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80’inci yılını kutlayan STFA Grubu’nun başarı
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STFA
Dünden bugüne 

80’inci yılını kutlayan STFA Grubu’nun, faaliyette olduğu sektörlerdeki öncü kimliği, ufuk 
açan vizyonu, coğrafyadan bağımsız küresel başarıları, uzun yıllara dayanan deneyimi, 
sürdürülebilir iş modelleriyle bir asra yaklaşan başarı öyküsüne tanıklık eden fotoğraflar 

iki kadim dostum yarattığı dünya markasının öyküsünü anlatıyor.
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Kurumsal Profil
STFA Grubu, 80 yıllık köklü 

geçmişinden aldığı güç, 
değişimi öngören ve uyum 

sağlayan yönetim anlayışıyla
faaliyetlerine devam ediyor. 
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Bugün 80 yıla yaklaşan köklü geçmişiyle; Türkiye’nin 
itibarlı kuruluşları arasında yer alan STFA Grubu, 1938 
yılında Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya tarafından kuruldu. 
1930’lu yılların sonunda ülkede inşaat sektörünün 
yabancıların elinde olduğu bir dönemle zorlu bir yola 
çıkan STFA, Cumhuriyet’in gelişimine eşlik ederek 80 yıla 
pek çok ilk ve başarıyı sığdırdı. STFA, 1972’de Libya’da 
kazandığı Tripoli Liman inşası projesi ile yurt dışında iş alan 
ilk Türk Müteahhidi unvanını elde etti. Daha sonra devamı 
gelen büyük ve önemli projelerle bu başarıyı devam ettirdi. 
Suudi Arabistan’da 1978’de, Mısır’da 1981’de, İran’da 
1983’de, Tunus’ta 1984’de, Pakistan’da 1992’de, 
Oman ve Katar’da 2000’de, Hindistan’da 2001’de iş 
alan ilk Türk Müteahhidi olarak inşaat sektörünün önemli 
aktörlerinden biri oldu. 

Faaliyet gösterdiği inşaat, enerji ve makina sektörlerinde 
Türkiye’nin önde gelen saygın kuruluşlarından olan 
STFA Grubu; kurucularının gelecek vizyonunu, kurumsal 
kültürünün temeli olan değerlerinden ödün vermeden 
geleceğe taşıyor. Çalışana verilen değer, doğru analizlerle 
değişimi yönetme ve operasyon yeteneği şirketin 
sürdürülebilir başarısının arkasındaki gücün öncelikli 
kaynaklarını oluşturuyor.   

STFA Grubu’nun ana iş kolu olan inşaatta köprü inşaatı 
ve kazık işlerindeki uzmanlığına baraj, yol, tünel ve 
deniz yapıları inşaatları da eklenerek, bugüne kadar en 
üst düzeyde mühendislik ve inşaat hizmetleriyle gidilen 
pazarlar genişlemeye devam ediyor. İnovasyon ve iş 
odaklı yaklaşımı, teknolojiyi iş süreçlerine hızlı bir biçimde 
entegre etmesiyle yarattığı farkla kazandığı güvenle 
Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde birçok 
önemli ve büyük projeden sonra yeni coğrafyalarda yeni 
projelere odaklanıyor. 

Cumhuriyetimizin gelişimine eşlik ederek, onunla birlikte büyüyen STFA 
Grubu; kurucuları Sezai Türkeş ile Feyzi Akkaya’nın mirası olan değerlerini de
geleceğe taşımaya devam ediyor.

HAKKIMIZDA

STFA günümüze kadar gerek ülkemizde gerekse farklı 
coğrafyalarda sağladığı başarı ve itibarı, kazandığı güveni 
her geçen gün sağlamlaştırarak, başka sektörlere de 
taşıyarak büyümeye devam ediyor.

Henüz 2000’li yılların başında sektörün geleceğine 
dair kapsamlı bir analiz yapan STFA, önemli bir yatırım 
yaparak enerji sektörüne girdi. 2003 yılında doğal gaz 
dağıtım ve toptan satış operasyonları ile sektöre giren 
Enerya bugün, Türkiye’ni ikinci büyük doğal gaz dağıtım 
şirketi olarak sektördeki gücünü ve etkisini her geçen gün 
daha ileriye taşıyor. 2014 yılında başladığı yenilenebilir 
enerji üretimi faaliyetleriyle Enerya; doğal gaz dağıtımının 
yanı sıra doğal gaz toptan ticareti, güneş enerjisi projeleri, 
elektrik ticareti ve rüzgâr enerjisi alanlarında yatırımlarıyla 
da sektörde öne çıkıyor.  

STFA ayrıca iş makinaları sektöründe, SİF İş Makinaları 
ile dünyadaki en büyük üç iş makinası üreticisinden birisi 
olan JCB ile süren güçlü iş birliğini de sürdürüyor. Yenilikçi 
çözümlerle her yıl biraz daha güçlenen global iş birliği 8 
ildeki satış noktaları ve 35 yetkili servisle, tüm Türkiye’ye 
hızla büyüyen bir hizmet ağı sunuyor. 

“Daha iyisi için değişim” yaklaşımıyla başlattığı dönüşüm 
stratejisini başarıyla yürüten STFA Grubu; 18 bini aşan 
çalışanı, iş ortakları, paydaşları ve köklü geçmişinden 
aldığı güçle Türkiye’nin gelişimi ve geleceğine katkı 
sağlamak hedefiyle, faaliyetlerini sürdürüyor. 
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STFA Grubu olarak; Saygıdeğer kurucularımız Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın 
güçlü dostluğunun, ülkeye hizmete dönüştüğü başarı yolculuğunda, bugün 
ülkemizin saygın kuruluşları arasında yer almanın kıvancını taşıyoruz.

ONURSAL BAŞKAN’IN MESAJI

1938 yılında iki yetenekli ve genç inşaat mühendisinin 
idealleri üzerinde kurulan ve sarsılmaz değerleri üzerinde 
yükselen Grubumuz, “ilk”lerin öncüsü olarak sektörün 
önemli aktörlerinden biri haline geldi. Yurt dışına açılan 
ilk müteahhit olmanın, onuru kadar sorumluluğunu 
da doğru idrak ederek bir Türk şirketi olarak farklı 
coğrafyalara değer katmak üzere canla başla çalıştık. 
Kurumsal DNA’mızda yer alan dürüstlük, çalışkanlık, 

şeffaflık ve dünyadaki gelişmelere hızla adapte olabilme 
yeteneğimizle birçok önemli projeye imza attık. Faaliyet 
alanlarımızı genişletirken, bulunduğumuz sektörlerin 
gelişmesi için inovatif bir yaklaşımla farklı çözümler 
geliştirdik. Bugün yalnızca ülkemizde değil dünyanın farklı 
bölgelerinde, ürettiğimiz ekonomik değer ve toplumsal 
hayata sağladığımız katkıyla, iş yapma kültürümüzle 
kurucularımızın vizyonunu başarıyla geleceğe taşıyoruz.  
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 Değişimi yönetmesini bilen,
 kurucu değerlerine sahip

 çıkan ve yüzünü daima
geleceğe dönen STFA 
kültürünü yaşatmaya 

devam edeceğiz.

Bir şirketin uzun yıllar var olmasının yolu, değişen zaman 
ve koşulları doğru analiz ederek doğru stratejilerle bu 
değişimi yönetmesinden geçiyor. Bizim başarımızın ve 
dünyanın neresinde olursak olalım aynı yüksek standartları 
uygulamamızın arkasında; yenilikçi ve değişim odaklı iş 
yapma kültürümüz var. Bu iş kültürünün bize sağladığı 
güvenden aldığımız güçle adımlarımızı daima en iyiye 
doğru ve kararlılıkla atıyoruz.    

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, değerlerimize 
ve ilkelerimize bağlı bir yaklaşımla hedeflerimize 
odaklanırken; İnşaat, Enerji, Makina sektörlerinde 
yakaladığımız başarıyı, topluma karşı sorumluluklarımız 
için elimizi taşın altına koyarak taçlandıracak ve ülkemizin 
daha çok gelişmesi için biz de daha çok çalışmaya 
devam edeceğiz.  

Kurucularımızın en önemli mirası olan kurumsal 
değerlerimiz ve bu değerleri benimseyerek kendisinden 
sonrakilere aktaran kıymetli çalışanlarımızla, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da STFA adını daha 
ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle STFA Grubu’nun 
kuruluşundan bu yana her aşamada emeği geçen, bu 
büyük ve güzel ailenin tüm üyelerine ve paydaşlarımıza 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla

TOMRİS TAŞKENT
Onursal Başkan
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Tüm sektörlerde, teknolojiyi yakından takip edip iş süreçlerine hızla adapte 
ederken insana ve topluma karşı sorumluluklarımızı göz ardı etmeden, 
sürdürülebilirlik yaklaşımımızla ekonomik ve toplumsal alanda değer 
üretmeye öncelik veriyoruz.

2017 yılı dünyada ve Türkiye’de yine önemli gelişmelerin 
yaşandığı ve ekonomik verileri derinden etkilediği bir yıl 
oldu. Genel olarak dünya ekonomisine baktığımızda, 
küresel ticaretin canlandığı görülüyor. Küresel krizden bu 
yana gözle görülür biçimde dengeli ve kalıcı bir büyüme 
ivmesi yakalayan dünya ekonomisi, Amerika’dan sonra 
Avrupa’da da ekonomik büyümenin artması ile olumlu 
bir atmosfer yakaladı. 

2017 Türkiye ekonomisinin dünyada ve yakın 
coğrafyalarda yaşanan politik gelişmelerden etkilendiği 

bir yıl oldu. Ancak tüm olumsuzluklara ve bunun yarattığı 
belirsizliğe rağmen Türkiye, 2017 yıl sonu itibarıyla 
%7,4 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasındaki en 
yüksek büyüme performansını yakaladı. 

Dünyanın her yerinde ekonomik ve politik alanda olumlu, 
olumsuz tüm gelişmeler şirketlerin sürdürülebilir başarısı 
ve varlığını etkiler. Böyle dönemlerde finansal güç kadar 
ekonomik verilerin doğru okunması, fırsatların vizyon 
ve hedefler doğrultusunda değerlendirilmesi, strateji ve 
nitelikli insan kaynağı gibi kurumun DNA’sını oluşturan 
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özellikleri kritik öneme sahiptir. Değişimi reddetmeyen ve 
yönetebilen şirketlerin uzun yıllara yayılan sürdürülebilir 
başarısının arkasında bu yaklaşım vardır.  
 
Biz de STFA Grubu olarak; kurulduğumuz 1938 
yılından bugüne 80 yıla uzanan köklü deneyim 
ve uzmanlığımızla hem ülkemiz hem de dünyanın 
farklı ülkelerinde değer üretmeye devam ediyoruz. 
Cumhuriyetimizin gelişimine eşlik eden büyüme 
hikayemizi, kurucularımızın vizyonunu koruyarak ve 
geliştirerek geleceğe taşıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 
inşaat, enerji ve makina sektörlerinin öncü ve önemli 
aktörlerinden birisi olarak, küresel boyuta taşıdığımız 
başarılarımızla 2023 hedeflerine giden yolda ülkemizin 
ekonomisine katkı sağlıyoruz.

2017 yılı grubumuz açısından; değişim ve dönüşüm 
süreçlerine odaklandığımız, sürdürülebilir büyüme 
hedeflerimize hizmet edecek strateji ve projeleri hayata 
geçirdiğimiz bir yıl oldu. Bizi bir sonraki 80 yıla taşıyacak 
olan yol haritamızı çıkarırken, daha da güçlenerek 
hedeflerimize doğru kararlı adımlar atmaya devam ettik. 

Öncü rolümüzle önemli bir yere sahip olduğumuz 
inşaat sektöründe; yurt dışında üstlendiğimiz projeler 
planlandığı üzere ilerliyor. Fas, Umman ve Kuveyt’teki 
projelerde çok önemli aşamalar kat edildi. Bugüne 
kadar Türk müteahhitlerinin dünyada aldığı en yüksek 
bedelli projelerden birisi olan Katar Doha Metrosu 
“Gold Line Underground” planlandığı şekilde devam 
ediyor. Ayrıca var olduğumuz pazarlardaki etkimizi 
artırırken, dünyadaki ekonomik ve politik gelişmeleri 
takip ederek yeni potansiyel coğrafyalardaki fırsatları 
değerlendiriyoruz.

Bugün Türkiye’nin ikinci büyük doğal gaz dağıtımcısı 
haline gelen enerjideki güçlü markamız Enerya, 
2017 yılını da sektöre kazandırdığı ilkler ve rekorlarla 
tamamladı. Abone sayısı 1.200.000’e ulaşan Enerya, 
yıllık gaz hacminde 3,8 milyar metreküpe ulaştı ve Enerya 
kentlerinde 10.300 km hat imalatı gerçekleştirildi.

Türk iş makinaları sektörünün önemli aktörlerden biri 
olan Makina Grubumuz, SİF İş Makinaları adı altında 
8 ilde 9 satış noktası ve 35 ile yayılmış yetkili servis ağı 
ile tüm Türkiye’de JCB iş makinalarının tek distribütörü 
olarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Önümüzdeki yıllarda da değişen koşulları doğru 
yönetme kuralına uyumlu olarak, yol haritamızda 
değişiklikler olsa bile kurucularımızdan bize en önemli 
miras olan STFA değerleri, yegâne pusulamız olmaya 
devam edecek. 

STFA’nın kuruluşundan bu yana, daima en değerli varlığı 
ve başarısının mimarı olan çalışanlarımızın katkısıyla, 
bir sonraki 80 yıla doğru kararlılıkla yürüyeceğimize 
inancım tamdır. Bu vesileyle bugüne kadar emeği geçen 
tüm çalışanlarımıza, yöneticilerimize, iş ortaklarımıza, 
müşterilerimize ve değerli paydaşlarımıza, sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

İLKER KEREMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı  
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STFA Grubu olarak; ilk günkü heyecan ve köklü kurum 
kültürümüzden aldığımız güçle, 80. yılımıza yaklaşırken, 
gelecek hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerlemeye 
devam ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan 
ekonomik, politik ve toplumsal gelişmelerin tüm 
sektörleri etkilediği 2017 yılının faaliyet raporunu sizlerle 
paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2016 yılının 
sonunda, 2017’nin zorlu bir yıl olacağı görüşü hakimdi. 
Küresel ve bölgesel düzeyde gündeme gelen konular 
bu görüşü haklı çıkarsa da dünya ekonomisi beklenenin 

CEO’NUN MESAJI

80 yıla yaklaşan kurum tarihimize pek çok “ilk” sığdırmanın ve ülkemizin 
adını dünya çapında, gururla en üst sıralara yazdıran başarılara imza 
atmanın onuruyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

üzerinde bir büyüme oranıyla bir önceki yıla göre daha iyi 
bir performans sergiledi. Yıl sonunda; IMF’nin tahminleri 
için dört kez yukarı yönlü düzeltme yaptığı büyüme oranı 
%3,7 olarak kaydedildi. Bu oranın yakalanmasında 
gelişmiş ülkelerin katkısının yanı sıra gelişmekte olan 
ülkelerin de payı yadsınmamalı görüşündeyim. 

Türkiye açısından baktığımızda ise; yılın üçüncü 
çeyreğinde %11,1 gibi bir büyüme rakamıyla beklentilerin 
üzerine çıkan performansımız, ekonomimizi 2017 yılında 
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G20’de en hızlı büyüyen ülke ekonomisi konumuna getirdi. 
Toplamda %7,4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi son 
altı yılın da en güçlü performansıyla 2018 yılına giriyor.

Tüm bu veriler ışığında; ekonomik büyümenin önünde 
ciddi riskler olsa da ekonomik, politik ve toplumsal 
verileri doğru okuyan iş dünyasının, riskleri fırsata 
dönüştürmesinin ekonominin seyrini doğrudan etkilediği 
görülüyor. Bunun yolu da hızla değişen ve gelişen 
koşullara ayak uydurmaktan ve kaçınılmaz olan değişimi 
doğru yönetmekten geçiyor.  

STFA Grubu’nun da kuruluşundan bu yana gelen 
sürdürülebilir başarısının ardında; kurumsal değerlerini 
ve ilkelerini korurken, değişimi doğru yöneterek tüm 
zamanlara hızla adapte olma yeteneği geliyor. Bu 
yetenek ise köklü deneyim ve uzmanlıktan besleniyor. 
Saygıdeğer kurucularımız; Sezai Türkeş ve Feyzi 
Akkaya’nın gelecek vizyonu doğrultusunda 80 yıl önce 
yola çıkan STFA Grubu bugün inşaat, enerji ve makina 
sektörünün önemli aktörlerinden biri olarak ülkemize ve 
farklı coğrafyalara değer katmaya devam ediyor.  

Kurumsal DNA’mızın yapı taşlarını oluşturan inovatif iş 
yaklaşımı, doğru değişim ve yetenek yönetimi ile 2017 
yılını, “Daha iyisi için değişim” hedefiyle başlattığımız 
süreçte önemli yol kat ederek tamamladık. Kârlı 
ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz kapsamında 
başlattığımız değişim stratejisi kapsamında yüksek 
katma değerli ve özel projeleri devam ettirirken, 
diğer hedeflerimize destek olacak fırsatları 
değerlendirdiğimiz güçlü stratejimizi adım adım hayata 
geçirdik. Organizasyon yapımız ve iş planlarımızı bu 
doğrultuda güncelleyerek, deneyimimizi yeni açılımlara 
dönüştürmek üzere önemli adımlar attık. Kurumsal 
yapımızı doğru yetenek yönetimi ile güçlendirirken 
yetkin kadrolarımızı, doğru ve verimli bir organizasyonun 
içinde değerlendirmek amacıyla yenilikçi projeler 
başlattık. 2018’i de içerideki değişim ve dönüşümün 
grubumuza kazandırdığı dinamizmle, faaliyetlerimize ve 
hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olarak planlıyoruz.   

Lokomotif sektörümüz olan inşaatta ülkemizde 
ve dünyanın farklı ülkelerinde, raporda ayrıntılarını 
bulacağınız işlere imza atıyoruz. Kuveyt’ten Fas’a geniş 
bir ülke ağına yayılan projelerimizin bir kısmı teslim 

edilme aşamasına geldi. Yeni projeler için yeni ülkeler 
yeni fırsatlar titizlikle değerlendiriliyor.

Enerya markamız ile Türkiye’nin en yaygın ikinci doğal 
gaz dağıtım şirketi olarak başarılı performansımızı 
devam ettiriyoruz. Makina grubumuz ise 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 artırıyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerimizin öncelikli maddelerinden 
olan Topluma Katkı, kurumsal kimliğimizin en önemli 
özelliklerinden birini oluşturuyor. Ülkemizin daha ileriye 
taşınması ve küresel rekabetteki gücünün artması için 
eğitimle güçlenmiş, özgüven sahibi, vizyoner nesillere 
ihtiyacı var. Bu nedenle eğitim başta olmak üzere 
birçok alanda, toplumsal sorumluluğumuzla var olan 
projelerimizi yürütürken yenileri için çalışıyoruz. Eğitim 
alanında Bilimsel ve Teknik Çeviri Vakfı’nın eğitimde 
fırsat eşitliğine katkı amacıyla Türkçe’ye kazandırdığı 
online eğitim platformu Khan Academy Türkçe; 
STFA’nın yaşam boyu eğitim ve öğrenme konusuna 
verdiği değerin anlamlı bir yansıması olarak hayata 
geçti. “Herkese, Her Yerde, Dünya Standartlarında ve 
Ücretsiz Eğitim” hedefi ile yola çıktık eğitimde fırsat 
eşitliğine katkıda bulunma hedefiyle devam ediyoruz.  
 
Ne mutlu ki; 80 yıla yaklaşan kurum tarihimize pek çok 
“ilk” sığdırdık ve ülkemizin adını dünya çapında, gururla 
en üst sıralara yazdıran başarılara imza atmanın onurunu 
yaşadık. Sektörün ve ülke ekonomisinin gelişmesi 
için canla başla çalıştık. Bundan sonra da en kıymetli 
varlığımız olan çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte, 
değişim odaklı gelecek vizyonumuzla, ülkemizin en saygın 
kurumları arasında yer almaya ve değer üretmeye devam 
edeceğiz.    

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

Saygılarımla

YETİK KADRİ MERT
CEO 
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İlker Keremoğlu

Sezai Emin Taşkent

Yönetim Kurulu

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. 
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Alp Yalçın Taşkent

Nur Çetin Taşkent

Sinan Tahan

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.

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.
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 Norman Anthony
Stalker

Barış Sivri

C. Hulusi Suphi

 Namık Tan

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 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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Üst Yönetim

Altan Dinç
CFO

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.

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 projelerde başladı. 
2006-2008 yılları arasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı Yatırım Geliştirme ve İşletme A.Ş.’nin CEO’luk görevini 
üstlenen Yetik Kadri Mert, 2003-2006 yılları arasında Genel Müdür 
olarak çalıştığı Enerjisa’ya 2008 yılında Başkent EDAŞ bünyesinde 
CEO olarak geri döndü.
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. 
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 Uğur Koyunoğlu
Başkan, STFA İnşaat grubu

Sinan Tahan
Hukuk İşleri Koordinatörü

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.

1957 yılında doğan Uğur Koyunoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına, 
1980 yılında BTK İnşaat’ta Saha Şefi olarak başladı. 1987 - 2009 
yılları arasında ENKA İnşaat’ta Proje Müdürü, Proje Direktörü, 
Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 - 2012 yılları arasında Yapı Merkezi 
İnşaat’ta Genel Direktör olarak görev aldı. STFA İnşaat Grubu’na 
katılmadan önce, 2013 - 2015 yılları arasında Rönesans İnşaat’ta 
İnşaat Grup Başkanı ve ardından İcra Komitesi Başkanı olarak 
çalıştı. Uğur Koyunoğlu, 2017 yılında itibaren STFA İnşaat Grubu 
Başkanı olarak görev yapıyor.

Aslan Uzun
Enerji Grubu Başkanı, Enerya

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.
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Cüneyt Divriş
Genel Müdür, SİF

 Anıl Erkan
CRO

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.

 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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İlk’ler
STFA, pek çok başarılı projeye imza atarak 
sektörde onlarca ilki gerçekleştirdi ve Türk 
müteahhitlerine öncülük etti.

STFA’nın kurucuları Sezai Türkeş ve Feyzi 
Akkaya, hem yurt içinde hem de yurt dışında 
müteahhitlik alanında gösterdikleri üstün 
başarılarından dolayı 1990 yılında daha önce hiç 
kimseye verilmemiş bir ödül ile onurlandırıldı 
ve Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık 
görüldü.

STFA 1972 yılında Libya’da aldığı liman projesi ile 
yurt dışında iş alan ve Libya’ya giren ilk Türk 
müteahhidi oldu. Bunu izleyen yıllarda 1983’de 
İran’da, 1984’de Tunus’da, 1992’de Pakistan’da, 
2000 yılında ise Oman, Cezayir ve Katar’da iş 
alan ilk Türk müteahhidi yine STFA oldu. 

STFA, bir projenin takibini yaparken o projede 
kullanılabilecek uygun metodları araştırır ve bu 
faaliyetlerini uluslararası seminerlere katılarak 
teknoloji transferi ile bütünleştirir. Ayrıca 
mühendislik faaliyetlerine ilişkin olarak çeşitli 
kuruluşlar ile bilgi alışverişine girer ve şirket 
bünyesindeki ihtisas bölümleri ile ortak çalışmalar 
yapar. 

STFA son yıllarda İkinci Boğaz Köprüsü içinde 
Türkiye’de daha önce kullanılmamış teknolojileri 
başarı ile kullandı. 1090 metre açıklığı ile 
İkinci Boğaz Köprüsü dünyadaki bu tip asma 
köprüler arasında 6. sırada yer almaktadır. Kınalı-
Sakarya Otoyolu üzerinde yer alan 2160 metre 
uzunluğundaki Karasu Viyadüğü ise Türkiye’de 
bugüne kadar inşa edilmiş en uzun köprü 
özelliğini korumaktadır. Proje kapsamındaki 
viyadüklerin bir bölümü Türkiye’de ilk defa bu 
projede uygulanan itmeli sistem ile inşa edildi.

1912 yılında dubalar üzerinde inşa edilmiş olan 
Galata Köprüsü yerine STFA tarafından yapılan 
Yeni Galata Köprüsü’nde köprü üst yapısını 
taşıyan her biri 2 metre  çapındaki 114 adet 
çelik boru kazığı, deniz  tabanındaki  kalın  
alüvyon  tabakası sebebi ile 80 metre derinliğe 
kadar çakıldı. Bu çapta ve boyda kazık ile proje, 
inşaat mühendisliğinde bu sahadaki belli başlı 
yapılardan biridir.
 

Türkiye’de yatay kayar kalıp sisteminin ilk 
uygulaması olan Malatya’daki Kömürhan  
Köprüsü, inşa metodu ile o dönemde dünyanın 
en hızlı inşa edilen köprüsü oldu.

Zemin iyileştirilmesinde kullanılan dinamik 
konsolidasyon sistemi Türkiye’de ilk kez 
STFA tarafından Rize Çaykur Genel Müdürlük 
binasının inşaatında uygulandı.

Türkiye’de jet-grouting uygulaması ilk kez 
1985 yılında üstlenilen İstanbul Kanalizasyon 
Projesi Fatih, Haliç ve Eyüb tünelleri işinde 
gerçekleştirildi.
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STFA tarafından yapımı gerçekleştirilen Marmara 
Ereğlisi LNG Terminali Türkiye’nin ilk LNG 
terminalidir. TCDD için 1983 yılında inşa edilen 
İskenderun Limanı Gemi Kızaklama Tesisi ise 
Türkiye’nin ilk gemi kızaklama tesisidir.

1960 yılında Ereğli Demir ve Çelik İşletmeleri için 
yapılan liman inşaatından sonra Türkiye’deki liman 
projelerinden hiçbiri yabancı firmalar tarafından 
üstlenilemedi. Liman inşaatlarında kullanılan 
Tetrapod sistemi Türkiye’de ilk defa STFA 
tarafından uygulamaya kondu.

1973 yılında dünyada ilk kez 1200 ton ağırlığındaki 
kesonları kaldırabilecek kapasiteye sahip vinç 
STFA tarafından üretildi ve bu şekilde Libya’daki 
Tripoli Limanı projesi başarı ile tamamlandı.

1984 yılında 3200 ton ağırlığı kaldırma ve aynı 
zamanda hareket edebilme yeteneğine sahip 
Portik Vinç imali yine dünyada ilk kez STFA 
tarafından gerçekleştirildi ve Tunus’da Gabes Limanı 
projesinde başarı ile kullanıldı.

Enerji alanında STFA 1952 yılında Türkiye’nin ilk 
154 kV’luk enerji nakil hattını gerçekleştirdi.  
1997 yılında ise ilk 735 kV’luk enerji iletim hattı ile 
1880 m açıklıklı Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul 
Boğaz Geçişi projesinde enerji iletimi için birbirine 
bağladı.

Mısır-Ürdün Enterkonnekte Projesi kapsamındaki  
500 kV Süveyş Kanal Atlaması projesindeki 
221 m direk yüksekliği ile Eiffel Kulesi’nin 
yüksekliğine yaklaşıldı.

Türkiye’deki mevcut boru hatlarının %30’unu inşasını 
gerçekleştirmiş olan STFA, 301 km’lik Erzurum-
Doğubayazıt projesi ile 48” çapındaki doğal gaz 
boru hattının inşasını gerçekleştiren ilk Türk 
firması oldu.

Telekomünikasyon alanında STFA, 1983 yılında 
döşediği 1450 km’lik yeraltı kablosu ile ilk uzun 
mesafe kablo projesini, 1958 yılında NATO Altyapı 
Projesi kapsamında kurmuş olduğu  
1000 km’ik telefon şebekesi ile Türkiye’nin ilk 
telefon şebekesini hayata geçirdi.

Türkiye’de ilk defa bir tünel makinesi STFA 
tarafından getirilerek Kadıncık Enerji Tüneli’nde 
kullanıldı.
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STFA İnşaat Grubu tecrübesi 
ve yenilikçi bakış açısıyla, farklı 
coğrafyalarda katma değerli 
projeler üretmeye ve sektöre 

öncülük etmeye
devam ediyor. 

İnşaat Grubu
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2017 yılı, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak 
konumlandırılan inşaat sektörü açısından sektör 
büyümesinin yaklaşık %9’a ulaşarak genel büyüme 
oranını geçtiği bir yıl olarak hatırlanacak. Ülke istihdamına 
yadsınamaz katkılar sağlayan inşaat sektörü, 2017 yılında 
yurt içinde gerçekleştirilen önemli altyapı ve sağlık projeleri 
sayesinde oldukça hareketli bir yıla imza attı.  Türk inşaat 
firmalarının uluslararası arenada sergilediği performans 
ise 2017 yılı içerisinde artarak büyüdü. Öyle ki Türk inşaat 
sektöründe saygın işlerle adından söz ettiren 46 firma 
2017’de, küresel araştırmalara ve çalışmalara imza atan 
ENR (Engineering News Record) Listesi’ne  girerek büyük 
bir başarıya da imza attı. Türkiye, bu sayıyla uluslararası 
pazarda Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyor. 

Özellikle son birkaç yıldır petrol ve gaz fiyatlarına bağlı 

 Sektörel Görünüm
Ülke istihdamına yadsınamaz katkıları olan inşaat sektörü gelişen teknoloji, tüketici 
tercihleri ve küresel trendler paralelinde değişimini ve büyümesini sürdürüyor.

olarak altyapı ve inşaat sektöründe yaşanan yavaşlama 
2017’nin son iki çeyreğinde yerini biraz daha toparlanan ve 
hareketlenen bir ortama bıraktı. Bu değişimle birlikte aktif 
hale gelen proje sayısında artış gözlenirken,  2018 yılına 
ilişkin olumlu beklentiler de sektörün hareketlenmesini 
sağladı.

Düşük emtia fiyatları, politik gerginlikler ve çatışma riskleri, 
2017 yılında  küresel inşaat pazarını olumsuz etkileyen 
faktörler arasında yer aldı. Özellikle Amerika Çin İlişkileri, 
Kuzey Kore ve Güney Kore gerginliği, Orta Doğu’da uzun 
süredir devam Suriye konusu, Kuzey Afrika’da Arap 
Baharı sonrası henüz tam anlamıyla yatışmamış ortam, 
İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci gibi başlıklar diğer 
sektörlerin olduğu kadar inşaat sektörünün de heyecanla 
gözlemlediği olaylar olarak öne çıktı. Söz konusu gündem 
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maddelerinin 2018 yılı boyunca da güncelliğini koruması 
bekleniyor.

Bunlarla birlikte tüm sektörlerin 2017’de etkilerini çok 
daha derinden hissettiği, inşaat pazarını da kısa bir 
süre içerisinde etkilemesi beklenen kavramların başında 
Endüstri 4.0, yeşil ve çevreci yapılar ile nesnelerin interneti 
geliyor. Özellikle her geçen gün Endüstri 4.0’ın inşaat 
sektörünü nasıl etkileyeceğine dair farklı senaryoların ortaya 
çıktığı düşünülürse, yakın bir gelecekte konvansiyonel 
metotların yeni ve daha rekabetçi yöntemlerle başa 
çıkması oldukça zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Bugün 
sıradan inşaat imalatlarında bile kullanılmaya başlanan 
robotik sistemler, aynı işi klasik yöntem ve iş gücüne 
göre daha hızlı ve daha ucuza gerçekleştirebiliyor. Tüm 
bu gelişmeler yakın gelecekte inşaat sektörünün köklü 
bir değişim ve dönüşüm sürecine gireceğinin sinyallerini 
veriyor.

Tüketici tercihlerinin temel belirleyici olduğu günümüz 
dünyasında artık yüklenici firmalar da yeşil ve çevreci 
bir yaklaşımı benimseyerek, inşaat ve operasyon 
senaryolarını bu kriterleri baz alarak şekillendiriyor. 

2017 yılı kadar 2018’de de inşaat sektöründeki 
dinamikleri etkileyecek olan bu gelişmeler dün ile bugün 
arasındaki değişimin temel sebeplerini oluşturuyor. Bu 
değişim iklimi içerisinde sürekli farklılaşan şartlara en 

hızlı uyum sağlayan şirketlerden biri olan STFA, değişimi 
yönetme kabiliyetini tüm iş süreçlerine yansıtıyor. 80 
yıllık köklü geçmişine bakıldığında STFA’nın, inovasyon 
geliştirmede ve uygulamada hep çağının ötesinde 
davranış kalıplarıyla hareket ederek sektöre örnek 
olmayı alışkanlık haline getirdiği açıklıkla görülüyor. STFA, 
DNA’sına kodlanmış bir refleksle geçmişte konvansiyonel 
metotlarla gerçekleştirdiği pek çok işi artık teknolojiyi en 
üst düzeyde kullanarak hem elektronik sistemler hem 
de robotik mekanizmalarla hedeflenen performansın 
da ötesine geçerek gerçekleştiriyor. Bugün sadece 
Atlantik’in en kritik bölgelerinde dev betonarme yapıları 
deniz tabanına uydu bağlantılı sistemlerle milimetrik olarak 
yerleştirip, bunu canlı drone yayınlarıyla binlerce kilometre 
ötede bulunan İstanbul’dan yönetebilmesi bile STFA’nın 
bu konudaki başarısının en net kanıtı niteliğindedir. 



STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

30
STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

 
KU

RU
MS

AL
	PR

OF
İL	

İN
ŞA

AT
	GR

UB
U	

			E
NE

RJİ
	GR

UB
U	

				
MA

KİN
A	G

RU
BU

	
YÖ

NE
TİM

	YA
KL

AŞ
IM

IM
IZ

2017 yılında kurumsal dönüşüme odaklanan STFA 
İnşaat Grubu; aynı zamanda halihazırda devam eden 
projeleri tamamlamaya, yeni projeleri hayata geçirmeye 
ve alternatif pazarlardaki fırsatları değerlendirme yoğun 
bir mesai harcadı. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri 
yakın markaja alan Şirket, hedefleri doğrultusunda 
şekillenen stratejik planlamalarını özenle hayata geçirdi. 
Fas, Umman ve Kuveyt’teki devam eden projelerde 
önemli bir yol kat eden STFA İnşaat Grubu, Doha Gold 
Line Metro projesindeki çalışmalarını ise planlamaya 
uygun bir biçimde sürdürmeye devam etti.  

Farklı Coğrafyalara Değer Katan  
STFA İmzası
STFA İnşaat Grubu; 2017 yılında da yurt içinde ve 
yurt dışında önemli projeleri hayata geçirdi. STFA’nın 
imza projeleri arasında Türkiye’de İzmit Körfez Geçişi 
Köprüsü Altyapı İnşaatları ve Derin Denizde Temel 
İnşaatları, Yarımca Konteyner Terminali, Tüpraş İskele 

İnşaatı, Libya’da Tripoli, Misurata, Tobruk Limanları, Suudi 
Arabistan’da Manifa Su Üstü Geçitleri ve Dareen Limanı 
Projesi, Pakistan Ormara Askeri Limanı, İran Queshm, 
Jask, B. Lengeh Limanları, Tunus Gabes Liman Rıhtımları, 
Katar Gold Line Metro Projesi, Ras Laffan LNG Yükleme 
Rıhtımları, Mesaieed Rıhtımları, Umman Sohar Liman 
Rıhtım, İskele ve Sualma Yapıları, Duqm Limanı, Taqah 
Limanı, Fas’ta Safi Limanı, Kuveyt’te Servis Limanları 
İnşaatları yer alıyor.

Başta Türkiye olmak üzere Kuveyt, Fas, Suudi Arabistan, 
Umman ve Katar’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, 
Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’da daha pek 
çok önemli proje yine STFA İnşaat Grubu tarafından 
yürütülüyor. 2017 sonu itibarıyla toplam değeri yaklaşık 
5.6 milyar ABD Doları (STFA payı 1.8 milyar ABD Doları) 
olan 10 proje ise halihazırda devam ediyor. Değişen 
bölge ve dünya koşullarına paralel olarak, daha önce 
varlık gösterdiği ve iç dinamikleri hakkında bilgi sahibi 

İnşaat grubu farklı faaliyet alanlarındaki projelerini planlamalara uygun olarak 
sürdürürken, yıl içinde sektördeki küresel gelişmeleri de yakından takip etti.

2017 Faaliyetleri

Kuveyt, Servis Limanları
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olduğu coğrafyalarda uzmanlık alanı dahilindeki projelere 
odaklanan STFA inşaat Grubu, tüm strateji ve hedeflerini 
de bu yönde oluşturuyor.

STFA İnşaat Grubu’nun devam eden projeleri arasında 
ise Katar’da Doha Gold Line Metro projesi, Umman’daki 
Bid Bid Sur yol inşaatı, Khasab-Tibat Yolu Projesi ve 
tamamlanma aşamasına gelen Umman’daki Salalah 
Deşarj Projesi, Musannah Arıtma Tesisi ve Musannah 
Balıkçı Barınağı Projeleri, Kuveyt’teki Servis Limanları 
Projesi ve Fas’taki Safi Limanı Projesi ile Nador Limanı 
Projesi yer alıyor.  

Faaliyet Alanları ve Devam Eden 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 Atıksu Arıtma Tesisleri, Boru Hatları, Binalar, 
Elektromekanik İşler, Çelik Yapılar)

• Petrol, Gaz ve 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 Etüt ve 
İyileştirme İşleri, Temel Yapıları)

• Mühendislik Hizmetleri (Mühendislik ve Müşavirlik 
Hizmetleri, Proje Yönetimi, İnşaat Yönetimi)
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Yenilikçi yönetim anlayışı, kaliteli hizmet ve değişen 
şartları doğru okuyabilme yeteneğiyle hem ulusal 
hem de uluslararası arenada saygın bir yere sahip 
olan STFA İnşaat Grubu, varlık gösterdiği coğrafyaları 
çeşitlendirmeye yoğun bir mesai harcıyor. İmza attığı her 
işte kusursuza ulaşma anlayışıyla çalışmalarını sürdüren 
Şirket, halihazırda Umman, Katar, Suudi Arabistan, Fas, 
Irak, Kuveyt, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkmenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 

Kuveyt’te imza atılan projeler
Kuveyt Servis Limanları Projesi

2017 yılı sonu itibarıyla Kuveyt Limanları projesinde deniz 
ve elektromekanik işlerin tedariki ile liman ve bina beton 
işlerinin yapımında önemli ilerlemeler kaydedildi. Jib 
crane ve jeneratörlerin tedarik işlemleri tamamlanarak 
çelik montaj malzemesi ile birlikte kesintisiz güç kaynağı, 
güvenlik ve anons hoparlör düzeni sistemlerinin temini ise 
tamamlanma aşamasına geldi.

Kuzey Limanı inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Yeni 
alınan kıyı kaplama işlerinde de hazırlıklar tüm hızıyla 
devam ediyor. Yüzer iskele montajına ise başlandı. Güney 
Limanı’nda mendirek ve rıhtım inşaatı önemli ölçüde 
tamamlandı. Ayrıca jib crane ve sabit iskele montajına da 
başlandı.

Kuzey Limanı’ndaki betonarme binalarda beton, çelik 
ve cephe işlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Güney 
Limanı’nda ise bina kazık işleri tamamlanarak teslim edildi. 
İki limanda da ince işlerle birlikte elektromekanik montaj 

işlerine hız verildi. Bina işlerine hız vermek amacıyla 1400 
yeni personel istihdam edildi. Deniz işlerinde çalışan 
personel sayısı ise önemli ölçüde azaltıldı. Projenin 
tamamlanma tarihi Temmuz 2019 olarak planlanıyor.

Umman’da yürütülen projeler
Khasab-Tibat Sahil Yolu İyileştirme projesi

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.

Proje kapsamında onayı alınan ek aliyman işleri ile 
birlikte, dolgu ve kıyı koruma işlerinin toplam miktarı arttı. 
Söz konusu dolgu ve kıyı koruma işlerinin ise %63’ü 
tamamlandı.

Ayrıca proje çerçevesinde kısım 2-4-5-6 ile ek kavşak ve 
bağlantıları (Al Harf, Al Jirri, Al Jadi 1, Bukha Mosque, 
Fudgah) tamamlanarak trafiğe açıldı. Mevcut yol üzerine 
yüksek dağlardan ve keskin şevlerden kaya düşmesini 
engellemek amacıyla uygulanan şev stabilizasyon işleri 
halen devam ediyor. Kaya düşmesini engelleyecek 
bariyer yerleştirilmesine de Ekim ayı içinde başlandı.

Mussanah Balıkçı Limanı 

STFA İnşaat’ın Umman’daki Ziraat ve Balıkçılık 
Bakanlığı’na ait ikinci projesi ise “Musannah Balıkçı 
Limanı”. 2017 yılında proje kapsamında 1800 metre 
toplam uzunlukta dalgakıranlar, tarama ve dolgu 

Fas, Nador Limanı

Fas, Safi Limanı

Fas, Nador Limanı
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aktiviteleri, bloklu rıhtım duvarı, yüzer iskele sistemleri ile 
yol ve elektrik işleri tamamlandı.

BidBid Sur Otoyolu Projesi 

STFA-HLG Ortak Girişimi olarak inşa edilen ve daha 
önce kısmi olarak trafiğe açılan 75 kilometrelik Bidbid Sur 
Yolu Projesi tamamlanarak trafiğe açıldı. Yan yollarındaki 
çalışmaların da 2018 yılı içerisinde tamamlanması 
öngörülüyor.  Proje tutarı ise yaklaşık olarak 400 milyon 
Amerikan Doları.

Salalah Deniz Desarjı 

Salalah Deniz Desarjı Projesi’nde inşaat işlerini 
tamamlayan STFA, sahadaki peyzaj ve tamir işlerine  
de devam ediyor. Elektro mekanik işlerin final testlerini 
takiben, nisan ayı (2018) içinde projenin işverene teslim 
edilmesi planlanıyor. 

Fas’ta devam eden projeler
Safi Limanı Projesi 

2017 yılında Safi Liman Projesi’nde de oldukça yoğun 
günler yaşandı. Proje, servis iskelesi, başlık kirişi inşaatı 
dışında tamamlandı. Yardımcı mendirekte kalan işlerin 
(crown wall, akropat yerleştirme ve kömür rıhtımı) 2018 
Kasım ayı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor.

Ana mendirek ise liman tarafındaki küçük bir oranda kalan 
antifer blok, crown wall inşaatı ve duvar arkasında kalan 
antifer bloklar ile deniz tarafında kalan az miktarda zemin 
iyileştirme işleri dışında tamamlandı. Ana mendirekteki 

kalan işlerin de 2018 Haziran ayı sonunda bitirilmesi 
planlanıyor.

Nador Limanı Projesi

STFA-SGTM-JDN Konsorsiyumu tarafından inşa 
edilen Nador Batı Akdeniz Limanı Projesi’nde kalıcı 
işler kapsamında yer alan genel hafriyat, tarama-kum 
ile ikame, zemin iyileştirme, diyafram duvar işleri ve 
accropode üretimi devam ediyor. Bu işlere ilave olarak 
deniz ekipmanları mobilizasyon işleri de halihazırda 
sürdürülüyor.

Geçici işler kapsamındaki keson üretim sahası montajında 
1. hat tamamlandı ve devreye alma çalışmaları devam 
ediyor. Dökü dubası yükleme rampası inşası da 
tamamlandı. Otomasyon sistemlerinin hazırlanma 
çalışmaları ise devam ediyor.

Proje kapsamında teknik dokümanların teslimi, taş ocağı, 
zemin iyileştirme ve mendirek ekipmanları mobilizasyonu 
ile saha ofis mobilizasyonu ve saha ofis ekipmanları 
çalışmaları ise tamamlandı. 

Katar’da yürütülen projeler 
Doha Metro Gold Line Projesi 

STFA İnşaat Grubu’nun, Katar’ın başkenti Doha’da 
ALYSJ Ortak Girişimi’nin (Aktor-L&T-YM-STFA-Jaber) 
bir üyesi olarak yapımını üstlendiği, yaklaşık 3.5 milyar 
Amerikan Doları bedeliyle hayata geçirilen Doha Metro 
Gold Line Projesi’nde, genel ilerleme %75 seviyelerine 
ulaştı. Geçen yıl içinde tamamlanan tünel işlerine ilave 
olarak istasyonlardaki genel diğer inşaat işlerinde de 
sona yaklaşıldı. Merkezi Soğutma Binası, MEP odaları 
gibi zemin üstü yapı imalatları ve geri dolgular ile yeraltı 
işleri (kazı + duvar + çatı + geri dolgu), kalan diğer işleri 
oluşturuyor.

STFA’nın  yapımını üstlendiği MEP işlerinin de yaklaşık 
yarısı tamamlandı. Yine ortak girişim olarak üstlenilen 
mimari ince işlerin tamamlanma oranı ise %25 
mertebesine ulaştı.

İstasyon binalarının birçoğu, under platform, platform ve 
biletleme katlarından oluşan 3 katlı, 178 metrelik genel 
tipte olmakla birlikte, bazı istasyonlarda ise platform ve 
biletleme katları arasında MEP servislerini barındırmak 
amacıyla ara kat bulunuyor. 

Projede 44 ayrı ülkeden 12.000 kişi  çalışıyor. Ağustos 
2018’de tamamlanması planlanıyor.

Fas, Safi Limanı
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2017 yılında da gelecek hedeflerine odaklanan İnşaat Grubu, sürdürülebilir 
büyüme hedefi doğrultusunda stratejik adımlar attı.

80 yıldır inşaat sektöründe üstlendiği öncü rolüyle 
Türkiye’de dünyada önemli projelere imza atan STFA 
İnşaat Grubu, tüm yapılanmasını ve stratejisini gelecek 
vizyonu doğrultusunda belirliyor. Şirket, karlı ve 
sürdürülebilir büyüme hedefi kapsamında inşa ettiği 
değişim stratejisi çerçevesinde 2017 yılında pek çok 
uygulamayı hayata geçirdi.  Önceki yıllarda olduğu gibi 
2017 yılında da gelecek hedeflerine odaklanan STFA 
İnşaat Grubu, tüm organizasyon yapısı ve iş planlarını da 
şirketin DNA’sına uygun bir biçimde yeniden yapılandırdı. 
Şirket, bu kapsamda sürdürülebilirlik temelinde 
oluşturduğu değişim yönetimini insan kaynaklarından iş 
süreçlerine, teknolojiden inovasyona kadar tüm alanlarda 
başarıyla uyguladı. Grubun uzun yıllara dayanan doğru 
analiz, hızlı aksiyon alma ve değişimi doğru yönetme 
yeteneği ise, gelecek hedeflerine giden yolda önemli bir 
mesafe kaydedilmesinde etkili oldu.    

Zorlu geçen 2017 yılının aksine 2018’in küresel inşaat 
sektörü adına parlak bir yıl olacağı öngörülüyor. Bu 
öngörüde özellikle artan petrol ve emtia fiyatlarının etkisi 
büyük. Bununla beraber, 2017’den bu yıla sarkan politik 
çekişmelerin ve huzursuzlukların kritik bir boyut alması 
durumunda, özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu’daki 
büyüme performansının bundan olumsuz yönde 
etkilenebileceği düşünülüyor. Bütün bu senaryolara 
rağmen sektörde, 2018 yılının Türk müteahhitlik 
hizmetleri açısından olumlu bir yıl olarak tarihteki yerini 
alacağına dair beklenti hakim.

Gelecek birkaç yıl boyunca küresel inşaat pazarının 
büyümesini destekleyecek temel faktörün gelişmekte 
olan pazarlardaki geniş ölçekli altyapı yatırımları olduğu 
görülüyor. Bu süre içinde küresel inşaat pazarının yıllık 
ortalama %5.50 oranında büyüyeceği düşünülürken, 

Hedefler ve Beklentiler

Umman, Salalah Deniz Desarjı

Kartepe, Intermodal  
Lojistik Terminali 
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özellikle Asya, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrikası’nda yer 
alan ufak ve orta ölçekli gelişen ekonomilerin ise bu 
performanstan daha fazlasını göstereceği öngörülüyor. 
Emtia fiyatlarındaki artışlar söz konusu büyümeyi olumlu 
yönde etkilerken, özellikle petrole dayalı ekonomilerin 
altyapı yatırımlarına daha fazla fon ayırmasının mümkün 
görülüyor. 

Bu perspektiften bakıldığında STFA’nın 40 yılı aşkın bir 
süredir faaliyet gösterdiği Kuzey Afrika ve Orta Doğu 
Pazarı, önümüzdeki dönemde artan petrol fiyatları 
sebebiyle altyapı yatırımlarının daha da hız kazanacağı 
coğrafyaların başında geliyor. Mevcut yapılanma da 
göz önüne alınarak özellikle 2018 ve sonrasında bu 
coğrafyalarda daha yoğun bir proje takvimi planlanıyor. 
STFA İnşaat Grubu; halihazırdaki faaliyetlerine ek olarak, 
bu bölgelerdeki etkinliğini artıracak kurgular geliştirmeye 
odaklanıyor. STFA İnşaat Grubu, başarılı projeleriyle 
adından söz ettirdiği ve ciddi bir müşteri potansiyeli 
barındıran bu coğrafyalarda değişen ve gelişen pazar 
dinamiklerini de göz önüne alarak, daha etkin iş yapma 
tekniklerini ortaya çıkaracak sinerjiler ve iş birlikleri üzerine 
stratejik çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelere ek olarak 2018 yılında 
özellikle geniş çaplı altyapı ihtiyaçları olan Sahra Altı 
Afrikası’na ilişkin bir proje portföyü oluşturarak bu bölgede 

yapılanmasına hız vermeyi hedefliyor. STFA İnşaat Grubu, 
özellikle Batı ve Doğu Afrika’da gerek yeraltı zenginlikleri 
gerekse jeopolitik konumları sebebiyle gelişim potansiyeli 
taşıyan ülkeleri odağına alan bu yaklaşım çerçevesinde, 
2018 sonuna kadar bölgede ciddi bir network oluşturmayı 
amaçlıyor. Gelecek 10 yıl boyunca büyüme performansını 
muhafaza edecek, 2020 sonrasında da bugünkünden 
daha fazla büyüyecek olan bölge, özellikle inşaat 
sektörü açısından oldukça önemli bir coğrafya haline 
gelecek. Bölgenin bugün itibarıyla temel sorunları; politik 
istikrarsızlıklar, gelişmemiş finansman sistemi, birçok 
ülkenin borç ödeme kapasitesinin bulunmaması ve şeffaf 
olmayan devlet süreçleri olarak gözükse de özellikle 
uluslararası finans kuruluşlarının, kalkınma bankalarının 
ve özel girişim sermayelerinin bölgede hayata geçirilecek 
olan projeleri  finanse etmek için oldukça istekli olması bu 
coğrafyayı cazip kılan etmenlerin başında geliyor. 

STFA İnşaat Grubu’nun 2018 yılı hedefleri arasında 
Orta Asya Cumhuriyetleri’nde varlık göstermek yer 
alıyor. Özellikle Kazakistan ve Özbekistan’ın bu dönem 
göstermesi beklenen büyüme performansı ve bunu 
destekleyen yeraltı zenginlikleri, yatırımcıların gözünde 
bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Artan emtia 
fiyatları da ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarına daha fazla 
pay ayrılmasına olanak sağlıyor. 

STFA İnşaat Grubu’nun 2018 yılı hedefleri arasında Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nde varlık göstermek yer alıyor.

Umman, BidBid Sur Otoyolu
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ECAP MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.

STFA İnşaat Grubu’nun sektördeki 80 yıllık bilgi 
birikimini ve deneyimini müşterilerinin ihtiyacına en 
etkin şekilde sunmayı kendisine hedef olarak belirleyen 
ECAP Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., başta kıyı-liman 
mühendisliği olmak üzere, yapısal tasarım, zemin 
mühendisliği ve deprem mühendisliğine yönelik 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. ECAP, Orta Doğu, 
Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri’ni 
kapsayan geniş bir coğrafyada, önde gelen kamu ve 
özel sektör kuruluşları adına fizibilite, konsept tasarım, 
detay tasarım, ihale dönemi danışmanlığı, saha 
kontrollüğü, yapım yönetimi gibi mühendislik ve proje 
yönetimi çalışmaları gerçekleştiriyor. Şirket ayrıca, STFA 
İnşaat Grubu tarafından üstlenilen yapım projelerinde 
de, Grup şirketleri adına tasarım, mühendislik ve teknik 
danışmanlık faaliyetlerine imza atıyor. 

ECAP, 2017 yılında Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri 
A.Ş.’nin Japon ortağı Nippon Yusen Kaisha (NYK) 
ile Kocaeli/Yarımca’da yatırımını planladığı Oyak Port 
Projesi kapsamındaki saha etütleri ile ön ve detay 
tasarım çalışmalarını tamamlandı. 8,000 CEU kapasiteli 
ro-ro gemilerine göre tasarlanan rıhtım yapıları, araç stok 
sahaları, bağlantı köprüsü, bunlarla ilgili elektrik-mekanik 
altyapılar gibi muhtelif yapı ve tesisleri bünyesinde 
barındıran projenin yıllık araç kapasitesi 780,000 olarak 
öngörülüyor. Proje kapsamındaki teknik ve idari ihale 
dokümanları hazırlanması çalışmalarına ECAP tarafından 
devam edilmekte olup limanın 2019 yılı içerisinde hizmet 
vermeye başlaması planlanıyor. 

2017 yılı içerisinde önemli bir ilerleme kaydeden bir diğer 
proje ise Arkas Grubu’nun Kocaeli’nde, Alman ortağı 
Duisburger Hafen AG ile hayata geçirmeyi planladığı 
Kartepe Intermodal Lojistik Terminali projesi oldu. 
ECAP bu proje kapsamında, terminal saha altyapısının 
ve binaların yapısal, elektrik, mekanik, mimari ön ve 
detay tasarımları ile bağlantı köprüsü, zemin iyileştirme 
çalışmaları, terminal içi yolların ve hemzemin geçişlerin 
tasarımı gibi çeşitli mühendislik hizmetlerine imza atıyor. 
Aşamalı olarak hayata geçirilecek olan proje çerçevesinde 
yapım işleri ihalelerine 2018 yılı ilk çeyreğinde başlanması 
planlanmakta olup, teknik ve idari ihale dokümanlarının 
hazırlanması çalışmaları ECAP tarafından sürdürülüyor. 
İhale dönemi teknik danışmanlık hizmetlerinin de ECAP 
tarafından sağlanması öngörülüyor. 

2012 yılından bugüne kadar birçok teknik danışmanlık ve 
mühendislik ihtiyacı için ECAP uzmanlığını tercih etmiş 
olan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adına 
yürütülen 14 ve 15 No’lu İskeleler Güçlendirme ve Tamirat 
Projesi İnşaat Kontrollük Hizmetleri, 2017 yılı içerisinde 
başarı ile tamamlandı. ECAP, ayrıca limandaki mevcut 
rıhtımların yapısal durum ve kapasitelerinin tahkikine 
yönelik detaylı bir mühendislik çalışmasını da yine 2017 
yılı içerisinde üstlendi. Bu çalışmanın 2018 yılı başlarında 
tamamlanması planlanıyor.

Katar, Doha Metro Gold Line



STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

36
STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

37

STFA Temel Araştırma Sondaj A.Ş, inşaat sektöründe jeolojik, mühendislik ve topografik 
haritaların hazırlanmasından yatay sondaj çalışmalarına, karada ve denizde zemin etüt amaçlı 
sondaj faaliyetleri ve jeofizik ölçümlerinden, zemin iyileştirme ve yamaç stabilizasyonu dizay-
nları  ve imalatlarından, arazi,  laboratuvar deneyleri ve  geoteknik değerlendirme raporlarının 
üretilmesine kadar farklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ A.Ş.

1970 yılında STFA inşaat işlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
kurulan Temel Araştırma Sondaj A.Ş., 50 yıla yaklaşan 
süredir 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`daki lider zemin mühendislik şirketlerinden 
biri olan HSSG, zemin mühendisliği taahhütleri 
kapsamında; müşterilerine altyapı, konut, enerji ve ulaşım 
segmentlerinde hizmetler 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 Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da 
yollar, metro hatları, köprüler, yüksek standartlara sahip 
konutlar, ticari yapılar, 5 yıldızlı oteller, sağlık merkezleri 
ile eğitim ve kültür kurumlarının inşaası bulunuyor. Suudi 
Arabistan’da ve Umman’da da büyük çaplı enerji 
santralleri ile liman altyapı projelerinde 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. 

Umman, Khasab-Tibat Sahil Yolu
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AR-GE, İNOVASYON 

STFA İnşaat Grubu’nun sürdürülebilir başarısının 
arkasında, kuruluşundan itibaren kurum kültürünün 
önemli bir parçası olan inovasyon yönetimi bulunuyor. 
STFA İnşaat Grubu’nun  genlerinde var olan inovasyon 
kültürü, değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknolojiye bağlı 
olarak köklü şirket tarihi boyunca önemini korumaya 
devam ediyor. Şirketin uzun yıllara dayanan bilgi birikimi 
ve deneyiminin gelecek kuşaklara aktarılmasında ise 

“mühendislik”, “tasarım” ve “yaratıcılık” kavramları kilit bir 
role sahip.           

Dönüşümün Odağında Nitelikli İnsan Kaynağı

STFA Grubu’nun kültür ve değerlerini benimseyen kaliteli 
insan kaynağı, stratejik hedeflere ulaşabilmesindeki en 
önemli unsurlardan birini oluşturuyor. Grup; çalışanlarını 
eğitim, sağlık, sürekli gelişim, fırsat eşitliği, adalet, iş birliği, 
açık iletişim ve yaratıcılığın teşviki temelinde destekleyen 
insan kaynakları politikası yürütüyor. Global araştırmalar, 
inşaat sektörünü daha ileriye taşıyacak olan kritik şu üç 
başlığa dikkat çekiyor: teknoloji, insan kaynağı, yönetim 
araçlarını doğru değerlendirme ve birlikte yönetme. 
STFA’nın kuruluşundan itibaren birbirinden ayırmadan 
güçlü bir biçimde yönettiği bu denklem, hedefler 
doğrultusunda atılan tüm adımlara ve insan kaynakları 
uygulamalarında da yansıyor. Bu kapsamda eş zamanlı 

birçok proje yürütülürken grubu geleceğe taşıyacak 
stratejilerin uygulayıcısı olan en doğru insan ve ekiplerle 
buluşma sağlanıyor. 

2017 yılında “Daha İyisi İçin Değişim” yaklaşımını odağına 
alan STFA’da öne çıkan önemli bir yenilik de “Talent Map” 
adı verilen yedekleme ve kariyer yönetimi programı oldu. 
İş gücü ve yönetim kaynağının devamlılığını sağlamayı 
hedefleyen programda, yöneticiler ile görüşülerek tüm 
beyaz yakalı çalışanların potansiyel seviyesi belirlendi. Bu 
potansiyel seviyeler belirlenirken yöneticilerle görüşülerek 
her bir çalışanın gelişime açık alanları ile kuvvetli 
oldukları yetkinlikler tespit edildi ve aday olabilecekleri 
pozisyonlar görüşüldü. Çalışma boyunca kritik yönetsel 
roller belirlenerek bu rollere organizasyon içerisinden 
atanabilecek potansiyel adayların bir listesi çıkarıldı ve 
bu doğrultuda yedekleme planları yapıldı. Söz konusu 
çalışmalarla mevcut iş gücü ve insan kaynağının analizi 
yapılarak, doğru pozisyona doğru kişinin atanmasını 
sağlamak, çalışanların gelişimi ve kariyer adımları için 
gerekli eğitimi vermek  ve çalışanların mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunabilmek amaçlanıyor.   

Bu kapsamda 2017 yılında Aon Hewitt firması ile çalışarak 
hem merkez ofiste hem de sahadaki projelerde çalışan 
bağlılığı ve memnuniyeti anketi uygulandı. Anketlerin 
online olarak uygulandığı çalışma boyunca gizlilik esas 
alınarak kişisel verilerin korunmasına öncelik verildi. Çıkan 
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raporlar detaylıca analiz edilerek güçlü yönler ve gelişime 
açık alanlar belirlendi. Türkiye ortalamaları, grup şirketleri 
ve departmanlar arasında karşılaştırmalı olarak incelenen 
sonuçlarda iyileştirmeye açık fırsat alanları ortaya çıkarıldı.

Başarıyı İnşa Etmek

20017 Kasım ayında “Başarıyı İnşa Etmek” başlığı altında 
düzenlenen “2018 Hazırlık ve Hedef Toplantısı”nda, tüm 
merkez ofis çalışanları ve proje temsilcileri bir araya geldi. 
iki gün boyunca, İnşaat Grubu’nun değişim stratejisi 
kapsamındaki yeni organizasyon yapısı ve çalışma 
prensipleri konusunda bilgilendirme yapıldı. İnşaat Grup 
Başkanı Uğur Koyunoğlu liderliğindeki toplantıda 2018 
yılı beklentileri paylaşıldı ve şirket içi iletişime yönelik 
farklı etkinlikler düzenlendi. İki gün boyunca toplantıya 
katılan STFA çalışanları merak ettikleri tüm konularla ilgili 
sorularını hazırladılar ve 2. gün öğleden sonra yapılan 
soru – cevap bölümünde gelen tüm sorulara İnşaat Grup 
Başkanı Uğur Koyunoğlu ve ilgili fonksiyon yöneticileri 
tarafından cevap verildi.  

PMO – Proje Yönetim Ofisi

2017 yılında değişim ve yeniden yapılanma kapsamında, 
STFA İnşaat Grubu içerisinde organizasyonel 
değişikliklere gidildi. Bu çerçevede projelerin yönetimini 
daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek için Proje 
Yönetim Ofisi (PMO) oluşturuldu. Projelerin daha doğru 

şekilde yönetilmesi adına İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre,, 
Kalite, Planlama ve Maliyet Kontrol departmanları Proje 
Yönetim Ofisi altında toplandı. 

2017 yılı içerisinde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dış denetimleri 
gerçekleştirildi. Bunun yanında ISO 14001:2015 yönetim 
sistemi entegrasyonu tamamlanarak sertifikalar yenilendi.

2017 yılında 13.797.591 adam-saat çalışma yapıldı. 
Yapılan çalışmalarda ölümlü bir olay yaşanmadı. STFA 
İnşaat Grubu, iş sağlığı ve güvenliği performansını 
ölçmede tüm dünyada belirleyici kabul edilen kayıp günlü 
olay sıklık oranı ve toplam kaydedilebilir kaza sıklık oranı 
istatistiklerinde sergilediği istikrarlı düşüşü 2017 yılında 
da devam ettirdi.

Eğitim verilen kişi sayısı:                          18.650
Kazalar 2017 
Ölümlü Kaza Adet/Yıl:                                  0
Kayıp Günlü Olay (LTI) Oranı:                            0,104
Toplam Kaydedilebilir Olay (TRI) Sıklık Oranı:   0,31
Hastalık sebebiyle kayıp gün (ODR) Oranı:            0

Başarıyı İnşa Etmek temalı toplantı
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Kalite konusunda, uluslararası tanınırlığa ve geçerliliğe 
sahip ISO 9001 standardının en güncel revizyonu 
olan ISO 9001:2015’e uygun yeni ve çağdaş bir kalite 
yönetim sistemi kuruldu ve sertifikalandırılması başarıyla 
tamamlandı.

2017 yılı içerisinde saha üretim ilerlemesinin daha 
yakından ve sıkı takip edilebilmesi için gerekli olan 
planlama ve raporlama prosedürü, kılavuzları, formatları 
hızlı bir şekilde hazırlandı ve tüm projeler ile paylaşıldı. Daha 
sonra tüm projeler ziyaret edilerek gerekli raporlamanın 
alınabilmesi için eğitimler ve uygulamalar gerçekleştirildi. 
Raporun nasıl okunması gerektiği proje yönetimlerine 
anlatıldı ve fikirleri alındı. Raporlar, geri bildirimlerle daha 
iyi hale gelecek şekilde geliştirildi. Projelerde hazırlanan 
bu raporların her hafta projenin kendi ve merkezdeki 
üst yönetim ile paylaşılması sağlandı. Ardından tüm 
projelerden raporlar düzenli bir şekilde haftalık olarak 
alınmaya başlandı. Raporlara paralel olarak merkezde tüm 
yöneticilerle beraber haftalık toplantılar düzenlenmeye 
başlandı. Bu raporlar üzerinden projeler konuşuldu ve 
her hafta projelerle iletişime geçildi. Böylece merkez ve 
projeler arasında bir köprü kurulmasına imkan sağlandı. 

Maliyet kontrol departmanı ise 2017 yılının son çeyreğinde 
maliyetlerin daha sıkı takibi ve kontrolü için yeni bir 
sistemin hazırlıklarına başladı. Söz konusu sistem ilk 
olarak Kuveyt Liman Projesi’nde devreye alındı. 2018 yılı 
ikinci çeyreği içerisinde de yeni sistem ile tüm projelerin 
maliyet takibinin yapılması hedeflendi. Satınalma 
talebinden nakite kadar uzanan maliyet döngüsünün 
her aşamasında bütçe takibi yapılmasını sağlayan bu 
sistem için yazılım desteği sağlandı. STFA sistemleriyle 
uyumlu hale getirilen ve her geçen gün geliştirilen yapı ile 
daha şeffaf ve sürdürülebilir bir maliyet sistemi esas alındı. 
Maliyetler henüz oluşmadan takibe başlayan bu sistem 
ile proje maliyetlerinde bütçe dışı harcamaların önüne 
geçilmesi ve ilgili maliyetlerde düşüşler öngörülüyor.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İnşaat sektörünün gelişmesinde teknolojinin son derece 
büyük bir role sahip olduğu artık yadsınamaz bir gerçek. 
Her geçen gün yeni teknolojilerin ortaya çıktığı günümüz 
dünyasında iş modelleri de çeşitlilik sergiliyor. Etkisini 
her geçen gün artırarak devam ettiren Endüstri 4.0 ve 
dijitalleşme, inşaat sektörünün de dönüşüme uğramasına 
neden oluyor. Dijitalleşmenin etki alanının genişlemesine 
bağlı olarak tüm şirketlerde olduğu gibi STFA Grubu’nda 
da çalışmaların temeline Dijital Transformasyon gibi 
kavramlar yerleşti.

2017 yılında, STFA, bilgi teknolojileri faaliyetlerinde 
verimlilik odaklı optimizasyon çalışmalarına  iş kalitesinden 
ödün vermeksizin devam etti.

Tek veri merkezi altında toplanan 4 Grup şirketinin 
donanım ve operasyon bakım maliyetleri %25 oranında 
azaldı. Daha yüksek hizmet ve süreç kalitesi elde edildi.

Konsolidasyon çalışmaları İnsan Kaynakları bordro 
uygulamaları ile devam etti. 2017 yılı içinde tüm STFA 
Grubu bordroları tek bir sistem çatısı altında birleştirildi.

İnşaat Grubu’nda değişim ve dönüşüm odaklı olarak 
gerçekleştirilen strateji ve planlamalar kapsamında 

“maliyet kontrolü”nü esas alan çalışmalar hız kazandı. 
Proje Yönetim Ofisi (PMO) organizasyonu kurularak, yıl 
ortasında yeni bir yazılım yatırımıyla her inşaat projesinde 
istihdam edilen maliyet kontrol mühendisleriyle birlikte 
tüm projelerde maliyet kontrol seferberliği başlatıldı.  Bu 
çalışmalarda 3 temel hedef belirlendi:

1. Verimlilik Artışı
2. Kalite Artışı
3. Maliyetlerin ve zaiyatın azaltılması 
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Katar, Doha Metro Gold Line

Umman, Salalah Deniz Desarjı

Kuveyt, Servis Limanları
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

STFA,  atık yönetimi kapsamında öncelikle atık 
miktarının azaltılmasını, faaliyetleri sonucu oluşan 
atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılmasını, geri 
kazanılamayan atıkların ise lisanslı firmalarca uygun 
yöntemlerle bertaraf edilmesini hedefliyor. Şirket atık 
yönetimini, ulusal mevzuatta yer alan yasal gereklilikler 
doğrultusunda gerçekleştiriyor. Atığın oluşumundan 
bertarafına kadar geçen tüm süreçlerin takibi, ilgili yasa 
ve düzenlemelere uygunluğunun kontrolü Atık Yönetim 
Programı çerçevesinde yürütülüyor. 

Bina kaynaklı atıklar kategorisine, merkez ofiste oluşan 
atıklar, yazıcıların toner kartuşları, kâğıt, ambalaj 
malzemeleri ve elektronik cihazlar giriyor. Bu atıkların 
ayrıştırılarak toplanması için binalarda kâğıt, plastik, 
cam, metal, ambalaj ve atık pil toplama kumbaraları 
bulunuyor. Söz konusu atıkları azaltmak, ayrıştırarak 
toplamak ve dönüştürülmesini sağlamak için Grup 
bünyesinde çalışanları bilinçlendirme, teşvik çalışmaları 
ve kampanyaları yürütüyor. 

Proje faaliyetlerinde ise değerlendirilebilir nitelikli atıklar 
kaynağında ayrıştırılıyor. Toplanan malzemeler türlerine 
göre sınıflandırılarak ilgili kuruluşlar vasıtasıyla geri 
dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Geri dönüşüm amaçlı 
kullanılabilen atık yağlar ise lisanslı firmalarla yapılan 
anlaşmalar doğrultusunda geri kazanım tesislerine 
iletiliyor. 

Çevre bilincinin oluşturulması, farkındalık yaratılması, 
gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre 
bırakılması adına STFA İnşaat Grubu’nda kaynakların 
verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik çalışmalar da 
yürütülüyor. 

TOPLUMA KATKI 

STFA İnşaat Grubu, sosyal sorumluluk yaklaşımının bir 
gereği olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda topluma doğru 
ve faydalı katkılar sunmaya öncelik veriyor. Toplumdan 
aldığını topluma geri verme yaklaşımı doğrultusunda 
hareket eden STFA Grubu, tüm faaliyetlerini insana 
değer veren ve çevreyi koruyan bir yaklaşım içinde 
gerçekleştiriyor. Kurum kültürünün değişmez bir parçası 
olan sosyal sorumluluk yaklaşımının, tüm çalışanlar 
tarafından içselleştirilmiş olması ve sahiplenmesi de 
STFA Grubu’nun sürdürülebilirlik temelinde ilmek ilmek 
ördüğü başarılarla dolu geçmişinin arkasındaki en önemli 
etkenlerden birisini oluşturuyor.
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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

İnşaat Grubu farklı coğrafyalarda tamamladığı ve devam eden projeleriyle
sektörde iz bırakmaya devam ediyor.
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Kilometre Taşları

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’luk 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. 
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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’luk, 374 km 
uzunluğundaki Enerji Nakil Hattını 
tamamladı. 

STFA Grubu’nun 
yıllar boyunca imza 
attığı başarılardan 
bazıları...
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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’luk 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. 
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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 Amerikan Doları 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.

STFA’yı bugünlere 
taşıyan başarıların
arkasında 80 yıllık
birikim ve tecrübe 
yatıyor.



STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

Enerya; etkili yatırım planları 
ile bulunduğu illerde nüfusun 

ortalama %87’sine hizmet 
götürerek, yıl boyunca 
sektördeki öncü rolünü 

sürdürdü. 

Enerji Grubu

DE
ĞİŞ

İM
 DÖ

NÜ
ŞÜ

M 
 

KU
RU

MS
AL

 PR
OF

İL 
İN

ŞA
AT

 GR
UB

U 
EN

ER
Jİ G

RU
BU

 
MA

KİN
A G

RU
BU

 
YÖ

NE
TİM

 YA
KL

AŞ
IM

IM
IZ



STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

49



STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

50
STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

 
KU

RU
MS

AL
 PR

OF
İL 

İN
ŞA

AT
 GR

UB
U 

   E
NE

RJİ
 GR

UB
U 

    
MA

KİN
A G

RU
BU

 
YÖ

NE
TİM

 YA
KL

AŞ
IM

IM
IZ

Enerji sektörü 2017 yılı içinde farklı gelişmelere sahne 
olurken, Petrol İhraç Edenler Örgütü'nün (OPEC) petrol 
üretim kısıntısı anlaşmasının süresini uzatma kararı, 
birçok ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 
yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermesi, Rusya'nın Türk 
Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ni onaylaması, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Milli Enerji ve 
Maden Politikası öne çıkan başlıklar oldu. 

2017 yıl sonu itibarıyla doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 
toplam 21,5 milyar TL şebeke yatırımı yapıldığı kaydedildi. 
Yapılan bu yatırımlarla Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesi 
130.585 kilometreye ulaşarak 2016 yılına oranla %10 
büyüme gösterdi. Bu sonuçlara göre sektörde bugüne 
kadar en çok şebeke yatırımının gerçekleştiği yıl, 2017 
oldu.    

Yıl içinde 101 ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlanırken, yıl 
sonu itibarıyla Türkiye’de doğal gaz kullanımının 78 il, 426 
ilçe ve beldeye ulaştığı belirlendi. Genişleme çalışmaları 
kapsamında yer alan ilçe ve beldelere yaklaşık 500 milyon 
TL tutarında yatırım yapılmasıyla, 2,3 milyon kişinin doğal 
gaz dağıtım şebekesiyle buluşması sağlandı. 

2018 yılı genişleme yatırımları takviminde 98 ilçe ve belde 
yer almakta, planlanan yatırım öngörüsü ise 700 milyon TL 
olarak belirtiliyor. Bu sayede, dağıtım şebekesinin yıl içinde 
2,5 milyon toplamda ise  64,5 milyon kişiye ulaşması 
hedefleniyor.

Toplam doğal gaz abone sayısının 14.162.930 olarak 
tespit edildiği 2017 yıl sonu itibarıyla konut abone sayısı 
13.610.325’e, serbest tüketici sayısı ise 552.605’e 
yükseldi. Yine 2017’de Türkiye doğal gaz dağıtım sistemine 
1.162.691 yeni abone dahil oldu. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarı ise 2016 yılına göre %22,5 artış 
göstererek 20,4 milyar m3 olarak kaydedildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sürdürülen 
Milli Enerji Politikaları kapsamında yıl içinde yenilenebilir 
enerji alanında da önemli gelişmeler sağlandı. Rüzgar ve 
güneş enerjilerinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) 
ihaleleri gerçekleştirilerek çalışmalara başlandı. YEKA’ya 
ek olarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki santral sayısı 
da artmaya devam etti. YEKDEM kapsamındaki elektrik 
kurulu gücü 2017 yılı için 17.400 MW seviyesine ulaştı. 

 Sektörel Görünüm
2017 yılında Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesi 130.585 kilometreye ulaşarak 
2016 yılına oranla %10 büyüme gösterdi. 

 STFA
Enerji Grubu

Enerya 
Enerji 
A.Ş.

Enerya 
Gaz Ticaret 

A.Ş.

Enerya 
Elektrik 

Ticaret A.Ş.
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 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 16 Şubat 2006 16 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 Kapadokya 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

İştirak Ünvanı Faaliyet İli Ortaklık Lisans Lisans Bitiş
  Oranı (%) Tarihi Tarihi
Çorumgaz Çorum 30 16 Mart 2004 16 Mart 2034

ENERYA ENERJİ A.Ş.

Doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet 
göstermek üzere 2003 yılında kurulan şirket, 7 Şubat 2014 
tarihinde enerji alanındaki tüm kuruluşlarını tek çatı altında 
toplayarak Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. olarak faaliyetlerine 
devam etti.  Daha sonra Enerya Enerji A.Ş. adını alan Şirket, 
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 2. doğal 
gaz dağıtım şirketi” olarak 30 yıllık lisans süreleriyle toplam 
11 ilde, 1 milyon 200 bin aboneye hizmet sunuyor.

2017 yılında 1.7 milyar TL ciro elde eden Şirket, 3,8 milyar 
m3’lük gaz hacmi ile birlikte 9.788 km polietilen, 1038 km 
çelik hat ile toplam 10.826 km şebeke uzunluğuna ulaştı.

ENERYA GAZ TİCARET A.Ş.

Enerya Gaz Ticaret A.Ş., tedarikçilerden sağladığı doğal 
gazı yurt genelinde doğal gaz dağıtım şirketleri ve serbest 
tüketicilere satış ve toptan doğal gaz ticareti  yapmak 
amacıyla kuruldu.

ENERYA ELEKTRİK TİCARET A.Ş.

Enerya Elektrik Ticaret A.Ş., tedarikçilerden sağladığı 
elektrik enerjisinin yurt genelinde serbest tüketiciler 
(kurumsal veya bireysel) ve diğer toptan satış şirketlerine 
satış faaliyetlerini yürütmek amacıyla kuruldu.
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2017 Faaliyetleri
2017 yılının Enerya açısından en önemli gelişmelerinden biri abone sayısının 
geldiği seviye oldu. 1 milyon 200 bin aboneye hizmet veren Enerya, yıllık gaz 
hacminde ise 3,8 milyar m3’e ulaşılırken, Enerya kentlerinde kuruluşundan 
bugüne 10.826 km hat imalatı yapıldı.

13 yıldır enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biri 
olan Enerya; üyesi olduğu STFA Grubu’nun uzun yıllara 
dayanan tecrübesini ve sinerjisini faaliyette olduğu 
bölgelere aktarmak üzere yıl boyunca çalışmalarına 
devam etti. Antalya, Konya, Karaman, Ereğli, Erzincan, 
Denizli, Aydın, Aksaray, Çorum, Niğde ve Nevşehir’in 
doğal gaz dağıtımını ve altyapı faaliyetlerini yürüten 
Şirket,  Türkiye’nin ikinci en yaygın doğal gaz dağıtım 
şirketi olarak 11 şehirde bugüne kadar 924 milyon TL’lik 
yatırım ile 10.826 km’lik dağıtım ağı kurdu. Enerya, hızlı 
bir yatırım planı ile bulunduğu illerde nüfusun ortalama 
%87’sine hizmet götürerek, 2017 yılında 1 milyon 200 bin 
aboneye, 1.7 milyar TL’lik ciroya ve toplamda 3,8 milyar 
m3’lük hacme ulaştı.

 “Türkiye’nin en yenilikçi ve müşterisine en yakın kurumsal 
enerji şirketiyiz” söylemiyle çalışan Enerya; yıl boyunca 
yaptığı yatırımlar ve çalışmalarla sektördeki öncü rolünü 
sürdürdü. 2017 yılı, Enerya’nın sektördeki ilkleri hayata 
geçirerek, rekorlara imza attığı bir yıl oldu. 

TAMAMLANAN PROJELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Doğal gaz 
kullanmayan il ve ilçe kalmayacak” vizyonuyla gaz dağıtım 
sektörüne yön verdiği bu süreçte, hedef olarak belirlenen 
13 yeni genişleme bölgesine, yeni uygulamalarla hızla ve 
tam zamanında doğal gaz ulaştırıldı ve %100 tamamlama 
oranı yakalandı. 

Enerya, Türkiye’de Konteyner RMS-A (Türkiye’nin 
ilk yaygın ve sabit Konteyner Projesi) ve CNG’den 
(Sıkıştırılmış doğal gaz projesi) sonra yine 2017’de bir 
ilki hayata geçirdi. Genişleme bölgelerine doğal gaz arzı 
sağlayabilmek için pek proje hayata geçiren Enerya, 
doğal gazın iletim hatları ile ulaşmasının teknik açıdan 
zor, inşaat maliyetlerinin yüksek ve inşaat süresinin 
uzun olduğu bölgeler için Türkiye’de ilk defa “LNG ile 
Şehir Besleme Projesi”ne imza attı. Bu proje ile doğal 
gaz, ticaret ve lojistik sektörlerini de bir araya getiren 
Şirket, Karaman’ın Ermenek, Konya’nın Beyşehir ve 
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Karapınar, Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde LNG 
projesini başarıyla gerçekleştirdi. Ayrıca Karaman ve 
Döşemealtı’nda 2 büyük RMS istasyonu daha kuruldu. 
Diğer taraftan Konya’daki RMS A3 istasyonu devreye 
alındı ve şehirlerde şebeke oranı %12 oranında genişletildi. 

STFA Grubu’nun iş süreçlerindeki değişim ve dönüşüm 
anlayışının bir yansıması olarak Enerya’da yıl içinde acil 
operasyon süreçlerini kapsayan çalışmalar da hayata 
geçirildi. Gerçekleştirilen dönüşümle bir ilke daha imza 
atıldı. Work Force Management (İşletme Ekipleri Saha İş 
Gücü Yönetimi) Projesi’yle 22. SAP Forum kapsamında 

“Yılın Mobil Dönüşüm Ödülü”nü Enerya aldı. 

Enerya kentlerinde yaşayan insanların ve diğer canlıların 
can güvenliği öncelikli sorumluluk alanında yer alıyor ve 
Şirket için ilk sıradaki önemini koruyor. Bu sorumluluk 
ve farkındalıkla hayata geçirilen projeyle acil durumlara 
ilişkin süreçler ve sistem iyileştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapıldı. Bu çalışmaların neticesinde sistem insani 

hatalardan arındırılarak hata payı ve müdahale etme 
süresi neredeyse sıfıra indirildi. 

Şirket bir başka ödülü ise gaz kaçaklarını ihbar oluşmadan 
önce tespit eden “Doğal Gaz İç Tesisatlarında Uzaktan 
Gaz Kaçak Tespit Cihazı”yla aldı.  Bu proje, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ar-Ge 
ödülü ile taçlandırıldı. 

2017 yılında tüm RMS istasyonlarının güneş enerjisi 
kullanımıyla 300’den fazla lokasyonda enerjilendirilmesi 
sağlandı. Güneş enerjisi sektörüne özel olarak sunduğu 
bakım anlaşmaları kapsamında Enerya, tesislerin 
periyodik bakım faaliyetlerini de halihazırda sürdürüyor.

Enerya, aynı zamanda Capital 500 Ligi’ne Türkiye 
genelinde geçtiğimiz yıla göre 10 sıra yükselerek 121’inci 
sıradan girdi. Şirket, Türkiye ekonomisinin en fazla ciro 
yaratan enerji sektörü sıralamasında ise 23’üncü oldu.
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Hedefler
Enerya, bugüne kadar olduğu gibi 2018 yılında da  yenilikçi projelerini 
genişleme bölgelerinde hayata geçirmeyi hedefliyor. 

2018 yılında genişleme bölgelerinde enerji sektörünün 
ilklerini hayata geçirmeye devam etmeyi hedefleyen 
Enerya; Denizli’nin Tavas, Aksaray’ın Eskil, Aydın’ın 
İncirliova, Konya’nın Kulu ve Bozkır ilçelerini doğal gaz 
ekonomisi ve konforuyla buluşturmak üzere çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Enerya için 2018 yılı, “İyiden mükemmele” mottosuyla 
hedeflerin büyütüldüğü kalite, emniyet ve dijital 
dönüşümde hedeflerin daha da yükseltildiği bir yıl olacak.

YATIRIMLARA DEVAM EDİLDİ

Enerya tarafından 2016’da gerçekleştirilen 134.1 milyon 
TL’lik yatırım, 2017 yılında 168.2 milyon TL olarak 
gerçekleşti. 

YATIRIMLAR

11
1 

m
ily

o
n 

T
L

   
   

   

91
,6

 m
ily

o
n 

T
L 

  

13
4,

2 
m

ily
o

n 
T

L

16
8,

2 
m

ily
o

n 
T

L 

2013 2014 2015 2016 2017 

71
,7

 m
ily

o
n 

 T
L



STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

54
STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

55

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ŞEHİRLER : 

AKSARAY - ANTALYA - AYDIN - ÇORUM - DENİZLİ - EREĞLİ - ERZİNCAN - KARAMAN - KONYA - NEVŞEHİR - NİĞDE

MERKEZ OFİS: 

İSTANBUL - ANKARA

Operasyon Haritası
Enerya, bugüne kadar yaptığı 924 milyon TL’lik yatırım ile 11 şehirde 10.826 
km’lik dağıtım ağı kurdu.

• Konya’da 2017 yılı sonu itibarıyla 411 bin BBS aboneye, 
3011 km hat imalatına ve yıllık 635 milyon m3 gaz satış 
hacmine, 

• Denizli’de 2017 yılı sonu itibarıyla 232 bin BBS aboneye, 
1930 km hat imalatına ve yıllık 1.130 milyar m3 gaz satış 
hacmine,

• Kapadokya’da 2017 yılı sonu itibarıyla 120 bin BBS 
aboneye, 988 km hat imalatına ve yıllık 130 milyon m3 
gaz satış hacmine,

• Aksaray’da 2017 yılı sonu itibarıyla 77 bin BBS aboneye, 
662 km hat imalatına ve yıllık 125 milyon m3 gaz satış 
hacmine, 

• Antalya’da 2017 yılı sonu itibarıyla 89 bin BBS aboneye, 
1305 km hat imalatına ve yıllık 227,3 milyon m3 gaz satış 
hacmine, 

• Karaman’da 2017 yılı sonu itibarıyla 60 bin BBS 
aboneye, 553 km hat imalatına ve yıllık 117 milyon m3gaz 
satış hacmine,

• Erzincan’da 2017 yılı sonu itibarıyla 47 bin BBS 
aboneye, 662 km hat imalatına ve yıllık 68 milyon m3 gaz 
satış hacmine, 

• Ereğli’de 2017 yılı sonu itibarıyla 39 bin BBS aboneye, 
416 km hat imalatına ve yıllık 81 milyon m3 gaz satış 
hacmine,

• Aydın’da 2017 yılı sonu itibarıyla 51 bin BBS aboneye, 
773 km hat imalatına ve yıllık 97,4 milyon m3 gaz satış 
hacmine ulaşıldı. 
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İNOVASYON/LNG PROJESİ

STFA Grubu’nun güçlü deneyimi ve vizyonunun enerji 
sektöründeki temsilcisi olan Enerya, sektörün yakından 
takibi ve inovatif proje atılımlarıyla yenilikçi yaklaşımını 
2017 yılında da devam ettirdi. 

Lisans genişlemeleri kapsamında gaz arzı sağlanacak 
ilçelerin yaklaşık 65 milyon TL’ye mal olacak ve imalatı 
yaklaşık 3 yıl sürecek iletim hatlarının yerine, daha hızlı 
ve maliyeti düşük olan LNG ile Şehir Şebekesi Besleme 
Projeleri geliştirildi.

Türkiye’de ilk defa, doğal gaz iletim hattı bulunmayan ve 
imalatları eş zamanlı olmak üzere 5 farklı lokasyonda, 5 ay 
gibi kısa bir sürede LNG Uydu İstasyonları tamamlanarak 
doğal gaz arzı sağlandı ve tüketicilerin kullanımına 
sunuldu.

LNG ile gaz arzı sağlanan ilçeler:

• Ermenek (Karaman)

• Çayırlı (Erzincan)

• Tercan (Erzincan)

• Beyşehir (Konya)

• Karapınar (Konya)

İNOVASYON/KONTEYNER RMS-A PROJESİ

Doğal gaz tüketicilerine daha verimli ve hızlı ulaşmak için 
sektörde öncü rol üstlenen Enerya,  2017 yılında da yeni 
açılımlarla fark yaratmaya devam etti.   

220 ilçeye gaz hedefi doğrultusunda, dağıtım şirketleri 
olarak Genişleme Bölgeleri’nin yatırım maliyetlerini 
düşürmek ve imalatları hızlandırabilmek amacıyla tip 
istasyon tasarlanması projesi geliştirildi. BOTAŞ ile 
mevcut istasyon şartnamesi üzerinde değişiklikler/
sadeleştirmeler yapılarak Konteyner Tip RMS-A 
Şartnamesi çalışmaları yürütüldü. Dağıtım Şirketleri 
ve ENERYA’nın üyesi olduğu GAZMER İşletmecilik 
Komisyonu üyelerinin yorumlarıyla birlikte güvenlikten 
ödün vermeden imalat ve işletme süreçlerini rahatlatacak 
şekilde değişiklik talepleri oluşturuldu ve BOTAŞ’ın 
onayına sunuldu. Karşılıklı müzakereler sonucu şartname 
2017 Nisan ayında yayınlandı. İmalat ve devreye almalar 
sonrası BOTAŞ ile kentsel gaz arzı için şartname 
geliştirme ve endüstriyel tesislere yönelik gaz arzı için 
şartname çalışmaları ise devam ediyor. BOTAŞ ile yapılan 
görüşmelere ilave olarak İstasyon İmalatçı firmalarıyla da 
benzer görüşmeler yapıldı. İstasyon içerisinde bakım 
ekiplerinin çalışmalarını rahatlatacak şekilde hat/ekipman 
seçimleri ve yerleşimleri yapıldı. Tüm bu çalışmalar 
sonucu konteyner tip istasyonların imalat süreçlerinde 
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seri imalat hızına yaklaşıldı. İstasyon maliyetlerinde ve 
yapım sürelerinde ise %20’lere varan tasarruf sağlandı.

Konteyner istasyonlar (devreye alma sırasına göre): 

Gülşehir 19.000 m3/h RMS-A 
Refahiye 19.000 m3/h RMS-A 
Sarayönü 19.000 m3/h RMS-A 
Ortaköy 19.000 m3/h RMS-A 
Çine 19.000 m3/h RMS-A 
Acıpayam 19.000 m3/h RMS-A 
Serinhisar 19.000 m3/h RMS-A

UZAKTAN GAZ KAÇAK TESPİT CİHAZI /  
AR-GE PROJESİ

2015 Temmuz ayı içinde Ar-Ge projesi olarak Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvurusu yapılan ve 24 
ay sürecek proje kapsamında 1.308.000TL onayı alınan 
çalışma, 2017 yılında tamamlandı. 

Enerya’nın bu proje kapsamında geliştirdiği 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 Sistemi’ne 
aktarılıyor. Bu sayede gaz kokusu hissedilemeyen veya 
ihmal nedeniyle ihbar edilmeyen tesisatlar minimum 
seviyeye inecek, kaçak durumunda idare hızlı bir şekilde 
durumdan haberdar olarak gerekli aksiyonu alacak. 

GSM teknolojisi kullanan cihaz, elektrik bağlantısının 
yanında güç kesilmelerine karşılık 3 yıl kesintisiz hizmet 
verecek pil teknolojisi ile donatıldı. Kaçak tespiti halinde 
modüller sistem ile anlık olarak konuşacakları gibi, 
günlük bazda raporlama yaparak cihazın son durumu 
hakkındaki bilgileri de paylaşacak. Bu proje ile geliştirilen 
ürün sayesinde dağıtım şirketleri ve doğal gaz kullanıcıları 

için büyük tehlike arz eden gaz kaçaklarından meydana 
gelen kazalar önlenmiş olacağı gibi, dağıtım şirketlerinin en 
çok zamanını alan “Asılsız İhbar” sayılarının da azalması 
hedefleniyor.

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT ONAY PROGRAMI /  
AR-GE PROJESİ

Proje kontrol sürecinde oluşan aksaklıkların önüne 
geçmek ve dağıtım şirketine ait bir onay ekranı 
oluşturmak amacı ile 2015 Temmuz ayı içinde Ar-Ge 
projesi olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
başvurusu yapılan, 24 ay sürmesi planlanan ve 872.250 
TL onayı alınan proje 2017 yılında tamamlandı. 

Geliştirilen program ile bütün doğal gaz iç tesisat 
projelerinin kontrolleri yapılabilecek, proje sonucunda 
oluşan çıktılar istenilen formata dönüştürülerek saklama 
ve görüntüleme yetkisine de bağımsız olarak sahip 
olunacak. Böylece; piyasada mevcut iki yapı dışında, 
firmaların sisteme girişinin kolaylaşması, daha sağlıklı 
rekabet şartları yaratılması ve monopolleşme riski 
ortadan kalkacak. 

Sistem, analiz edilen ihtiyaçları eksiksiz olarak 
karşılayacağı gibi yaşanan mevcut sorunlara çözüm 
getirecek nitelikte olacak. Doğal gaz projelerinin 
onaylanması sürecindeki zaman kaybı ve hata riskini en 
aza indirmesinin yanı sıra çizim programlarına bağımlılığı 
da ortadan kaldıracak. Proje ile Müşteri-Sertifikalı Firma-
Dağıtım Şirketi iletişiminin daha sağlıklı bir zemine 
oturtulması amaçlanıyor.

OPERASYON 

2017 yılında 3 adet RM-A (Konya A3, Karaman A2, 
Antalya Döşemealtı), 7 adet konteyner tip RM-A (Refahiye, 
Gülşehir, Ortaköy, Sarayönü, Serinhisar, Acıpayam, 
Çine) ve 5 adet LNG İstasyonu’nun BOTAŞ’ın son 
şartnamesine uygun olarak SCADA sistemleri devreye 
alınarak, SCADA entegrasyonu tamamlandı ve uzaktan 
izlenebilir hale  getirildi.

SKM yönetmeliği kapsamında 275 adet Bölge Regülatörü 
İstasyonu’nun SCADA sistemi entegrasyon çalışmaları 
tamamlandı ve uzaktan izlenebilir duruma getirildi. 

54 adet müşteri istasyonu SCADA sistemi entegrasyon 
çalışmaları tamamlanarak uzaktan izlenebilir duruma 
getirildi. 
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SAP–SCADA alarm aktarma sistemi entegrasyonu 
gerçekleştirildi. Bu sayede SCADA alarmlarının 
otomatik olarak SAP sitemi üzerinden acil ekiplerinin el 
terminallerine gönderilmesine başlandı.

SCADA sitemi üzerinden uzaktan okuma yapılan 
müşteriler için SKM yönetmeliği çerçevesinde yeni 
internet sayfası çalışmaları tamamlandı. 

İNSAN KAYNAKLARI

Başarıya giden yolda mutlu ve aidiyeti yüksek çalışanlarla 
birlikte yürümek gerektiğine inanan  Enerya, yıl boyunca 
farklı İnsan Kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarına 
ulaşmaya devam etti. STFA’nın köklü değerleri arasında 
yer alan “Çalışana Saygı” olgusunun yansıması olarak, 
Şirket çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine 
katkı sağlayacak projeler gerçekleştirildi.

2017 yılı içerisinde açılan 47 sınıfta, çalışanların %90’ına 
ulaşıldı. Eğitimler Şirket’in iş hedeflerine paralel olarak 
şu başlıklarda gerçekleştirildi: Proaktif olmak, öncelik 
yönetimi ve doğru planlama yapmak, Enerya değerleri 
ile kişisel değerleri eşleştirebilmek, duygusal kontrol 
ve duygusal zeka kullanımı için strateji oluşturmak, 
performans yönetimi ve geri bildirimde ustalaşmak. 

360 Derece Geri Bildirim Uygulaması’nı yönetici 
pozisyonunu da kapsayacak şekilde düzenleyen Enerya, 
bu sürecin sonuçlarını 2017 yılında liderlerinin gelişimini 
desteklemek amacıyla kullandı.

Enerya İnsan Kaynakları Departmanı tarafından her yıl 
yapılan “Çalışan Memnuniyeti Anketi” sonuçlarında 
Şirket’in çalışan bağlılığında, hem Türkiye genelinde 
hem de enerji sektöründe Türkiye ortalamasının 
üzerinde puanlara sahip olduğu belirlendi. Memnuniyet 
kategorisinde de En İyi Şirketler bölümüne oldukça 
yakın olan Enerya, kısa sürede bu hedefe ulaşmak üzere 
çalışmalarını sürdürüyor.

“Çalışana Değer” programı ile sağlık seminerleri ve 
gündem oturumları düzenleyen Şirket, ayrıca yeni doğan 
bebeklerin duyurularını yaparken, doğum izninden gelen 
kadın çalışanlarına “Anne Paketi” hediye ediyor. 

Şirkette 5. yılını tamamlayan çalışanlara tebrik kartı, 10. 
yılı tamamlayanlara ise plaket takdim ediliyor. 

TOPLUMA KATKI

İyi eğitimli çocukların geleceğe yön vereceğine inanan 
Enerya, bu vizyonla 2017 yılında çocuklar için özel 
bir sosyal sorumluluk projesi yürüttü. Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı’yla yapılan iş birliğiyle 200 öğrencinin bir 
yıllık eğitim gideri karşılandı. 

Şirket, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 
Mardin’deki kadınları sosyal ve ekonomik açıdan 
güçlendirmek amacıyla kurulan Hayatım Yenibahar 
Derneği’ne katkı sağladı. 
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Enerya ayrıca sponsorluk çalışmaları kapsamında, üç 
önemli enerji zirvesinde yer aldı. 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde 
EPDK’nın desteğiyle 25-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
düzenlenen ISTRADE 2017.

• 10-11 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da 8. kez 
düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi. 

• 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen 7. Uluslararası 
Doğal Gaz Kongre ve Fuarı (INGAS) gümüş sponsor.

Genişleme bölgelerinden olan Akşehir’de ise 58. 
Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin 
sponsorlarından biri de Enerya oldu. 

2017 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ
Risk Analizleri
•  6 adet Risk Analizi yenilendi.
İSG Kurulları
•  99 adet İş Güvenliği Kurul Toplantısı yapıldı.
Acil Eylem Planları
•  4 adet Acil Eylem Planı yenilendi.
İSG Eğitimleri
•  350 çok tehlikeli sınıf çalışanı 16 saat İSG eğitimi aldı.
•  280 az tehlikeli sınıf çalışanı 8 saat İSG eğitimi aldı.
•  600 personel ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı.
İş Kazaları
•  7 adet/gün kayıplı iş kazası meydana geldi
•  7 adet/gün kayıpsız iş kazası meydana geldi.

Taşeron İş Kazaları
• 5 adet/gün kayıplı iş kazası meydana geldi.
•  4 adet/gün kayıpsız iş kazası meydana geldi.
Periyodik Ortam Ölçümleri
• 10 kentte periyodik iş yeri ortam ölçümleri tekrarlandı.
Periyodik Teknik Ölçümler
•  10 kentte basınçlı kaplar, paratoner, topraklama, forklift, 
vinç, asansör… gibi ünitelerin periyodik test ve kontrolleri 
yapıldı.
Kişisel Koruyucu Donanım
• 400 saha teknik personelinin kişisel koruyucu 
donanımları yenilendi.
• 115 müşteri hizmetleri personeline kurumsal iş kıyafetleri 
dağıtıldı.
Acil Durum Tatbikatı
•  13 adet Acil Durum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Çevresel Etki Değerlendirme
•  9 genişleme bölgesinde Çevresel Etki Değerlendirme 
Çalışması yapıldı.
Atık Yönetimi
• 88.700 kg atık geri dönüşüme verildi.
•  4.770 kg kontamine ve tehlikeli atık bertaraf edildi.

 

Siz adınızı bağışlayın,biz adınıza bağış yapalım!ENERYA ENERJİ DÜNYASI etkinliğine katılın, çocuklarınızla birlikte keyifli anlar 

yaşayın. Biz de etkinliğe katılmanız anısına, sizin adınıza Türkiye Eğitim Gönüllüleri 

Vakfı’na bağış yapalım, çocuklarımızın geleceğine birlikte umut olalım.
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Mutlak müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışmalarına 2017 

yılında da devam eden 
Makina Grubu, rekabet 
gücünün yüksek olduğu 

segmentlerde pazar payını 
artırmaya yönelik projelerini 

sürdürdü.

Makina Grubu     
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Türkiye’de ve dünyada ekonomik, sosyal ve politik alanda 
yaşanan gelişmeler nedeniyle iş makinaları sektörü 2017 
yılını oldukça zorlu geçirdi. Ekonomideki belirsizlikler 
nedeniyle yatırımların azalması ve döviz kurunun 
artmasına bağlı olarak makina fiyatlarının yükselmesi 
pazarı olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler ışığında sektör bir 
önceki yıla kıyasla yaklaşık %3 oranında daraldı.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçılar Birliği 
(İMDER) verilerine göre, STFA Makina Grubu’nun 
da içinde bulunduğu iş makinaları pazarının 2017 yılı 
aşağıdaki gibi bir görünüm sergiledi. 

İMDER verilerindeki son beş yılın ortalamasına 
bakıldığında teleskobik yükleyici, mini ekskavatör ve mini 
yükleyici pazarlarında yaşanan büyümeyle, bu ürünlere 
yapılacak yatırımların karşılığının alınma potansiyelinin 
oldukça yüksek olduğu görülüyor. 

Son iki yıldır yukarı yönlü bir büyüme ivmesi kaydetmesinin 
yanı sıra sahip olduğu cirosal payla iş makinaları 
sektörünün en çekici ürün grubu unvanına sahip olan 
ekskavatör pazarı, aynı zamanda rekabetin en yoğun 
yaşandığı ürün grubu olarak öne plana çıkıyor. 2017 

 Sektörel Görünüm
Sahip olduğu cirosal payla iş makinaları sektörünün en cazip ürün grubu 
unvanına sahip olan ekskavatör pazarı, 2017 yılında rekabetin en yoğun yaşandığı 
ürün grubu olarak öne plana çıktı. 

 STFA
Makina Grubu

STFA Makina  
Tic. A.Ş.

(Universal 
Handlers)

SİF İş 
Makinaları 
Pazarlama

 San. ve 
Tic. A.Ş.

 Türkiye İş ve İnşaat Makinesi Satışları    
 
 Ürün  2016  2017  Değişim%
 Paletli Ekskavatör 3.063      3.148     2,8 
 Beko Loder 3.686      2.986     -19,0 
 Lastikli Yükleyici 1.139      1.308     14,8 
 Teleskobik Yükleyici 681      845     24,1 
 Mini P. Ekskavatör 890      818     -8,1 
 Skid Steer Loader 353      360     2,0 
 Mini Silindirler < 3 ton 287      307     7,0 
 Greyder  365      215     -41,0 
 Lastikli Ekskavatör  145      168     15,9 
 Diğer  951      975     2,5 
 Toplam 11.560  11.130   -3,7 

yılında önceki yıllara oranla daha yüksek satış adetlerine 
ulaşanın ise sadece büyük müşteriler segmenti olduğu 
göze çarpıyor. 

STFA Yatırım Holding stratejileri doğrultusunda, Makina 
Grubu’nun pazardan aldığı payı artırmasına bağlı olarak 
2016 yılından itibaren odaklandığı teleskobik yükleyici 
pazarı ise geçen yıl yakaladığı %21,4 artış oranını bu yıl 
%24,1’e çıkardı. İnşaat ve endüstriyel uygulamalarda 
makina kullanımının artması ise özellikle 14m ve 17m 
sınıfının büyümesine katkı sağladı. 2017 yılında bio-enerji 
sektörü yatırımları tarım pazarını, toplu konut projeleri ise 
inşaat pazarını büyüttü. 
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2017 yılında yükleyici pazarı yaklaşık olarak %16 oranında 
büyüme gösterirken pazarda üçüncü çeyrekten itibaren 
makina arzında sıkıntı yaşandı. Bu segmentteki büyüme 
trendinin 2018 yılında da devam etmesi bekleniyor.

JCB’nin dünya çapında en güçlü olduğu kazıcı-yükleyiciler 
grubunun iki yeni üyesi 5CX ve ICXT ürünleriyle beko 
loder pazarında STFA Makina Grubu’nun 2018 itibarıyla 
pazar payını artıracağı düşünülüyor. Ayrıca kazıcı-
yükleyici ürünü için iki sene önce başlatılan ‘standart 3 
yıl/4500 saat garanti’ uygulaması ile 250 saatten 500 
saatlik bakım aralığına geçilmesi de SİF İş Makinaları’nın 
sektörde ivmelenmek için attığı ciddi adımlardan biri oldu.

Diğer taraftan yıl içinde bazı firmalar Türkiye pazarına 
ilk hibrit ekskavatörlerini sundular. 2018 yılında da yine 
farklı şirketlerin hibrit ekskavatörlerini pazara sürmesi 
öngörülüyor. Pazarda henüz yeni olsalar da hibrit 
makinaların gelecekte tıpkı otomotivde olduğu gibi hibrit-
elektrikli pazarına kayma ihtimali gün geçtikçe artıyor. 
Türkiye gibi yakıt bedelinin yüksek olduğu ülkelerde ise 
bu geçişin daha hızlı olma ihtimali yüksek. Bu çerçevede 

JCB firmasının 19C-1 E-TEC elektrikli kompakt 
ekskavatörünü 2018 yılında piyasaya sunması bekleniyor. 

Tüm bunlara ek olarak küresel pazar taleplerine cevap 
veren üretici firmalar da 2017 yılı başından itibaren 
otonom makina çalışmalarına ağırlık vermeye başladılar. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki defa 
ötelenen motor faz geçişi ve Avrupa Birliği ile uyumlu motor 
kullanımı sürecinin-yeni bir öteleme olmaması halinde-, 
2018 yılı 10. ayında başlaması ve 2019 yılının 10. ayında 
tamamlanması planlanıyor. Sadece 50 BG’den daha 
düşük motor gücündeki makinaların etkilenmeyeceği 
bu değişim, pazarda an itibarıyla satılan makinaların 
neredeyse tamamını etkileyecek. Söz konusu değişim 
ayrıca ithalatçı firmaların üretim, üretici firmaların ise 
komponent tedarik lokasyonlarında farklılıklar yaratacak. 
Aynı zamanda bu değişimin tüm firmaların maliyet 
rakamlarında bir artışa sebebiyet vermesi de bekleniyor. 
Artışların firma bazlı olarak değişim göstereceği, bu 
farklılıkların da pazar payı geçişlerine sebep olacağı diğer 
bir öngörü olarak karşımıza çıkıyor.  



STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

64
STFA YATIRIM HOLDİNG  2017 FAALİYET RAPORU

	
KU

RU
MS

AL
	PR

OF
İL	

İN
ŞA

AT
	GR

UB
U	

			E
NE

RJİ
	GR

UB
U	

				
MA

KİN
A	G

RU
BU

	
YÖ

NE
TİM

	YA
KL

AŞ
IM

IM
IZ

2017 Faaliyetleri 
SİF İş Makinaları, ekonomik ve toplumsal verileri doğru okuyarak değişim odaklı iş 
yaklaşımıyla Türkiye iş makinaları sektörüne yön vermeye ve yenilikçi bakış açısını tüm 
iş süreçlerine yansıtmaya devam etti.

1956 yılında kurulan ve bir STFA ve Işıklar Holding kuruluşu 
olarak faaliyetlerini sürdüren SİF İş Makinaları Pazarlama 
San. ve Tic. A.Ş., dünyanın önde gelen iş makinası 
üreticilerinden JCB’nin Türkiye distribütörlüğünü 1974 
yılından beri başarı ile sürdürüyor. 

Kurulduğu günden itibaren STFA Grubu’nun gelecek 
vizyonu doğrultusunda, ekonomik ve toplumsal verileri 
doğru okuyarak değişim odaklı iş yaklaşımıyla Türkiye 
iş makinaları sektörüne yön veren SİF İş Makinaları, 
yeniliğe ve değişime verdiği önemi tüm iş süreçlerine de 
yansıtıyor. Faaliyetlerini yenilikçilik anlayışı çerçevesinde 
yapılandıran SİF, dünya iş makinaları üreticileri arasında 
inovatif yönüyle öncü kabul edilen JCB’ye uygulama ve 
fikirleri ile de katkı sağlamaya devam ediyor. 

Bir önceki yılın devam eden negatif etkileri de göz önüne 
alındığında 2017 yılında iş makinaları pazarının daralacağı 
öngörülmüştü, nitekim pazar bu öngörüleri doğrulayarak 
%2,7 oranında küçüldü. SİF İş Makinaları, ekonomik 
alanda yaşanan bu olumsuzluklardan minimum düzeyde 
etkilenmek ve makina satış hedeflerine ulaşmak adına 
2017 yılında birçok faaliyete imza attı. 

ÜRÜN GAMI GENİŞLETİLDİ 

SİF İş Makinaları, son yıllarda mini ekskavatör pazarındaki 
büyüme trendinin bir sonucu olarak 2017 yılında 
mini ekskavatörlerinin tanıtımına yönelik roadshowlar 
düzenledi. Rekabet gücünün oldukça yüksek olduğu mini 
yükleyiciler pazarına daha fazla ürün sunarak pazar payını 
artırmaya odaklanan şirket, bu amaç doğrultusunda JCB 
ile görüşmelerine devam ediyor.
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Yıl içinde JCB’nin 5 farklı TH modelini analiz eden  SİF İş 
Makinaları, rakip markaların makinalarını da inceleyerek 
elde ettiği verileri karşılaştırmalı ve uygulamalı eğitimler 
vasıtasıyla çalışanları ve bayileriyle paylaştı. 2017 Eylül 
itibarıyla Şirket, bölge çalışanlarına 490 saat, bayi 
çalışanlarına ise 120 saat eğitim verdi. Yapılan 27 demo 
sonunda ise 15 adet makina satışı gerçekleştirildi. JCB 
Teleskobik Yükleyici’nin sektördeki 40. yılı münasebetiyle 
2017 yılında ayrıca 2 özel kampanyaya imza atıldı.  

Yapılan araştırmalar ve stratejik iş planı neticesinde JCB 
kompakt loadall modellerinin Türkiye pazarına sunulması 
kararı alındı ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirildi. 

Belden kırmalı yükleyicilerin kullanıldığı enerji tesisleri, 
mermer işletmeleri, döküm tesisleri, beton santralleri gibi 
endüstriyel tesislerde fark yaratacak olan modelin de 

satışına başlanarak ürün çeşitliği artırıldı.

Ayrıca İngiltere’de tarım sektöründe faaliyet gösteren 
ve gerçekleştirdiği çalışmalarda Agri Pro (Hidrostatik ve 
Powershift şanzıman bir arada) modelleri kullanan tarım 
işletmeleri ve endüstriyel tesisler ziyaret edilerek makina 
performansı hakkında bilgi alındı. 

2017 yılında JCB, Premier Dealer Projeleri adı altında 
Universal Handlers ile birlikte ortak bir çalışmaya imza 
attı. TLT lojistik modelinin mercek altına alındığı çalışma 
sonucunda, kiralama üzerine yoğunlaşma kararı alındı. 
Bu kapsamda Universal Handlers ile gerekli çalışmalar 
başlatıldı. Universal Handlers satış ekibine de bu konuda 
özel eğitim verildi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 
TLT lojistik modelinin kiralamada daha aktif bir rol 
üstleneceği öngörülüyor. 
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SİF İş Makinaları ürünleri arasında yer alan 13 ton 
sınıfındaki ekskavatörün pazar algısının iyi olması 
nedeniyle ekskavatör ürün gamı içerisinde bu ürüne özel 
yer verildi. Olası talepleri karşılamak amacıyla söz konusu 
ürünün stok sayısı yüksek tutuldu. Yakalanan trendin 
2018’de de devam etmesi bekleniyor. 2017 yılında ayrıca 
piyasada en fazla talep gören ekskavatörlerin 20 ton sınıfı 
ekskavatörler olduğu gözlendi.  

JCB’nin ürün gamı içerisinde yer alan ve en donanımlı 
paletli ekskavatör unvanını elinde bulunduran JS220LC 
modeli,  geri görüş kamerasına, T4i JCB motora ve 
smart kontrol sistemine sahip olması nedeniyle pazarda 
kullanıcılardan oldukça yoğun bir talep görüyor. Bu 
gerçeği göz önünde bulunduran SİF İş Makinaları, 2017 
yılında uzun şase ve premium ekskavatör taleplerini 
karşılamak üzere JS220LC modelini ürün gamına dahil 
etti. Her iki makina da stoğa girdikten sonra bir ay 
içerisinde satıldı. 

T4i JCB motor, geri görüş kamerası, merkezileştirilmiş 
yağlama, hortum patlama çek valflerinin standart olarak 
bulunduğu JS175W ise yüksek donanımı ile kullanıcıların 
yoğun talebiyle karşılaştı. 

SİF İş Makinaları, 2017 yılında ayrıca 455 model yükleyici 
de piyasaya sunuldu. Rekabetin oldukça yüksek olduğu 
bir segmentte bulunmasına karşın müşteriler tarafından 
sıklıkla talep edilen 455 model yükleyici özellikle yakıt 
tüketimi açısından segmentinin performansı en yüksek 
ürünü olarak değerlendirildi. Ürünün yukarı yönlü 
ivme kaydeden satış trendini 2018’de de sürdüreceği 
öngörülüyor.  

2017 yılında yapılan “kırsal” plan çerçevesinde, satış 
istatistiklerinde önemli bir yere sahip olan kazıcı-yükleyici 
ürün grubunda bulunan 4CX modeli için belirlenen 
satış kadrosu istihdamının 2018 yılında tamamlanması 
hedefleniyor. 

Yıl içinde, SİF 2. El Satış ve Kiralama operasyonlarının 
kiralama pazarındaki etkisini artırmak amacıyla mevcut 
yapısında değişikliklere gidilerek pazarda daha güçlü bir 
oyuncu olması sağlandı. 

MUTLAK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Tüm çalışmalarının merkezine müşteri memnuniyetini alan 
SİF JCB, ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmek adına, 
gelişen teknoloji ve mecraları yakından takip ederek 
iş süreçlerine uyguluyor. Müşterilerin tüm sorularına ve 
ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla 2016 
yılında devreye alınan SİF JCB WhatsApp Hattı’nın yanı 
sıra hizmet hızını artırabilmek adına 2017 yılında şirket 
içerisinde Satış ve Servis ekiplerinin de dahil olduğu iki 
farklı haberleşme grubu oluşturuldu.

2017 yılı ayrıca yedek parça ve servis hizmetini 
yaygınlaştırmak amacıyla yeni servis açma projelerinin 
de hayata geçirilmeye devam ettiği bir yıl oldu. Malzeme 
yönetimi daha da etkin bir hale getirmek için kurum 
içinde kullanılan SAP yazılımını SSH süreçlerine entegre 
etme projesi de devreye alındı. 

Yine 2017 yılında ki bir diğer önemli proje de, yeni 
CRM yatırımı oldu. Bu yatırım sayesinde ağırlıklı olarak 
satış ekibinin kullandığı ve tüm satış sürecini kapsayan 
mevcut SİF City yazılımı yerine SAP ile entegre bir 
CRM Programı’nın geliştirilmesi amaçlandı. Yapılan ön 
çalışma neticesinde maksimum faydayı sağlayacak olan 
SAP Hybris ile devam etme kararı alınırken hem satış 
hem de satış sonrası hizmetler modülü için geliştirme 
çalışmaları başlatıldı. Tüm mobil cihazlarda da kolaylıkla 
kullanılabilecek şekilde tasarlanan programın Ağustos 
2018’de canlıya alınması planlanıyor

2017 yılında müşteri 
memnuniyeti odaklı yedek 
parça ve servis hizmetini 
yaygınlaştırmak amacıyla yeni 
servis açma projeleri ile yeni 
CRM yatırımı öne çıkan 
çalışmalar oldu.
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Hedefler ve Beklentiler
SİF İş Makinaları, tüm planlama ve stratejilerini, sektörde uzun yıllara dayanan 
deneyim ve uzmanlığını da arkasına alarak uzun vadeli bir vizyon çerçevesinde 
oluşturmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

İş makinaları pazarındaki genel daralma eğilimi ve kur 
artışı gibi etmenler 2017 yılında tüm sektörü etkisi altına 
aldı. Grubun uzun yıllara dayanan tecrübe, değişen 
koşullara hızlı adapte olma ve değişimi yönetme yeteneği 
doğrultusunda yeni stratejiler oluşturularak iş süreçlerine 
uygun bir biçimde yönetildi.   

Yine 2017 yılı içinde müşteri odaklı bir yaklaşım 
çerçevesinde, yedek parça satışları ve yeni servis 
yatırımları, hedefler ve beklentilere paralel yürütüldü. 
Tüm bu çalışmalar neticesinde, 2. el satış adet ve cirosu 
hedeflerin üzerinde gerçekleşti.

2017 yılında daralan kazıcı-yükleyici (beko loder)
pazarının 2018 yılının özellikle 2. yarısında genişleyeceği 
öngörülüyor. Pazar payını artırma çalışmalarının devam 
ettiği 2017 yılında, silindir ürün grubunda pazarın farklı 
potansiyeller barındırması ve diğer ürün gruplarına oranla 
rekabet gücünün daha yüksek olması nedeniyle bu ürün 
grubuna yatırım yapılmasına karar verildi. 

2017 yılında ayrıca ekskavatör pazarındaki rekabet 
gücünü artıracak iş planları üzerine de yoğunlaşıldı. 
JCB ekskavatör modellerini, globalde de olduğu gibi 
Türkiye’de de segmentinin en önemli oyuncusu olarak 
konumlamak üzere yürütülen çalışmalara halihazırda 
devam ediliyor.   

AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARI

SİF İş Makinaları; sürdürülebilir bir performans için 
vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğü “değişim” kavramını 
faaliyet gösterdiği alanların tümünde uygulamaya 
öncelik veriyor. Kurum kültüründen beslenen inovatif iş 
yaklaşımları çerçevesinde, teşvik edici uygulamalarla hem 
şirket hem de çalışan ve paydaşların sürekli değişimden 
beslendiği bir iş süreci esas alınıyor.

Daralan pazar ve azalan marjlar neticesinde iş makinaları 
sektöründeki rekabet her geçen gün daha da artıyor. Bu 
yoğun rekabet ortamında pazar payını korumak ve artırmak 
adına SİF İş Makinaları, alışkanlıkların değiştirilerek yeni 
yaklaşımların, yeni fikirlerin ortaya çıkartılması ve bunların 
yeniliğe dönüştürülmesi gerekliliğiyle hareket ediyor.

2018 yılında devreye alınacak olan, satış ve satış 
sonrası süreçlerini kapsayan yeni CRM sisteminin mobil 
uygulama versiyonları, teknoloji ve Ar-Ge ’ye yapılan 
yatırımların bir sonucu olarak ön plana çıkıyor. Bu 
sistemden alınacak veriler ve analizlerle Çağrı Merkezi 
faaliyetlerinin iyileştirilmesi,  müşteri memnuniyetinin 
artırılması ve potansiyel yeni müşterilerin kazanılması 
hedefleniyor.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAKIŞ AÇISI

SİF İş Makinaları; Grubun sürdürülebilirlik yaklaşımına 
paralel olarak, ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını 
azaltmayacak şekilde karşılamak adına tüm 
çalışmalarında sürdürülebilirlik kavramına öncelik veriyor.

SİF İş Makinaları; sürdürülebilirlik yaklaşımını etik bir 
anlayışla çevre, iş sağlığı ve güvenliği, topluma katkı, 
kurumsal yönetişim ve paydaşlarla iletişimin yönetilmesi 
başlıkları altında tüm iş süreçlerine yansıtıyor. Bu 
uygulamalar sırasında müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum 
örgütleri ve diğer kuruluşlarla sürekli iletişim halinde 
kalarak ortak çalışmalara da imza atıyor. 

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

SİF bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ve 
süreçlerde sürdürülebilirlik kavramına uygun yaklaşımların 
oluşturulması ve yürütülmesini sağlamak amacıyla 
çalışmalarını sürdüren Sürdürülebilirlik Kurulu, aynı 
zamanda sürdürülebilirlik ile ilgili kritik değişim ve yeni 
yaklaşımları da takip ederek ilgili bölümleri bu konuda 
bilgilendiriyor. Faaliyetlerinde değişik bakış açılarına yer 
veren Kurul, farklı kişi ve fonksiyonların da görüşlerini 
toplayıp değerlendirmeye alarak çalışmalarında etkin 
bir yayılım ve katılım sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, 
sürdürülebilirlikle ilişkili süreçlerin işleyişini gözlemleyerek 
ilgili göstergelerdeki değişimleri de değerlendirmeye 
tabi tutuyor. Kurulun faaliyetleri arasında sürdürülebilirlik 
yaklaşımının geliştirilmesi hakkında önerilerin geliştirilmesi, 
gerekli öğrenme çalışmalarının yürütülmesi ve iyileştirme 
çalışmalarının yönlendirilmesi yer alıyor.

İnsana ve Çevreye Saygılı Bir İş Kültürü

SİF İş Makinaları’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bu 
konudaki kararlılığı, Kalite Politikası’nda yer alan “insana 
ve çevreye saygılı olmak; doğal çevreyi korumak, doğal 
kaynakların verimli kullanılması ve atıkların azaltılması 
için gerekli önlemleri almak, topluma katkı sağlayacak 
projeler geliştirmek” ifadesi ile taahhüt altına alınıyor. 
Bu kapsamda Çevrenin Yönetilmesi ana süreci altında 
tanımlanmış olan birçok gösterge de düzenli olarak takip 
ediliyor.

Çevreye karşı sorumluluk çerçevesinde atıkların yerinde 
ayrıştırılması ve geri dönüşümüne büyük özen gösteriliyor. 
Bu anlayışla pil, tehlikeli atıklar, tıbbi ve evsel atıkları 
ayrı ayrı depolanıyor. Ek olarak, belediye ile yapılan iş 
birliği kapsamında, atıklar belediye ekipleri tarafından 
toplanarak bertaraf işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca, 
işletme atık miktarı düzenli olarak ölçülüyor. Servislerde 
biriken atık yağlar ise özel bir tankta biriktirilerek belli 
periyotlarda Petrol Sanayi Derneği (PETDER)’ne 
aktarılıyor. Makinaların yıkama operasyonunda kullanılan 
su, arıtma deposuna veriliyor ve arıtılıyor. Filtreleri ise 
yetkili atık toplama firmalarına gönderiliyor. Böylece 
atıkların tamamı uygun koşullarda bertaraf ediliyor.

TOPLUMA VE İNSANA KATKI

Sürdürülebilir bir gelecek için sağlanan katma değerin 
toplum ile paylaşılması gerektiğine inanan SİF İş 
Makinaları; “topluma katkı sağlayacak projeler geliştirmek” 
konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda; 

2013 yılından bu yana AKUT ile birlikte gerçekleştirilmekte 
olan “Umut Sarının İçinde” sosyal sorumluluk projesi 
çerçevesinde belediyelerde çalışan iş makinası 
operatörlerine, doğal afetlerde iş makinası ile arama 
kurtarma konusunda düzenli eğitimler veriliyor.

Proje kapsamında, farklı belediyelerde görev yapan 
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 ile iş makinası 
kullanma pratiğini artırıyorlar. Eğitimler sayesinde 
operatörler farklı doğal afet senaryoları içerisinde 
makinaları nasıl kullanacaklarını ve arama-kurtarma 
ekipleriyle nasıl koordineli çalışacaklarını deneyimliyorlar. 
Eğitime katılan operatörlere, Birleşmiş Milletler tarafından 
akredite “Afet Lojistik Uzmanı” sertifikası veriliyor.

Umut Sarının İçinde projesi çerçevesinde bugüne 
kadar 8 kur tamamlandı ve toplamda 144 belediye 
operatörüne eğitim verildi. Proje kapsamında İstanbul 
ilindeki belediyelerin yanı sıra diğer şehirlerdeki belediye 
operatörlerine de eğitim verildi. Eğitimlere katılan 
belediyeler arasında Düzce, Bolu, Zonguldak, Ankara, 
Sakarya, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Şişli, Başakşehir 
ve Silivri yer alıyor.
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Çocukların bu ülkenin aydınlık yarınları olduğuna inanan 
SİF İş Makinaları, kıdem yılını tamamlayan her çalışanı 
için bir kız çocuğunun 1 aylık eğitim masrafına karşılık 
gelecek şekilde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 
bağışta bulunuyor. Doğum günü olan her çalışan adına 
da LÖSEV’e bağış yapılıyor. 

Eğitimli bireylerin sektörün nitelikli eleman ihtiyacına 
çözüm sağlayacağı gerçeğinden yol çıkan SİF İş 
Makinaları, öğrencilere staj imkânı sunmasının yanı sıra 
her yıl üniversitelerin kariyer günlerine de uzman ve 
yönetici düzeyinde katılım sağlıyor. 

Bunun yanında Tuzla Belediyesi ile yapılan iş birliği 
çerçevesinde kullanılmayan giysiler ve ihtiyaç fazlası 
kitaplar da toplanarak ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor. Kızılay 
Kan Merkezi ile yapılan ortak çalışma ile de periyodik 
olarak kan bağışı yapılması sağlanıyor.

İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlarını en önemli değeri olarak gören SİF İş 
Makinaları, onların gelişimi ve mutluluğu için pek çok 
farklı uygulamayı hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, “Çalışan Memnuniyeti Anketi” ile 
çalışanların memnuniyetine dair yönetim, iletişim, çalışma 
ortamı, yapılan iş ve performans değerlendirme gibi 
çeşitli alt kriterlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları 
yürütülüyor.  

Ayrıca, çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
her yıl Şirket bünyesinde 360 Derece Değerlendirme 
de yapan SİF İş Makinaları, söz konusu değerlendirme 
sonucunda çalışanların gelişim alanlarını belirleyerek 
bunlara yönelik planlamalar yapıyor ve uygulamaya alıyor. 

İnsan Kaynakları süreçlerini çalışan mutluluğunu odağa 
alarak yönetme ilkesi doğrultusunda SİF İŞ Makinaları 
bünyesinde ayrıca çalışanlara, özel sağlık sigortası ve 
bireysel emeklilik gibi yan haklar sağlanıyor. Bunun 
yanında iş ve sosyal yaşam arasındaki dengeyi sağlamak 
adına, çalışanlara yönelik birçok iç iletişim ve motivasyon 
faaliyeti de hayata geçiriliyor.

Şirket, çalışanların farklı konulardaki geribildirimlerini 
de tanımlanmış olan birçok kanal vasıtasıyla alarak 
değerlendirmeye tabi tutuyor. Çalışan Memnuniyeti 
Anketi ve 360 Derece Değerlendirme dışında, Bölüm 
Toplantıları, Direktörler Kurulu Toplantısı, Voice of 
Customers Toplantıları, Koordinasyon Toplantıları da 
çalışanların görüşlerinin ve katkılarının alındığı ortamlar 
olarak öne çıkıyor. Ayrıca, SİFLİNK olarak adlandırılan ve 
etkin bir iletişim aracı olarak kullanılan intranet ortamındaki 
Büyük Fikirler Aksiyonu, İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği bildirim kanalları yoluyla da çalışanların görüş 
ve önerileri alınarak değerlendiriliyor.

Müşterisini, çalışanını, toplumu kısacası paydaşlarını 
önemseyen her kurumsal firmanın itibarını, güvenilirliğini 
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ve tercih edilebilirliğini artıracak etik normlara sahip olması 
gerektiğine inanan SİF İş Makinaları, bu çerçevede “etik” 
kavramını kurumsal kültürün ayrılmaz unsurlarından 
biri olarak kabul ediyor. Bu anlayış çerçevesinde tüm 
şirket çalışanları, STFA Grubu Etik İlkeleri ve Davranışları 
Eğitimi’ne tabi tutularak sürecin bir parçası haline getiriliyor. 
Buna ek olarak Etik Bildirim Hattı ile gerekli bilgilendirmeler 
de yapılıyor. Ayrıca, prosedürlerdeki yetki ve sorumluluk 
tanımlamaları çerçevesinde onay limitleri de belirtiliyor. 
Tüm bu çalışmalarla süreçlerin yalınlaştırılması ve bazı 
kritik noktalarda kontrol mekanizmalarının oluşturarak 
hataların ve ihlallerin önlenmesi amaçlanıyor.

Hızla değişen müşteri davranışları, şirketlerin şimdiye kadar 
sürdürdükleri stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini 
zorunlu kılıyor. Ağır ekipman ve iş makinalarında hayata 
geçirilecek modernizasyon çalışmalarıyla sektöre büyük 
değerler katılacağını öngören SİF İş Makinaları, dijital 
dönüşüm stratejisi kapsamında SAP Hybris yazılımına 
yatırım yaparak bayi ve müşterilerine çağdaş ve hızlı 
hizmetler sunmanın yanı sıra mevcut servislerinin ve 
müşteri deneyiminin de iyileştirilmesini amaçlıyor. Aynı 
zamanda SIF içindeki çeşitli departman ve süreçlerle de 
uyumlu bir şekilde çalışması planlanan projenin 2018 
yılında hayata geçirilmesi hedefleniyor. 

SİF İŞ MAKİNALARI YÖNETİM YAKLAŞIMI 

Tüm iş süreçlerini misyonu ve vizyonu doğrultusunda, 
STFA Grubu’nun DNA’sını oluşturan Değerler ve Kalite 
Politikasını da dikkate alarak özenle hayata geçiren 
SİF İş Makinaları, ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde 
şekillendirdiği ürün gamı ile hayata değer katıyor. 

İş süreçlerini etkin yönetmek adına EFQM Mükemmellik 
Modeli’ni esas alan Toplam Kalite Yönetimi anlayışını 
benimseyen SİF İş Makinaları, stratejilerini ve faaliyetlerini 
de yöneticilerin etkin katılımı ile belirliyor. Şirket, süreç 
yönetiminin ve standart uygulamaların belirlenen normlar 
çerçevesinde hayata geçirildiğini de ISO 9001:2015 
Standardı kapsamında oluşturulan ve bağımsız 
belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenerek 
belgelendirilen Kalite Yönetim Sistemi ile taahhüt altına 
alıyor.  

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler, 
pazardaki gelişmeler, müşteri beklentileri ve süreçlerle ilgili 
konular, haftalık olarak düzenlenen ve Şirket yöneticileri 
tarafından oluşturulan  Direktörler Kurulu’nda gözden 
geçirilerek değerlendiriliyor. Tüm kritik gelişmelerin ele 
alındığı, uygulamaya ya da iyileştirmeye yönelik gerekli 
kararların  verildiği bu toplantılarda ayrıca pazardaki 
gelişmeler doğrultusunda Pazarlama ve Satış ekibi 
de bir araya gelerek, yapılacak kampanyalar üzerinde 
çalışmalar sergiliyor. 
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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 olarak büyümesiyle birlikte ihracatın 
artması, lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler ve 
üretim artışıyla doğru orantılı olarak 2017 yılında taşıma, 
kaldırma, yükleme, boşaltma, depolama, istifleme 
makina ve ekipmanlarına olan talepte de artış yaşandı. 

Geçmişte imza attığı başarılara her geçen gün 
yenilerini ekleme hedefiyle çalışmalarını sürdüren sektör 
paydaşlarının önderliğinde güçlü bir duruş sergileyen 
sektörün 2023 yılı hedeflerini ise istif makinaları 
sektöründe Avrupa’da ilk üç pazar içerisine girmek, 2 
milyar Amerikan Doları ihracatla Türk makina sektörü 
ihracatına katkıda bulunmak ve 20.000 adetlik pazar 
oluşturmak oluşturuyor.

İstif makinaları sektöründe Avrupa’nın 6. büyük pazarı 
olan Türkiye’de, 2015 yılında %6 büyüyen forklift sektörü 
tarihi bir rekora imza atarak 13.250 satış adedine 
ulaştı. 2016 yılında ise sektör %14 büyüyerek 12.500 
adet satış gerçekleştirdi. 2017 yılında ise yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen sektör %2 büyüme gösterdi. 

2017 yılında Universal Handlers’ın ürün gamını oluşturan 
segmentteki makinaların satış adetlerinde ise %13’lük bir 
daralma gözlendi. 

Günümüzde istif makinaları sektöründe “operasyonel 
kiralama” dünyada yaklaşık %30’luk bir pay alıyor. 
Türkiye’de ise bu oran %15 civarında seyrediyor. 
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu oranın %30’lara ulaşarak 
dünya ortalamasını yakalayacağı öngörülüyor.

30 yıllık kiralama geçmişi ve yaklaşık 15 yıllık sektör 
tecrübesiyle Türkiye istif makinaları kiralama sektörünün 
en kurumsal firması olarak adından övgüyle bahsettiren 
Universal Handlers, güçlü servis ağı ve kesintisiz hizmet 
anlayışıyla Türkiye’de ilk 500’de yer alan firmaların 
istifleme operasyonlarını yürütmeye devam ediyor.

2017 FAALİYETLERİ

Universal Handlers, kiralamanın yanı sıra 2015 yılında 
yeni bir distribütörlük anlaşmasına imza atarak Yale 
marka forklift ve depo içi ekipmanlarının kiralama ve 
direkt satış operasyonlarını da üstlendi. 

STFA MAKİNA TİCARET A.Ş.
(UNIVERSAL HANDLERS)
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Kiralama projelerinde müşterilerine çözüm ortağı olarak 
fayda sağlamaya devam eden Universal Handlers, satış 
sonrası faaliyetler kapsamında da müşterilerini sürekli 
dinliyor, onlardan gelen geribildirimler doğrultusunda iç 
operasyonlarını ve hedeflerini periyodik olarak güncelliyor.

Universal Handlers,  2017 yılında Yale marka forklift ve 
depo içi ekipmanların satış ve kiralama faaliyetlerine 
odaklandı. Marka, ayrıca direkt satış birimi, takas imkânı 
ve geçici kiralama imkânı sunan 2. el birimi ve Türkiye’nin 
her noktasına ürün ve hizmet sunabileceği çözüm 
ortakları için 2016 yılında başlattığı yatırımlara 2017 
yılında da devam etti. 

2017 yılı ana hedefini pazar payını bir önceki yıla oranla iki 
katına çıkartıp sektördeki ilk 5 marka arasında yer almak 
olarak belirleyen Universal Handlers, bu hedefe ulaşmak 
için çözüm ortaklarıyla iş birliklerini güçlendirerek, yıl 
sonunda Türkiye genelinde coğrafi penetrasyonu 
başarıyla tamamladı. 

Müşteri hedef ve beklentilerini doğru şekilde analiz 
edebilmek ve iç süreçlerin kusursuz bir şekilde 
yürütebilmek adına yeni bir CRM sistemi ve satış 

otomasyonuna yatırım yapılması da Şirket’in 2017 yılı 
hedefleri arasında yer alıyordu. Universal Handlers, 2017 
yılında bu hedef kapsamında makina sipariş, satış, yedek 
parça sipariş ve satın alma, ithalat ve lojistik süreçlerinin 
etkinliğini artırıcı iyileştirmeleri mevcut yazılım üzerinde 
başlattı.  

İnsan Kaynakları uygulamaları kapsamında Çalışan 
Memnuniyeti Anketi yapıldı. Anket vasıtasıyla  elde 
edilen geribildirimler çalışan beklentilerini karşılayacak, 
memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak kısa, orta ve uzun 
vadeli aksiyon planları oluşturuldu ve uygulamaya alındı.

TOPLUMA KATKI

Universal Handlers’in sosyal sorumluluk anlayışının 
temelini sektörün gelişmesine katkıda bulunacak ve 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine olanak sağlayacak iş 
birliklerine imza atmak oluşturuyor.

Bu kapsamda 2015 yılında Teknik Meslek Liseleri’nde 
okutulan “Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı – Kaldırma ve 
İletme Makinaları” kitabına sponsor olarak destek veren 
ve İstanbul’daki tüm Teknik Meslek Liseleri’ne kitabın 

Universal Handlers, güçlü servis ağı ve 
kesintisiz hizmet anlayışıyla Türkiye’de 
ilk 500’de yer alan firmaların istifleme 
operasyonlarını yürütmeye 
devam ediyor.
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dağıtımını sağlayan Universal Handlers, 2017’de de Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu Mesleki Eğitim ve 
Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) ile 
iş birliğine devam etti ve kitabın basımını tekrar üstlendi.

Şirket, 2017 yılında ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 
önderliğinde, iş ve istif makinaları operatörlüğü 
kurslarındaki öğretmenlerin makina eğitimi ihtiyacını 
karşılamak için öncelikli olarak İstanbul’la başlatılan, 

Operasyon Haritası

ilerleyen yıllarda tüm Türkiye’de yayılması planlanan 
“Eğiticinin Eğitimi” projesine de destek verdi. 

Sektör derneği İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Derneği) ile ortaklaşa yürütülecek çeşitli 
projeler için de ilk adımlar atıldı. Bu kapsamda, 28 
Mart 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 
Kiralama Konferansı’na Gold Sponsor olarak destek 
verme kararı alındı. 

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana, Konya, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Düzce, Denizli, Afyon
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KURUMSAL YÖNETİM 

STFA Yatırım Holding faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde 
paydaş menfaatlerini etik ve adalet anlayışı çerçevesinde 
şeffaflıkla gözetiyor. Kuruluşundan bu yana korumayı 
başardığı değerleri, kurum kültürü ve sorumluluk 
yaklaşımıyla ekonomik performansını da artırmaya destek 
olacak prensipleri içeren kurumsal yönetim anlayışı, STFA 
Yatırım Holding’in iş yapış şeklini temsil ediyor. 

Strateji çalıştaylarında, Grup Şirketleri’nde ve kilit paydaşlar 
nezdinde en stratejik konu olan kurumsal yönetim anlayışı, 
STFA Yatırım Holding Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi’nin 
en üst sırasında yerini alıyor.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

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 Komiteleri olarak çalışmalarını sürdürüyor. 
Yönetim Kurulu’na bağlı olan komitelerin ekonomik, 
sosyal, çevresel etkilerin yönetilmesi ile ilgili doğrudan 
sorumlulukları bulunuyor ve bu 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 etkileri 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 
sistemi dahilinde, Grubun varlığı, gelişimi ve sürdürülebilirliği 
için risk oluşturabilecek unsurların erken tespiti, izlenmesi 
ve yönetilmesi için gerekli önlemleri sunmaktır. 

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 paydaşlar olan 
çalışanların memnuniyetinde önemli rol oynamaktadır. 
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RİSK YÖNETİMİ 

Sürdürülebilir büyümenin ancak risklerin etkin bir biçimde 
belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesiyle sağlanacağına 
inanan STFA Yatırım Holding, misyonunun önemli bir 
parçası olan, “paydaşlara değer yaratmak” için risk 
yönetimi konusunu öncelikli olarak ele alıyor. 

Gerek inşaat, gerek enerji ve makina sektörleri, risk 
yönetimi açısından kritik iş kollarını oluşturuyor. STFA 
Grubu’nda 2009 yılında başlayan kurumsal risk yönetimi 
yaklaşımını destekleyen çalışmalar, 2012 yılından bu 
yana ivme kazandı ve etkin şekilde yönetilmeye başlandı. 
2014 yılında Holding bünyesinde Risk Yönetimi ve Uyum 
bölümü kuruldu. 2014 yılı başında STFA Grubu’nun risk 
analizi tamamlandı. Risk yönetimi, şeffaflığı artırırken aynı 
zamanda her düzeyde alınan yatırım ve işletme kararlarında, 
riskleri daha sistematik bir biçimde değerlendirmeye 
de olanak veriyor. Periyodik olarak hazırlanan raporlar 
ve yapılan toplantılarda riskler sorgulanıyor ve ayrıntılı 
bir şekilde değerlendiriliyor. Maruz kalınan önemli riskler 
takip edilirken, Risk Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu 
periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendiriliyor. Risk 
sahipleri ve yöneticilerin katıldığı çalıştaylarla tanımlanan 

risklerin, STFA’nın risk iştahı ve toleransı ışığında nasıl 
yanıtlanacağı ve ne tür bir aksiyon alınacağını belirleniyor. 
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 
hedef, bu yaklaşımı pekiştirerek, risk farkındalığını, şeffaflığı, 
finansal disiplini artırmak 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 yıllarla birlikte iş etiği konusu çok daha fazla önem 
kazandı, hemen hemen tüm kuruluşlarda iş etiğine 
yönelik “kurumsal nitelikte” çeşitli düzenlemeler ve süreçler 
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oluşturuldu. STFA Grubu; bu kapsamda Etik ve Davranış 
İlkeleri’ni belirledi ve buna yönelik çalışan eğitimleri 
tamamlandı. Bu çalışmaların yapılmasındaki amaç; serbest 
piyasa rekabetini gözeten, kayıt dışı ekonomiye fırsat 
vermeyen, fikri hakları koruyan, hukuki ve etik altyapıları 
kurarak gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda 
daha başarılı olabilmek.

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” kuruldu. 
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. 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: Kurum 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. 

STFA Yatırım Holding kurum kültüründe “çalışanlar arası 

“Etik İhlal Bildirim Hattı”, STFA Etik ve Davranış İlkeleri’ne aykırı davranışlarla 
karşılaşıldığında çalışanlarının, tedarikçilerin ya da 3. kişilerin kullanabilecekleri 
bir sistem olarak kurgulandı.
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birlik ve beraberlik, birbirleriyle olan ilişki, iletişim, farklılıklara 
saygı” gibi özellikler yer alıyor. Bununla birlikte, STFA’nın 

“uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler 
sunarak müşterilerine katma değer yaratmayı” amaçlayan 
vizyonu ve “sektöründe en iyisi olmayı” hedefleyen 
misyonu, bu değerleri koruma konusunda önemli bir 
pusula görevi üstleniyor. Kurucularının yaşam felsefesi 
olan “Beton toprağın altında kalsa da güzel olacaktır.” 
prensibini yansıtan kurum kültürü, vizyon ve misyonu; Etik 
ve Davranış İlkeleriyle daha da geliştirmek STFA’nın en 
önemli hedefleri arasında yer alıyor.

TOPLUMA KATKI

Toplumun gelişmesine verdiği önem kuruluşundan itibaren, 
STFA’nın kurumsal DNA’sının en önemli özelliklerinden 
birisini oluşturuyor. STFA Grubu; toplumsal sorumluluğu 
ve kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının bir gereği 
olarak; ihtiyaç duyulan alanlarda doğru ve faydalı adımlar 
atmaya öncelik veriyor.

Eğitimle güçlenen nesillerin daha fazla inovasyon ve daha 
fazla katma değer üreterek Türkiye’yi ileriye taşıyacağı 
inancından hareketle, eğitim öncelikli alan olarak öne 
çıkıyor. Bu kapsamda 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 hayata geçti. 

“Herkese, Her Yerde, Dünya Standartlarında ve Ücretsiz 
Eğitim” hedefiyle eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanıyor. 
Eğitimde olduğu gibi, toplum için sosyal fayda üretilecek 
tüm alanlarda yüksek katma değerli ve özel projeler için ise 
aynı yaklaşımla çalışmalar yürütülüyor.

STFA Grubu; sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerini 
güçlendirirken çalışanlarını da bu yaklaşımın elçileri olarak 
görüyor. STFA Grubu’nun bugün geldiği noktada kurum 
kültür ve değerlerini benimsemiş insan kaynağının büyük 
katkısı var. Saygıdeğer kurucular Sezai Türkeş ve Feyzi 
Akkaya’nın insana verdiği değer; çalışanların yenilikçi 
fikirleri, sürdürülebilir bir gelecek için ürettikleri ve destek 
verdikleri projelerle STFA Grubu’nda topluma katkıya 
dönüşmeye devam ediyor. 

KHAN ACADEMY TÜRKÇE

1992 yılında Sezai Türkeş tarafından kurulan ve STFA 
sponsorluğunda faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknik 
Yayınları Çeviri Vakfı’nın 20. yılını kutlarken hayata geçirdiği 
ve STFA’nın 75. kuruluş yılında Türkçe eğitimde fırsat 
eşitliğine katkı amacıyla destekleyerek tüm Türkiye’ye 
tanıttığı ücretsiz eğitim platformu Khan Academy Türkçe, 
pek çok özelliği ile bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
olarak öne çıkıyor. 

Kar amacı gütmeyen bir eğitim platformu olan Khan 
Academy’nin uluslararası genişleme sürecinde STFA’nın 
girişimleriyle dünya genelindeki ilk iştiraki olarak kurulan 
Khan Academy Türkçe, eğitime getirdiği yenilikçi bakış 
açısı ile Türkçe konuşan herkese, her yerde, dünya 
standartlarında ve ücretsiz bir öğrenim imkanı sağlıyor. 

Türkçe eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaçlayan 
ve kurumsal sosyal sorumluluk ile 
gönüllülük kavramlarını eğitim için bir 
araya getiren Khan Academy Türkçe, 
2017 yılı için belirlediği toplam 25 
milyon izlenme ve kütüphanesinde 
yer alan eğitim içeriğini 6000 
ders videosunun üzerine taşıma 
hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi. 
Ayrıca, okullardaki kullanımın 
artırılması hedefine ilişkin yapılan 
tanıtım çalışmaları aktif kullanıcı 
sayısı da kısa sürede arttı; Khan 
Academy Türkçe derslerinden 
2017 sene sonu itibarıyla 7 
milyonu aşkın birey faydalandı.

Khan Academy Türkçe, 2017 yılında platform üzerinden 
tam 12,5 milyon ders verdi. Bu rakam, Khan Academy 
Türkçe’nin 2017 yıl sonu için belirlenen toplam 25 
milyon ders izlenme hedefine de ulaşmasını sağladı. 
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim 
Ağı üzerinden izlenen dersler ile birlikte Khan Academy 

çok daha geniş bir kitleye 
ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından okullara sunulan 
dijital eğitim kütüphanesi 
olan EBA’da yer alan 
içeriğin en büyük kısmını 
Khan Academy Türkçe 
ders videoları oluşturuyor,  
bu vesileyle 18 milyon 
öğrenciye ve 1 milyondan 

fazla öğretmene dünya standartlarında bir kaynak ücretsiz 
olarak sağlanıyor. 

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. Ekonomi ve finans 
gibi üniversite seviyesi dersler, sağlık ve tıp gibi toplumsal 
bilinci artırmaya 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, 
öğretmenlere yönelik pek çok konferansta yapılan 
tanıtımlar ve okul ziyaretleri neticesinde Khan Academy’yi 
sınıflarında bir eğitim aracı olarak kullanan öğretmenlerin 
sayısında 2016 yılında olduğu gibi, 2017 yılında da önemli 
oranda artış gerçekleşti.

Bir STFA Vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, 
sayıları 500’ü aşan öğrenci, öğretmen, akademisyen ve 
alanlarında uzman profesyonellerin gönüllü destekleriyle 
2017 yıl sonu itibarıyla Khan Academy’nin 6322 ders 
videosunu Türkçeleştirerek yıl sonu için hedeflenen 

6000 video sayısını geçmiş oldu. 2016 yılında Türkçe’ye 
kazandırılan 1200 eğitim içeriği ile Khan Academy 
Türkçe ekibi, yıllık 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.

DÜNYA OKULU ve HER ŞEYİ ÖĞRENEBİLİRSİN!

Khan Academy’nin kurucusu Salman Khan’ın orijinalini 
İngilizce olarak kaleme aldığı “One World Schoolhouse” 
isimli kitabı bütün dünyada eğitimciler tarafından büyük 
ilgi ile karşılandı. STFA’nın girişimiyle Türkçeleştirilen, Khan 
Academy’nin kuruluş hikayesi ile birlikte Salman Khan’ın 
eğitimin geleceğine dair görüşlerini derlediği “Dünya Okulu” 
isimli kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere 
önerilen okumalar listesinde yer aldı ve okul öncesi seminer 
döneminde binlerce öğretmen ve öğretmen adayına ulaştı. 

Khan Academy Türkçe, 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 
başardı. Khan Academy’nin kurucusu Salman Khan 
da bu konudaki düşüncesini, “Beynimiz de bir kas 
gibidir, çalıştıkça güçlenir. Eğer toplum olarak öğrenirken 
çabalamamız gerektiğini kabullenirsek, insanlığın 
potansiyeli uçsuz bucaksız bir hal alacaktır” cümleleriyle 
özetliyor ve herkesi hayat boyu öğrenmeye davet ediyor. 
www.herseyiogrenebilirsin.org

Kurumsal sosyal sorumluluk ve 
gönüllülük kavramlarını eğitim için 
bir araya getiren Khan Academy 
Türkçe; sayıları 500’ü aşan öğrenci, 
öğretmen, akademsiyen ve 
alanlarında uzman 
profesyonellerin gönüllü 
destekleriyle 2017 yıl sonu itibarıyla 
Khan Academy’nin 6322 ders 
videosunu Türkçeleştirerek yıl sonu 
için hedeflenen 6000 video sayısını 
geçmiş oldu.
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STFA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
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
 

STFA İNŞAAT GRUBU

İstanbul-Genel Müdürlük
STFA İş Merkezi, Yeşil Vadi Sokak No 3, 
Ataşehir 34752 Istanbul, TÜRKİYE
Tel: 0 216 578 96 50
F +90 216 578 96 51
www.stfa.com

Doha
P.O. Box: 10288, Doha, QATAR
Tel: +974 4 483 40 50
Faks: +974 4 483 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,
SAUDI ARABIA 
Tel: +966 13 893 44 19
Faks: +966 13 893 44 64
ksa@stfa.com

Maskat
Way No: 5007 Building No:682 1st Floor 
Ghala Heights, Muscat
Sultanate of Oman
Tel: +968 24035685
Faks: +968 24035686
oman@stfa.com

Tripoli - STFA İnşaat A.Ş.
Essiyahiya, Tizi Uzu Street,
Tripoli, LIBYA
Tel: +218 21 483 23 90
F +218 21 483 55 88
libya@stfa.com

Tripoli - Temel Investigation Inc. 
Essiyahiya, Tizi Uzu Street,
Tripoli, LIBYA
Tel: +218 21 483 23 90
Faks: +218 21 483 55 88
soilinvestigation@stfa.com

Dubai - HSSG Foundation
Contracting L.L.C
Damac Executive Heights,
9th Floor, Office 906, P.O. Box 50774,
Tecom, Al Barsha, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 453 47 99 
Faks: +971 4 453 47 97
info@hssg.com

Kazablanka
Casablanca Business Center Lot N°2 
Lotissement Mandarouna 300,
4ème étage Sidi Maarouf
Kazablanka 20270 FAS
Tel: +212 661 61 36 62
morocco@stfa.com

İletişim Bilgileri
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STFA ENERJİ GRUBU

ENERYA ENERJİ A.Ş.
İçerenköy Yeşilvadi Sok. No:6 Ataşehir, 
İstanbul
Tel: 444 8 429
Faks: 0 216 665 13 01

ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş.
Şirinyalı Mah. 1507 Sok. No: 19 
Muratpaşa, Antalya
Tel: 444 8 429
Faks: 0 242 317 13 02

ENERYA AKSARAY GAZ DAĞITIM A.Ş.
Hacı Hasanlı Mah. Gündoğdu Cad. No:26 
Aksaray
Tel: 444 8 429
Faks: 0 382 213 96 60

ENERYA AYDIN GAZ DAĞITIM A.Ş.
Adnan Menderes Mah. Enver Paşa Bul. 
No:1/1 Efeler, Aydın
Tel: 444 8 429
Faks: 0 256 226 80 50

ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM A.Ş.
Karşıyaka Mah. Ankara Bulvarı No:134 
Denizli
Tel: 444 8 429
Faks: 0 258 261 56 00

ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş.
Namık Kemal Mah. Atatürk Cad. Ali 
Çetinkaya Apt. No:37/A Ereğli, Konya
Tel: 444 8 429
Faks: 0 332 710 56 60

ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM 
A.Ş.
Atatürk Mah. Nerim Tonbul Cad. No:27 
Erzincan
Tel: 444 8 429
Faks: 0 446 224 40 46

ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM 
A.Ş.
Kirişci Mah. Kemal Kaynaş Cad. No:4 
Karaman
Tel: 444 8 429
Faks: 0 338 214 55 20

ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş.
Musalla Bağları Mah. Nalçacı Cad. No:110 
Selçuklu, Konya
Tel: 444 8 429
Faks: 0 332 235 10 33

ENERYA KAPADOKYAGAZ DAĞITIM 
A.Ş. / NEVŞEHİR
Ragıp Üner Mah. Zübeyde Hanım Cad. 
No:100/Z01-Z02 Nevşehir
Tel: 444 8 429
Faks: 0 384 213 22 55

ENERYA KAPADOKYAGAZ DAĞITIM 
A.Ş. / NİĞDE
Ahmetpınarı Mah. Atatürk Bul. C Blok 
Merkez, Niğde
Tel: 444 8 429
Faks: 0 388 213 10 01
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ADANA / GÜNEY
Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bul.
No.788/1 Seyhan / Adana
Tel: (0322) 441 21 34
Fax: (0322) 441 21 35
E-Posta: sif@sif.com.tr

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

BURSA / GÜNEY MARMARA
Dumlupınar Mah. Anafartalar Cad. N:54/1 
Görükle Nilüfer / Bursa
Tel : (0224) 451 37 43
Faks : (0224) 451 37 60
E-Posta: sif@sif.com.tr

DİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU 
ANADOLU
Yön Makina ve Servis San. Ve Tic. Ltd. Şti.
OSB 2.Etap 15.Cad.No:16 Yenişehir / 
Diyarbakır
Tel: (0412) 339 00 22
Faks: (0412) 339 00 23
E-Posta: yonmakina@sif.com.tr
Web: www.yonmakine.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: 57 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
6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 
Bornova-Işıkkent / İzmir
Tel: (0232) 472 15 00
Faks: (0232) 472 15 53
E-Posta: sif@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

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:  sif@sif.com.tr

İletişim Bilgileri
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www.stfa.com


