başlatılan hibe projesi kapsamında, 
Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
ihtiyacı olan teknik ekipmanların karşılanmasına ve eğitim 
verilmesine destek olmayı planlıyoruz. Yılın 2. yarısı için 
planladığımız bu projeyi yine ilerleyen yıllarda ihtiyacı olan 
diğer okullara da yaymak ve sektöre nitelikli iş gücü katacak 
projelerin takipçisi olmak sosyal sorumluluk stratejimizin 
temelini oluşturuyor.
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MAKİNA GRUBU VE DEĞİŞİM 
Universal Handlers olarak, 2015 yılından başlayan ancak 
2016 yılında sonuçlarını görmeye başladığımız ciddi bir 
değişim sürecine girdik. En iyi olduğumuz iş alanı olan 
kiralamanın yanı sıra 2015 yılında yeni bir distribütörlük alarak, 
Yale marka forklift ve depo içi ekipmanların kiralama ve direkt 
satış operasyonlarını üstlendik.  

Kurumları değişime daha çok çevresel ve ekonomik 
baskılar zorluyor. Bu nedenle değişim kaçınılmaz. Bu bilinç 
doğrultusunda yeni yetenekleri bünyemize katarak, bizi 
rakiplerimizden ayrıştıracak stratejiler yürütebileceğimiz daha 
çevik bir organizasyon oluşturduk.  

Günümüzde müşteriler, klasik satış modellerinin yerine 
farklı çözümleri, kendi iş modellerine ya da fiziki şartlarına 
özel uyarlanmış veya onlara özel olarak sunulan çözümleri 

tercih ediyor. Universal Handlers olarak, özellikle kiralama 
projelerinde müşterilerimize “terzi usulü” çözüm sunabilme 
yetkinliğine sahibiz. 

Diğer yandan, müşteriye yakın olan ve çalışanını dinleyen 
organizasyonlar, dünyada yaşanan değişime daha kolay 
adapte oluyor.  Bu öngörüden yola çıkarak satış sonrası 
faaliyetlerimiz ve kiralama operasyonumuzla müşterilerimizi 
sürekli dinliyor, onlardan gelen geribildirimler doğrultusunda 
kendi iç operasyonlarımızı iyileştiriyoruz. 

Aynı şekilde çalışanlarımızın da bizlere ilettiği geribildirimler 
doğrultusunda gerek insan kaynakları süreçlerimizde gerekse 
müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerde daha iyi 
sonuçlar elde etmek için, değişiklikler yapıyor ve bu sonuçları 
yine çalışanlarımızla paylaşıyoruz.
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İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana, Konya, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Düzce, Denizli, Afyon

Operasyon Haritası



72 STFA YATIRIM HOLDİNG  2016 FAALİYET RAPORU 

KU
RU

M
SA

L P
RO

FİL
 

İN
ŞA

AT
 G

RU
BU

 
EN

ER
Jİ 

GR
UB

U 
M

AK
İN

A 
GR

UB
U 

YÖ
NE

TİM
 YA

KL
AŞ

IM
IM

IZ

KURUMSAL YÖNETİM
Paydaşlarımızın menfaatlerini etik ve adalet çerçevesinde 
şeffaflıkla gözetmemize ve ekonomik performansımızı 
sorumluluklarımıza sahip çıkarak arttırmamıza destek olacak 
prensipleri içeren kurumsal yönetim anlayışımız, kurulduğumuz 
günden bu yana iş yapış şeklimizi temsil ediyor. 

Kurumsal yönetim anlayışı, yöneticilerimizle gerçekleştirdiğimiz 
strateji çalıştaylarında, şirketlerimizin tamamında hem kendileri 
hem de kilit paydaşları nezdinde en stratejik konu olarak öne 
çıktı. STFA Yatırım Holding, Sürdürülebilirlik Konuları Matrisinin 
en üstünde yerini aldı. 

YÖNETİM KURULU
STFA Yatırım Holding Yönetim Kurulu dokuz kişiden oluşuyor. 
Yönetim Kurulu üyelerinden sekizinin icra görevi bulunmuyor. 
Azınlık hissedarlar hisse payları oranında Yönetim Kurulu’nda 
temsil ediliyorlar. Hissedarlık sözleşmelerinde azınlık haklarını 
koruyan kanuni hükümlerin yanı sıra ek düzenlemelere de yer 
veriliyor. 

Raporlama döneminde yapılan çalışmalar sonucunda, 
kurulan komiteler öncelik sırasına göre; Denetim, Risk ve 
Ücretlendirme Komiteleridir. Yönetim Kurulu’na bağlı olacak 
bu komitelerin ekonomik, sosyal, çevresel etkilerin yönetilmesi 
ile ilgili doğrudan sorumlulukları olmasını öngörüyor ve bu 
konuda çalışmalara devam ediliyor. 

Denetim Komitesi’nin temel görevi, ortaklar adına Holding ve 
iştiraklerinin mali, hukuki ve idari denetimlerinin etkin bir şekilde 
yapılmasını sağlamaktır. Bu özelliği ile Denetim Komitesi; 
sürdürülebilirlik kapsamındaki etkilerimizi yönetirken, yasalara 
uyum ve yönetim sistemlerinin etkin çalışmasını sağlamada 
rol alarak, sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında üst yönetime 
doğrudan destek veren komitedir. 

Risk Komitesi’nin temel görevi kurumsal risk yönetimi sistemini 
oluşturmak, grubumuzun varlığı, gelişimi ve sürdürülebilirliği 
için risk oluşturabilecek unsurların erken tespitini, izlenmesini 
ve yönetilmesini sağlayacak önlemleri sunmaktır. Bu özelliği 

ile de Risk Komitesi önümüzdeki dönemlerde de Holding 
temelinde sürdürülebilirlik çalışmalarında lokomotif görev 
alacak bir komitedir. 

Ücretlendirme Komitesi’nin temel görevi, Holding ve 
iştiraklerinin maaş, prim, ikramiye, araç ve benzeri yan 
menfaatleri de kapsayan ücretlendirme sisteminin, şirketlerin 
hedeflerine ulaşmasını destekleyici özellikte oluşturulmasını 
ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu özelliği ile Ücretlendirme 
Komitesi, en önemli paydaşlarımız olan çalışanlarımızın 
memnuniyetinde önemli rol oynayamaktadır. 

RİSK YÖNETİMİ 
STFA Yatırım Holding olarak, sürdürülebilir büyümenin, risklerin 
etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesiyle 
sağlanacağına inanıyoruz. Misyonumuzun önemli bir parçası 
olan, “paydaşlarımıza değer yaratmak” için risk yönetimi 
konusunu öncelikli olarak ele alıyoruz. 

Gerek inşaat, gerek enerji ve gerekse makina sektörleri, 
risk yönetimi açısından kritik iş kollarını oluşturuyor. STFA 
Grubu’nda 2009 yılında başlayan kurumsal risk yönetimi 
yaklaşımımızı destekleyen çalışmalarımıza, 2012 yılından bu 
yana ivme kazandırdık ve etkin şekilde yönetiyoruz. 2014 
yılında Holding bünyesinde Risk Yönetimi ve Uyum bölümünü 
kurduk ve risk yönetimi faaliyetlerine hız verdik. 2014 yılı 
başında STFA Grubu’nun risk analizini tamamladık. 

Risk yönetimi, şeffaflığı arttırırken aynı zamanda her düzeyde 
alınan yatırım ve işletme kararlarında, riskleri daha sistematik 
bir biçimde değerlendirmemizi sağlıyor. Periyodik olarak 
hazırladığımız raporlar ve yaptığımız toplantılarda riskleri 
sorguluyor ve ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Maruz 
kaldığımız önemli riskleri takip ediyor, Risk Yönetim Komitesi 
ve Yönetim Kurulu’nu periyodik olarak bu riskler hakkında 
bilgilendiriyoruz. 

Risk sahipleri ve yöneticilerin katıldığı çalıştaylarla tanımlanan 
risklerin, STFA’nın risk iştahı ve toleransı ışığında nasıl 
yanıtlanacağını ve ne tür bir aksiyon alınacağını belirliyor, 
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risklerin yönetimi ve takibini yapıyoruz. Risk komitesi düzenli 
aralıklarla toplanarak çalışmalarına devam ediyor. 

STFA Grubu’nun, kuruluşundan itibaren sürdürdüğü başarıda 
temkinli ve güçlü risk yönetimi anlayışının payı büyüktür. 
Gelecekte ise risk yönetiminde hedefimiz, bu yaklaşımı 
pekiştirerek, risk farkındalığını, şeffaflığı, finansal disiplini 
arttırmak ve proaktif risk yönetimi yapmaktır. 

ETİK VE GÜVEN
Küreselleşme, artan toplumsal duyarlılık, müşterilerin ve 
çalışanların istek ve beklentilerinin yükselmesi gibi nedenler 
sonucunda işletmelerin iktisadi olduğu kadar sosyal birimler 
de olduğu uzun zamandır kabul gören bir yaklaşım. Bu 
bağlamda, işletmelerin etik ve sosyal sorumluluğu ile 
paydaşlara (müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, dağıtımcılar, 
hissedarlar, toplum, çevre, ilgili ulusal ve uluslararası kamu 
ve özel sektör kuruluşları) yönelik yeni sorumlulukları 
tanımlanmaya başlanarak, yöneticilerden “paydaş” ya 
da “etkileşenler” yönetimini uygulamaları beklenir oldu. 
2000’li yıllara gelindiğinde ise iş etiği konusu çok daha fazla 
önem kazandı, hemen hemen tüm kuruluşlarda iş etiğine 
yönelik “kurumsal nitelikte” çeşitli düzenlemeler ve süreçler 
oluşturuldu. STFA  Grubu olarak; etik ve davranış ilkelerimizi 
bu kapsamda belirledik ve buna yönelik Türkiye’deki 
çalışanlarımız için eğitimleri tamamlayarak bu yolda önemli 
adımlar attık. Bu sayede, serbest piyasa rekabetini gözeten, 
kayıt dışı ekonomiye fırsat vermeyen, fikri hakları koruyan, 
hukuki ve etik altyapıları kurarak gerek ulusal gerekse 
uluslararası platformlarda daha başarılı olabilmeyi hedefliyoruz.

STFA Etik ve Davranış İlkeleri oluşturulurken, STFA çalışanlarının 
insan hakları, profesyonellik, etik ve yasal davranışlar ile 
çalışanlara adil, kibar ve saygılı davranışlar bağlamında 
uymak zorunda oldukları standartları tanımlamak üzere 
uzun ve özenli bir çalışma süreci yürütüldü. Etik ve Davranış 
İlkeleri’ne aykırı –örneğin şirket itibarını olumsuz etkileyen 
suistimal, hırsızlık, rüşvet veya etik olmayan- davranışlarla 
karşılaşıldığında; STFA çalışanlarının, tedarikçilerin ya da 3. 
kişilerin iş ortamında gördükleri ve duydukları problemleri, 
anonim olarak bildirebilecekleri bir mekanizma sağlamak, bu 

problemleri çok daha erken tespit etmek ve kayıpları azaltmayı 
sağlamak için “Etik İhlal Bildirim Hattı” kurarak bu konudaki 
hassasiyet ve kararlılığımızın altını bir kez daha çizdik. Etik 
İhlal Bildirim Hattı’nın amacı, STFA Etik ve Davranış İlkeleri’ne 
aykırı bir durum gerçekleşmesi halinde, STFA çalışanlarının ve 
ilgili paydaşların, ihbarları anonim olarak yapmalarına olanak 
sağlamak olarak belirlendi. Bu hat anonim olup, yine Etik 
ve Davranış İlkeleriyle ihbarı yapan kişinin şirketteki konumu 
koruma alınıyor. STFA’da Etik ve Davranış İlkeleri daha önce 
tanımlanmış olmasına karşın, daha geniş ve çerçeve yapı 
haline gelmesi süreci 2016 yılında tamamladı.

Etik İhlal Bildirim Hattı’nın faydaları 4 ana başlık altında 
açıklanabilir;
A) Eşitlik: Kurumsal İş İlkeleri’ne ve etik değerlere uyum 
yolunda, tüm çalışanlara eşit mesafede bir erişim noktası 
sunulur.
B) Adalet: K
urum süreçlerindeki eksiklik veya aksaklıklar, tarafsızlık 
konusunda yetkilendirilmiş bir Komite tarafından değerlendirilir 
ve Kurumsal İş İlkeleri’ne uyum teşvik edilir.

C) Sadakat: Aksaklıkların giderilmesi ile bireysel performans, 
motivasyon ve kuruma bağlılık artar; kurum verimliliği yükselir.

D) Güven: İhlali bildiren çalışanın gizlilik kaygısı giderilmiş olur. 
Tarafsız ve koruyucu bir değerlendirme mercii, gündeme 
gelmesi mümkün olmayan ve kuruma zarar verme potansiyeli 
olan aksaklıkların gündeme getirilmesini ve gereken önlemlerin 
alınmasını sağlar.

Kurum kültürümüzde “Çalışanlar arası birlik ve beraberlik, 
birbirleriyle olan ilişki, iletişim, farklılıklara saygı” gibi özellikler 
yer alıyor. Bununla birlikte, “uluslararası kalite ve standartlarda 
ürün ve hizmetler sunarak müşterilerine katma değer 
yaratmayı” amaçlayan vizyon ve “sektöründe en iyisi olmayı” 
amaçlayan misyonumuz bu değerleri korumamızda önemli 
bir pusula görevini yerine getiriyor. Kurucularımızın yaşam 
felsefesi olan “Beton toprağın altında kalsa da güzel olacaktır.” 
prensibini yansıtan kurum kültürü, vizyon ve misyonumuzu; 
Etik ve Davranış İlkeleriyle daha da geliştirmek en önemli 
hedeflerimiz arasında yer alıyor.
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TOPLUMA KATKI
STFA olarak kuruluşumuzdan bu yana tüm faaliyetlerimizde 
insana değer veren, çevreyi koruyan bir yaklaşım içinde 
çalışıyoruz. Ülkemizin ileriye taşınmasının yolunun daha çok 
inovasyonla daha fazla katma değer üretmek ve bunları hayata 
geçirebilecek kapasitede nesiller yetiştirmekten geçtiğine 
inanıyoruz. Yatırım ve faaliyetlerimiz sonucu büyürken, sosyal 
ve çevresel sorumluluklarımızı da gözetmeye devam ediyoruz. 

Kurum kültürümüzün değişmez parçası olan sosyal sorumluluk yaklaşımımızın, tüm 
çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması sürdürülebilir bir başarı sağlamamızda 
en önemli etkenlerin başında geliyor.

KHAN ACADEMY
TÜRKÇE
1992 yılında Sezai Türkeş tarafından kurulan ve STFA 
sponsorluğunda faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknik Yayınları 
Çeviri Vakfı’nın, STFA’nın 75. kuruluş yılında desteklemeye 
başladığı yeni projesi Khan Academy Türkçe, pek çok özelliği 
ile bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor. 
Khan Academy’nin uluslararası genişleme sürecinde STFA’nın 
girişimleriyle dünya genelindeki ilk iştiraki olarak kurulan Khan 
Academy Türkçe, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek 
ve eğitime getirdiği yenilikçi bakış açısı ile Türkçe konuşan 
herkese dünya standartlarında ve ücretsiz öğrenim imkanı 
sağlıyor. 

Türkçe eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaçlayan bir 
kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük projesi olan Khan 
Academy Türkçe, 2016 yılı için belirlediği toplam 15 milyon 
izlenme ve kütüphanesinde yer alan eğitim içeriğini 5000 
ders videosunun üzerine taşıdı. Ayrıca, okullardaki kullanımın 
arttırılması hedefine ilişkin de platformun ücretsiz ve herkese 
açık olan doğası sebebiyle aktif kullanıcı sayısı da kısa sürede 
arttı. 
Khan Academy Türkçe, 2016 yılında platform üzerinden tam 
5 milyon ders verdi. Bu rakam, Khan Academy Türkçe’nin 
2016 yıl sonu için belirlenen toplam 15 milyon ders izlenme 
hedefine de ulaşmasını sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kısa 
adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağı üzerinden izlenen dersler 
ile birlikte Khan Academy çok daha geniş bir kitleye ulaştı. 
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara sunulan dijital eğitim 
kütüphanesi olan EBA’da yer alan içeriğin çoğunluğunu Khan 
Academy Türkçe ders videoları oluşturmakta ve bu vesileyle 
18 milyon öğrenciye ve 1 milyondan fazla öğretmene dünya 
standartlarında bir kaynak ücretsiz olarak sağlanmakta. Khan 
Academy’nin kütüphanesi özellikle matematik ve fen bilgisi 
alanlarında ilkokul öncesi çocuklardan başlayarak üniversite 
seviyesine kadar uzanan geniş bir yaş grubu için ücretsiz 
içerik sunuyor. Ayrıca, ekonomi ve finans gibi üniversite 
seviyesi dersler, sağlık ve tıp gibi toplumsal bilinci arttırmaya 
yönelik içerikler ve sanat tarihi gibi genel kültüre yönelik eğitici 
videolar da Khan Academy’nin geniş içerik yelpazesinde 
yer alıyor. Khan Academy Türkçe’nin en büyük kullanıcı 
grubunu ortaöğretim öğrencileri oluştururken, bunu üniversite 
öğrencileri ve ilköğretim öğrencileri takip ediyor. Ayrıca, 
Khan Academy’yi sınıflarında bir eğitim aracı olarak kullanan 
öğretmenlerin sayısında 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında 
da önemli oranda arttış gerçekleşti.

Bir STFA Vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, 
sayıları 400’ü aşan öğrenci, öğretmen, akademisyen ve 
alanlarında uzman profesyonellerin gönüllü destekleriyle 2016 
yıl sonu itibarıyla Khan Academy’nin 5122 ders videosunu 
Türkçeleştirerek yıl sonu için hedeflenen 5000 videonun 
üzerine çıkmış oldu. 2016 yılında Türkçe’ye kazandırılan 
1077 eğitim içeriği ile Khan Academy Türkçe ekibi senelik 
1000 eğitim videosu hazırlama hedefini de gerçekleştirdi. Bu 
sayede, Khan Academy’nin ilk uluslararası iştiraki olan Khan 
Academy Türkçe, İngilizce’den sonra İspanyolca ile birlikte en 
çok eğitim içeriği sunan diller arasında yer almayı başardı.

HER ŞEYİ ÖĞRENEBİLİRSİN! 
Khan Academy Türkçe 2014 yılında kuruluşunun birinci 
yıldönümünü kutlarken aynı zamanda, Khan Academy’nin 
tüm dünyada büyük ilgi gören “You Can Learn Anything” 
kampanyasını Türkiye’de de başlatmıştı. “Her Şeyi 
Öğrenebilirsin” tanıtım videosu kampanyanın ilham aldığı 
değerleri çarpıcı şekilde vurgularken, “Her insan öğrenebilir. 
Kim olursan ol, nerede olursan ol, tek bir şeyi bilmelisin: Her şeyi 
öğrenebilirsin!” sloganı ile ülkemizde de toplumsal farkındalık 
yaratmayı hedefliyoruz. Khan Academy’nin kurucusu Salman 
Khan da bu konudaki düşüncesini, “Öğrenme konusuna 
olan bakışımız, öğrettiğimiz her şeyden çok daha önemli. 
Eğer toplum olarak öğrenirken çabalamamız gerektiğini 
kabullenirsek, insanlığın potansiyeli uçsuz bucaksız bir hal 
alacaktır” cümleleriyle özetliyor ve herkesi öğrenmeye davet 
ediyor. 
www.herseyiogrenebilirsin.org 
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STFA İş Merkezi, Yeşil Vadi Sokak No 
3, Ataşehir 34752 Istanbul, TÜRKİYE
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F +90 216 578 96 51
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STFA İNŞAAT GRUBU

İstanbul-Genel Müdürlük
STFA İş Merkezi, Yeşil Vadi Sokak No 3, 
Ataşehir 34752 Istanbul, TÜRKİYE
T +90 216 578 96 50
F +90 216 578 96 51
www.stfa.com

Doha
P.O. Box: 10288 Doha
Katar
T +974 4483 40 50
F +974 4483 57 83
qatar@stfa.com

Khobar
King Abdullah Road cross with Hamoud
Street, Al-Tamimi Building, Third Floor,
Office No 307
P.O Box 32447, Al Khobar 31952

Suudi Arabistan Krallığı
T +966 13 8934419
F +966 13 8934464
ksa@stfa.com

Maskat
Al Sarooj Street Way No: 3009 Building 
No:651 2. Floor P.O. Box 1360 P.C. 114 
Jabroo,
Shatti Al Qurum - Maskat
Umman
T +968 24 607 668
F +968 24 607 663
oman@stfa.com

Şangay - STFA Pacific International
Trading Ltd.
Unit 2202 Blok B Tomson Center
188 Zhangyang Road, New Pudong Area
200122 Şangay
Çin Halk Cumhuriyeti
T + 86 0 21 587 95 075
F + 86 0 21 587 95 275
info@stfapacific.com

Trablus - STFA Insaat. A.Ş. 
Essiyahiya, Tizi Uzu Street
PO Box 81458 
Trablus LIBYA
T +218 21 483 23 90
   +218 21  484 23 90
F +218 21 483 55 88
libya@stfa.com

Trablus - Temel Investigation Inc. 
Essiyahiya, Tizi Uzu Street
PO Box 81458 
Trablus LIBYA
T +218 21 483 23 90
   +218 21  484 23 90
F +218 21 483 55 88
soilinvestigation@stfa.com

Dubai - HSSG Foundation
Contracting L.L.C
Damac Executive Heights Building,
9th Floor, Office No : 906
Tecom, Al Barsha
P.O. Box : 50774
Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri
T +971 4 453 4799
F +971 4 453 4797
info@hssg.com
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ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 
İçerenköy Yeşil  Vadi Sok. No: 6 Ataşehir, 
İstanbul 
Tel: 0 216 665 13 00 
Faks: 0 242 665 13 01

ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. 
Karşıyaka Mah. Ankara Blv. No: 134, 
Tel: 0 258 261 15 00 
Faks: 0 258 261 56 00

ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 
Şirinyalı Mah. 1507 Sok. No: 19 
Muratpaşa, Antalya 
Tel: 0 242 317 13 00 
Faks: 0 242 317 13 02

ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 
Musalla Bağları Mah. Nalçaçı Cad. No: 
110 Selçuklu, Konya 
Tel: 0 332 235 10 66 
Faks: 0 332 235 10 33

ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. 
Namık Kemal Mah. Atatürk Cad. Ali 
Çetinkaya Apt. No: 37/A, Ereğli, Konya 
Tel: 0 332 710 55 66 
Faks: 0 332 710 56 60

ENERYA AKSARAY GAZ DAĞITIM A.Ş. 
Hacı Hasanlı Mah. Gündoğdu Cad. 
No: 26, Aksaray 
Tel: 0 382 213 33 55 
Faks: 0 382 213 96 60

ENERYA AYDIN GAZ DAĞITIM A.Ş. 
Yedi Eylül Mah. İzmir Blv. Yeşim Apt.  No: 
39/A, Aydın 
Tel: 0 256 226 80 00 
Faks: 0 256 226 80 50

ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM 
A.Ş. 
Atatürk Mah. Nerim Tombul Cad. No: 26, 
Erzincan 
Tel: 0 446 224 44 22
Faks: 0 446 224 40 46

ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM 
A.Ş. 
Ahmetpınarı Mahallesi Atatürk Bulvarı  C 
Blok No: 16, Niğde 
Tel: 0 388 213 10 00 
Faks: 0 388 213 10 01

ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM 
A.Ş. 
Ragıp Üner Mah. Zübeyde Hanım Cad. 
No: 100/Z01-Z02, Nevşehir 
Tel: 0 384 212 51 00 
Faks: 0 384 213 22 55

ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM 
A.Ş. Kirişçi Mah. Kemal Kaynaş Cad. No: 
4/1-2, Karaman 
Tel: 0 338 214 55 77 
Faks: 0 338 214 55 20
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ADANA / GÜNEY 
Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bul.
No.788/1 Seyhan, ADANA 
Tel: (0322) 346 33 30 / 45 40 
Faks: (0322) 346 03 70 
E-Posta: info@libramakina.com

ANKARA / İÇ ANADOLU İvedik 
Organize Sanayi Melih Gökçek Bulv. 
1524.Cd. No:59 Yenimahalle, ANKARA 
Tel: (0312) 472 20 70 
Faks: (0312) 472 20 76 
E-Posta: sif@sif.com.tr 

ANTALYA / AKDENİZ
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045. Sokak 
No:26 / ANTALYA 
Tel:(0242) 221 52 96 
Faks:(0242) 211 52 99 
E-Posta: antmak@sif.com.tr 

BURSA / GÜNEY MARMARA 
Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Arıkanlar İş 
Merkezi No:160 K:3 Nilüfer, BURSA Tel: 
(0224) 451 3743 
Faks: (0224) 451 3760 
E-Posta: sif@sif.com.tr 

DİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU 
ANADOLU OSB 
2.Etap 15.Cad.No:16 Yenişehir, 
DİYARBAKIR 
Tel: (0412) 339 00 22
 Faks: (0412) 339 00 23 
E-Posta: yonmakine@sif.com.tr 

İSTANBUL - ANADOLU YAKASI / 
DOĞU MARMARA 
Fatih Mahallesi Katip Çelebi Cad. No: 49/1 
34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL Tel: 
(0216) 352 00 00 
Faks: (0216) 352 10 04 
E-Posta: sif@sif.com.tr 

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI / 
TRAKYA 
Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza No: 21 K: 
3 D: 13 / A Büyükçekmece, İSTANBUL 
Tel: (0212) 886 44 34 
Faks: (0212) 886 73 13 
E-Posta: sif@sif.com.tr 

İZMİR / EGE 
Karacaoğlan Mah. 6172 Sokak No:28 
Işıkkent Bornova, İZMİR 
Tel: (0232) 472 15 00 
Faks: (0232) 472 15 53 
E-Posta: sif@sif.com.tr 

TRABZON / KARADENİZ 
Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 
Anavatan Cad. No:176/A / TRABZON Tel: 
(0462) 334 37 43 
Faks: (0462) 334 37 21 
E-Posta: yigiter@sif.com.tr

STFA MAKİNA TİC. A.Ş. 
(UNIVERSAL HANDLERS) SATIŞ VE 
SERVİS NOKTALARI

STFA MAKİNA TİC. A.Ş. 
(UNIVERSAL HANDLERS) 
Merkez
Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No: 49/2 
34956 Orhanlı – Tuzla, İstanbul Tel: 0 216 
392 18 60 Faks : 0 216 392 18 68 info@
universalhandlers.com

İZMİR BÖLGE SERVİS 
4. Sanayi Sitesi 129 / 13 Sok. No: 2 
35050 Bornova, İzmir Tel: 0 232 375 48 
84 Faks: 0 232 375 05 64

ADANA BÖLGE SERVİS 
Onur Mah. 45057 Sok. No: 6/A Seyhan, 
Adana Tel: 0 554 330 01 30

BURSA BÖLGE SERVİS 
Panayır Mah. 9. Güney Sok. No: 23A 
Osmangazi, Bursa Tel: 0 224 262 22 98

İletişim Bilgileri
SİF İŞ MAKİNALARI PAZARLAMA 
SAN. ve TİC. A.Ş. 
Fatih Mahallesi Katip Çelebi Cad. No: 49 
/ 1 34956 Orhanlı-Tuzla, İSTANBUL 
Tel: (0216) 352 00 00 
Faks: (0216) 352 10 04 
E-Posta: jcb@sif.com.tr/sif@sif.com.tr 
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