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KÜRESEL AYAK İZİMİZ BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

FAAL OLDUĞUMUZ ÜLKELER

İZ BIRAKTIĞIMIZ ÜLKELER

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

CEZAYİR
MISIR 
TUNUS
İRAN
KIBRIS
SURİYE
KAZAKİSTAN
ÜRDÜN
BULGARİSTAN
ROMANYA

STFA Yatırım Holding, 
odaklandığı sektörlerdeki 

köklü uzmanlık ve 
deneyimi sayesinde 

2014 yılında da kârlı iş 
süreçlerine imza atarak 

aktif toplamını 
1,297 milyon 

ABD dolarına 
yükseltmiştir.

• STFA İNŞAAT A.Ş.

• STFA DENİZ İNŞAATI İNŞAAT SAN VE TİC.  A.Ş.

• STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ A.Ş.

• ECAP MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.

• HLG STFA SOIL GROUP L.L.C.

• ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş.

• ENERYA GAZ TİCARET A.Ş.

• ENERYA ELEKTRİK TİCARET A.Ş.

• ENERYA ENERJİ A.Ş.

• EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN   

   ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

• SİF İŞ MAKİNALARI PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş

• STFA MAKİNA TİCARET A.Ş.

   (UNIVERSAL HANDLERS)

• HMF ASANSÖR VE SERVİS SAN. VE TİC. A.Ş

İNŞAAT ENERJİ MAKİNA

STFA Yatırım Holding
Ciro Dağılımı

STFA Yatırım Holding
Aktif Dağılımı

STFA Yatırım Holding
Ortaklık Yapısı

STFA YATIRIM HOLDİNG (MİLYON$)

Konsolide Ciro

2014 1.418

2013 1.330

Aktif Toplamı

2014 1.297

2013 1.140

Yatırımlar

2014 84

2013 92

STFA ENERJİ GRUBU (MİLYON$)

Ciro Aktif Toplamı

2014 2014699 507

2013 2013716 543

STFA İNŞAAT GRUBU (MİLYON$)

Ciro Aktif Toplamı

2014 2014479 561

2013 2013315 432

STFA MAKİNA GRUBU (MİLYON$)

Ciro Aktif Toplamı

2014 2014238 151

2013 2013299 150

Makina
%17

Enerji
%49

İnşaat
%34

Diğer
%4

STFA Deniz İnşaatı İnşaat 
San. ve Tic. A.Ş. %7

ADM Finans 
International 

B.V. %15

Tomris 
Taşkent 
%74

Makina
%12

İnşaat
%43Enerji

%39

Diğer
%6
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KURUMSAL PROFİL Öğrenme, şeffaflık ve dürüstlük 
temelinde yükselen STFA kültürümüz ve ilkleri 
gerçekleştirme vizyonumuzla sürekli  

daha iyiyi hedefliyoruz.
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Kurucularımızın adalet, şeffaflık, dürüstlük temeli üzerinde yükselen iş anlayışı 
ve değerlerini geleceğe taşıyan vizyonumuzla, ülkemize ve bulunduğumuz 
coğrafyalara değer katmaya devam ediyoruz. 

Yurt dışında proje kazanan ilk Türk müteahhidi olmaktan yurt dışında bugüne 
kadar kazanılan en büyük projeye kadar, faaliyet gösterdiğimiz her alanda pek 
çok ilke imza attık. Ana iş kolumuz olan inşaatta; köprü inşaatı ve kazık işlerindeki 
uzmanlığımıza baraj, yol, köprü, tünel ve deniz yapıları inşaatlarını da ekleyerek 
en üst düzeyde mühendislik ve inşaat hizmetleri sunduğumuz ülkelerin sayılarını 
arttırdık. Bugün esas olarak Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde birçok 
önemli ve büyük projede STFA imzası var. 

Enerya markasıyla, Türkiye’nin en yaygın ikinci doğal gaz dağıtım şirketi olarak 
2000’li yılların başından itibaren yatırım yaptığımız enerji sektöründe doğal gaz 
dağıtım ve yenilenebilir enerji üretimi faaliyetleriyle kısa sürede sektörün önemli 
oyuncularından birisi konumuna geldik. 2009 yılında başladığımız doğal gaz 
ticareti ve 2013 yılında başladığımız yenilenebilir enerji üretimi faaliyetimizle, 11 
şehirde doğal gaz dağıtım ve toptan satış operasyonları ile sektörün bir numaralı 
markası olma yolunda ilerliyoruz.

Kurumsal kültürümüzün bugünlere taşınan en önemli özelliği olan, “ilk”leri 
gerçekleştirme vizyonumuzu Türkiye iş makinaları sektöründe, SİF İş Makinaları 
ile sürdürüyoruz. Dünyadaki en büyük üç iş makinası üreticisinden birisi olan 
JCB ile 41 yıldır süren güçlü bir iş birliğini, yaratıcı ve yenilikçi çözümlerimizle her 
yıl biraz daha güçlendiriyoruz. Sekiz ilde yer alan satış noktalarımız ve 35 yetkili 
servisimiz ile Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hizmet 
sunuyoruz.

Bugün 7500 çalışanımızla büyük bir aile olarak; her biri öğrenme, şeffaflık ve 
dürüstlük temelinde yükselen STFA kültürü ve değerlerini benimsemiş nitelikli 
insan kaynağımızdan aldığımız güçle, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tüm 
paydaşlarımıza daha fazla değer katmak hedefiyle geleceğe doğru kararlılıkla 
yürüyoruz.    

STFA YATIRIM HOLDİNG HAKKINDA

1938 YILINDA İKİ GENÇ 
İNŞAAT MÜHENDİSİ SEZAİ 
TÜRKEŞ VE FEYZİ AKKAYA 
TARAFINDAN TEMELLERİ 
ATILAN STFA; BUGÜN 
FAALİYET GÖSTERDİĞİ 
İNŞAAT, ENERJİ VE 
MAKİNA SEKTÖRLERİNDE 
TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN 
SAYGIN GRUPLARININ 
ARASINDA YER ALIYOR. 

KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

“DÜRÜSTLÜK DAİMA EN İYİ 
POLİTİKADIR.” 

DÜNDEN BUGÜNE / SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA
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Ülkesine hizmet idealiyle 1938 yılında el ele veren iki genç inşaat mühendisi; 
Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya tarafından temeli atılan STFA, kuruluşundan 
itibaren Türkiye’nin en saygın şirketlerinden birisi oldu. Kurucularımızı aynı ideal 
etrafında buluşturan çalışkanlık, dürüstlük, başarma azmi, liderlik ve öğrendiklerini 
kendinden sonra gelenlere aktarma özellikleri aynı zamanda şirketimizin de 
DNA’sını oluşturdu. STFA’nın kurum kültürü; gelecek hedeflerimizin geçmişten 
aldığımız güçle büyüdüğü, yenilikçi adımlarla “ilk”lere dönüştüğü bir temel 
üzerinde yükseldi. 

Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın “yapabileceğinin en iyisini yap” ilkesi yalnızca bir 
iş yaklaşımı değil bir hayat felsefesi olarak tüm STFA çalışanlarının benimsediği, 
her zaman faaliyetlerimize yansıyan bir değer oldu. STFA olarak 77 yıllık uzun 
yolculuğumuzda, değerlerimizin ışığında daima en iyi için çalışmanın, üretmenin, 
paylaşmanın ve başarmanın gururunu yaşıyoruz. 

Bugün hem ülkemizde hem yurt dışında sayısı her geçen gün artan inşaat 
projelerimiz, Türkiye’nin ikinci en yaygın doğal gaz dağıtım şirketi olarak enerji 
sektöründe global düzeydeki güçlü iş birliklerimiz, makina sektöründe yeni 
markalarla genişleyen ürün yelpazesi ve artan hizmet kalitemizin kazandırdığı 
güvenle, tüm paydaşlarımıza ve topluma değer katmaya devam ediyoruz. 

Yalnızca ekonomik üretim ve büyümeye değil, başta eğitim olmak üzere toplumun 
öncelikli sorunları için elimizi taşın altına koymaya, kaynaklarımızı sosyal fayda 
üretecek projelere aktarmaya da odaklanıyoruz. Gelecek nesillerin bilgili, 
donanımlı, iyi yurttaşlar olmasının ülkemizin geleceğinin garantisi olduğunu biliyor, 
faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda iş süreçlerimizi sürdürülebilir bir sosyal 
sorumluluk yaklaşımıyla birleştiriyoruz.    

Ekonomik ve toplumsal alandaki başarılarımızın ardında; kurulduğumuz günden 
itibaren bizleri daha ileriye götüren, bilgisini, deneyimini kendinden sonra gelenlerle 
paylaşarak kurum kültürümüzün sürekliliğini sağlayan çalışanlarımız var. Geride 
bıraktığımız 77 yıl boyunca bu büyük ailenin bir parçası olmaya devam eden, 
bugünlere gelmemizde büyük emek sahibi olan tüm çalışanlarımıza ve daha 
pek çok güçlü adımı, uzun yıllar birlikte atacağımız tüm paydaşlarımıza en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ülkemizin kalkınması için 
değerlerimizden ödün vermeden, tüm başarma azmimiz ve kararlılığımızla “ilk”lere 
imza atarak çalışmaya devam edeceğiz. 
 
Saygılarımla,

ONURSAL BAŞKAN’IN MESAJI

“YAPABİLECEĞİNİN EN İYİSİNİ YAP” İLKESİ YALNIZCA BİR 
İŞ YAKLAŞIMI DEĞİL BİR HAYAT FELSEFESİ OLARAK TÜM 
STFA ÇALIŞANLARININ BENİMSEDİĞİ BİR DEĞERDİR. BU 
DEĞERİN IŞIĞINDA ÇALIŞARAK BAŞARMANIN GURURUNU 
YAŞIYORUZ.

KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

TOMRİS TAŞKENT
Onursal Başkan
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2008 krizinden olumsuz etkilenen inşaat sektörü de krizin ardından geçtiği büyüme 
trendini koruyarak 2014 yılında da büyümeye devam etti. Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir büyüme seyreden kilit sektörün bu ivmeyi 2015 yılında da koruması 
bekleniyor. Çin’den sonra dünyada elektrik ve doğal gaz talebinin en fazla arttığı ikinci 
ülke olan Türkiye’de enerji sektöründeki büyümenin de devam edeceği öngörülüyor.

Kurulduğu 1938 yılından bu yana inşaat, enerji ve makina sektörlerinde gerek 
Türkiye gerekse yurt dışındaki  başarılarıyla ülke ekonomisine değer katan STFA; 
Türkiye’nin önde gelen, itibarlı şirketlerinden ve faaliyet alanındaki tüm sektörlerin 
önemli aktörlerinden birisi olarak yoluna devam ediyor. 77 gururlu yılı geride bırakan 
grubumuz için; 2014, köklü geçmişimizden gelen deneyimlerimizi uzmanlığımızla 
birleştirerek küresel boyuta taşıdığımız ve katma değere dönüştürdüğümüz, 
bulunduğumuz sektörlerdeki etkinliğimizi artırdığımız bir yıl oldu.
 
Bölgesel alandaki tecrübelerimiz ve stratejik yatırım kararlarımızla; artan rekabet ve 
olumsuz koşulların getirdiği belirsizlikler içindeki fırsatları görerek değerlendirdik. 
Böylece 2014 yılını da güçlenerek, büyüyerek, gelecek vizyonumuza daha kararlı 
odaklanarak tamamladık. Katar’da 4.4 milyar dolar proje bedeli ile Türk firmalarının 
yurt dışında aldığı en yüksek bedelli ihale olan Gold Line Metro inşaatını beş ortaklı 
bir yapı ile aldık ve inşaata hızla devam ediyoruz. Türkiye ve diğer Orta Doğu 
ülkelerinde halen 14 inşaat projesine devam edilmektedir. Enerji sektöründe Enerya 
markasıyla büyürken, dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan İsviçreli 
Partners Group’un Enerya’ya %30 hisse ile ortak olmasıyla, başta doğal gaz dağıtımı 
olmak üzere enerji sektöründe ortak yatırımlar yapmak üzere adım attık. Türkiye 
iş makinaları sektörüne kazandırdığımız “ilk”lerle öncü rolümüzü devam ettirirken 
Hyundai Asansör, Yale gibi dünyanın önde gelen markalarını da STFA güvencesi 
ile sektöre kazandırmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Tüm grup şirketlerimiz 
ekonomik değer üretirken aynı zamanda insana, topluma ve çevreye saygıyı esas 
alan iş süreçleriyle, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın da devamını sağlıyor. 2015 yılı ve 
devamında da hedeflerimiz doğrultusunda canla başla çalışırken, güçlü yanlarımızı 
öne çıkararak, köklü kurum kültürümüzden aldığımız güç ve yenilikçi yönetim 
anlayışımızla değerlerimize bağlı kalarak büyümeye devam edeceğiz. Halka açılmayı 
planladığımız önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı artırmayı, güçlü küresel işbirlikleri 
kurmayı ve başarılarımıza yeni “ilk”ler katmayı hedefliyoruz. 

Kuruluşundan bu yana insana verdiği değerle fark yaratan STFA’nın uzun 
yolculuğunda yakaladığı başarıda, bu büyük ailenin bir üyesi olan çalışanların, iş 
ortaklarının ve tüm paydaşların emeği var. Bu vesileyle, STFA’nın başarısında emeği 
geçen tüm çalışanlarımıza, yöneticilerimize, iş ortakları, müşterilerimiz ve tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

BÖLGESEL ALANDAKİ 
TECRÜBELERİMİZ VE 
STRATEJİK YATIRIM 
KARARLARIMIZLA; ARTAN 
REKABET VE OLUMSUZ 
KOŞULLARIN GETİRDİĞİ 
BELİRSİZLİKLERDEKİ 
FIRSATLARI GÖREREK 
DEĞERLENDİRDİK. BÖYLECE 
2014’Ü GÜÇLENEREK, 
BÜYÜYEREK, GELECEK 
VİZYONUMUZA DAHA 
KARARLI ODAKLANARAK 
TAMAMLADIK.

İLKER KEREMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli paydaşlarımız,
2014 yılını ekonomik ve politik gelişmeler açısından, dünyada ve ülkemizde yoğun 
ve birbirini etkileyen gündemlerle tamamladık. Çin başta olmak üzere gelişmekte 
olan ekonomilerdeki büyüme hızının yavaşlaması, ABD Merkez Bankası FED’in 
faiz artırımı beklentisi ve parasal genişlemeyi kademeli olarak yavaşlatması, petrol 
fiyatlarındaki düşüş, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar, Rusya-Ukrayna krizi 2014 
yılının öne çıkan konuları oldu.  ABD ekonomisindeki toparlanma önemli bir gelişme 
olarak dikkat çekerken, Euro bölgesindeki ülkelerde izlenen durgunluk küresel 
ekonomik faaliyetlerin de görece zayıflamasını beraberinde getirdi.

Ülkemiz açısından da art arda yaşanan seçimler, Suriye-Irak sınırındaki gelişmeler 
ve dünya ekonomisindeki dalgalanmaların olumsuz etkisine rağmen 2014 
ekonomik büyümemizi sürdürdüğümüz bir yıl oldu. Avrupa’daki ve Orta Doğu 
pazarındaki daralmaya rağmen ihracattaki artış ve petrol fiyatlarındaki düşüşün 
de enerji ithalatını olumlu etkilemesi cari açıktaki gerilemeye katkıda bulundu. 
2014’ü %2,9 büyüme oranı ile tamamlayan Türkiye ekonomisinin 2015 yılında 
benzer bir seviyede büyümesi bekleniyor. Türkiye’nin 2015 yılında devraldığı G20 
dönem başkanlığı ile birlikte başta yatırım ve istihdam olmak üzere açıklanan 
ana başlıkların, orta vadeli plan döneminde uygun ekonomik politikalarla birlikte 
devamı bekleniyor.

KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER
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Enerya markası ile Türkiye’nin en yaygın ikinci doğal gaz dağıtım şirketiyiz. 11 şehirde 
501 milyon TL’lik yatırım ile 7.075 km’lik dağıtım ağı inşa ettik. 2014 yılında 838 bin 
aboneye, 1,5 milyar TL’lik ciroya ve toplamda 2,8 milyar metreküplük doğal gaz 
hacmine ulaştık. Dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan İsviçreli Partners 
Group ile başta doğal gaz dağıtımı olmak üzere enerji sektöründe ortak yatırımlar 
yapmak üzere adım attık.Türk makina sektöründeki yoğun rekabet ortamında, Makina 
Grubumuz ürün yelpazesi ve kaliteli hizmetiyle gücünü artırdı. Hyundai Asansör ve 
Yürüyen Merdiven temsilciliğimiz pazar payında sıçramalı bir artış gerçekleştirdi ve 
hızla büyümeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen forklift markalarından Yale ile 
distribütörlük anlaşması yaparak grubumuza yeni bir marka kazandırdık ve hizmet 
ağını genişlettik. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
Sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarımıza 2013 yılı sonundan bu yana devam 
ediyoruz. Bu kapsamda önceliklerimizi; çalışanlarımızın gelişim, sağlık ve güvenliği, 
enerji verimliliği, atık yönetimi ve inovasyon oluşturuyor. Inovatif fikirlerin üretilmesi 
ve uygulanmaya başlanması ile ilgili altyapı ve iletişim çalışmalarımız 2014’te de 
devam etti. Bu platformların etkinliğini artırarak sürdürülebilirlik yönetimini inovatif 
fikirlerle Grubumuzun iş modeline entegre etmeyi hedefliyoruz.

HER ŞEYİ ÖĞRENEBİLİRSİN
STFA kuruluşundan bu yana, pek çok mühendis ve teknisyen için bir iş yeri olmanın 
ötesinde bir okul oldu, olmaya devam ediyor. Toplumun gelişmesine verdiğimiz 
önemde eğitim öncelikli konularımızın başında geliyor. Khan Academy Türkçe 
STFA’nın yaşam boyu eğitim ve öğrenme konusuna verdiği değerin anlamlı bir 
yansıması olarak 2013 yılında faaliyete geçti. “Her insan öğrenebilir. Kim olursan ol, 
nerede olursan ol, tek bir şeyi bilmelisin: Her şeyi öğrenebilirsin!” sloganı ile ülkemizde 
de toplumsal farkındalık yaratılmasını hedefledik. (www.khanacademy.org.tr ) 

OLAĞANÜSTÜ
Eğitimde diğer ilgi alanımız üstün yetenekliler ile ilgili. Ülke ve sosyoekonomik ayrım 
olmaksızın her doğan 100 çocuktan 2 tanesi üstün yeteneklidir. Bu çocukların uygun 
eğitimle ülkelerine ve dünyaya önemli katkılar yaptıkları, keşifler gerçekleştirdikleri 
biliniyor. Bu alandaki ihtiyacı tespit eden, kurucularımızdan Sezai Türkeş’in eşi İnanç 
Türkeş’in adını yaşatmak üzere kurduğu TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Türkiye’de 
üstün yetenekli çocuklara lise düzeyinde eğitim veren ilk ve tek kurum. STFA olarak 
bugün Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında eğitim veren TEVİTÖL’e “Olağanüstü” 
projemiz ile destek vermeye devam ediyoruz. (www.olaganustu.org) Ayrıca 
TEVİTÖL Gelecek Kampı adıyla başlatılan ve okulun burs fonlarına katkı sağlayan 
tüm lise öğrencilerine açık özgün bir yaz kampının tasarımı ve devreye alınmasına 
öncülük etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. (www.gelecekkampi.org) 2015 
yılında faaliyetlerimizi halka arza hazırlık çalışmaları üzerinde yoğunlaştırdık. Temel 
hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlarken, siz paydaşlarımız için yarattığımız 
değeri de artırmaktır. STFA genç ve dinamik ekipleri ile 100. yılını kutlamak için 
hazırlıklarına şimdiden başlamıştır. Bu vesileyle Yönetim Kurulumuza, çalışanlarımıza 
ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla,

CEO’NUN MESAJI

STFA, DEĞERLİ 
KURUCULARIMIZ SEZAİ 
TÜRKEŞ VE FEYZİ 
AKKAYA’NIN BUGÜNE 
MİRAS BIRAKTIĞI 
SÜREKLİ ÖĞRENMEYE, 
ÖĞRENDİĞİNİ PAYLAŞMAYA 
VE GELİŞMEYE DAYANAN 
İŞ ANLAYIŞI İLE DEĞER 
ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR.

MEHMET ALİ NEYZİ
CEO

Değerli paydaşlarımız,
STFA Grubu olarak; Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel dalgalanmalara 
rağmen % 2.9 büyümeyle tamamladığı 2014 yılını kapsayan faaliyet raporumuzu 
sizlerin bilgisine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gerek inşaat, gerekse 
enerji sektörlerinde güçlü ve kararlı ilerlemelerimiz gelecek döneme ilişkin 
beklentilerimizi de yükseltiyor. Bu raporumuzda sürdürülebilirlik alanında 
yürüttüğümüz çalışmalara ve “her şeyi öğrenebilirsin” sloganı altında devam 
ettiğimiz eğitime katkılarımıza özel bir yer verdik.

STFA, değerli kurucularımız Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın bugüne miras 
bıraktığı  sürekli öğrenmeye, öğrendiğini paylaşmaya ve gelişmeye dayanan iş 
anlayışı ile değer üretmeye devam ediyor. Son yıllarda önemli bir yol kateden 
grubumuzun konsolide cirosu 2014 yıl sonu itibarıyla yaklaşık bir buçuk milyar 
dolara ulaştı. 2014 yıl sonunda toplam çalışan sayımız 7500 kişiye yaklaştı. 2015 ve 
devamındaki yıllarda da verimlilik ve kârlılığa odaklandık. Halka arz planlamalarımız 
dahilinde, sürdürülebilir bir kârlılık hedefi ile çalışıyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik 
krizlere rağmen, inşaat sektöründe bulunduğumuz coğrafyalarda başarılı işlere 
imza atmaya devam ediyoruz. Umman’dan Fas’a geniş bir ülke ağına yayılan 
projelerimiz devam ediyor, yeni projeler için bağlantılar kuruluyor. Hızla gelişen 
teknolojiyi iş süreçlerimize uygun çözümlerle entegre ederek satın alma ve 
lojistikte kullanıyor, rekabeti artırarak maliyetlerimizi düşürmeye devam ediyoruz. 
Enerji sektöründeki stratejimizi sektörün liderlerinden biri olmak üzerine kurduk ve 
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YÖNETİM KURULU

Tomris Taşkent İlker Keremoğlu Sezai Emin Taşkent Alp Yalçın Taşkent Nur Çetin Taşkent Sinan Tahan Norman Anthony 
Stalker

Barış Sivri Can Suphi Namık Tan 

1937 yılında doğan Tomris
Taşkent, eğitimini 
Tortington Park Arundel 
College’da tamamladı. 
1998-2011 yılları arasında 
STFA Yatırım Holding 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüten Tomris 
Taşkent, 2012 yılından 
itibaren STFA Yatırım 
Holding Yönetim Kurulu
Onursal Başkanlığı 
görevini üstlendi.

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.

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. 

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.

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

1956 yılında doğan Namık 
Tan başladığı 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.

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.

1964 yılında doğan Can 
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 
Can 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.

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.

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).
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ÜST YÖNETİM

Mehmet Ali Neyzi
CEO

Mustafa Karakuş
Başkan, STFA İnşaat grubu

Altan Dinç
CFO

Aslan Uzun
Genel Müdür, Enerya

Sinan Tahan
Hukuk İşleri Koordinatörü

Cüneyt Divriş
Genel Müdür, SİF

1959 yılında doğan Mehmet Ali Neyzi, 
Princeton Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu.
Kasım 2011 itibarıyla STFA İcra Kurulu 
Başkanı (CEO) olarak atanan Mehmet Ali 
Neyzi, öncesinde sırasıyla 1980-2008 yılları 
arasında Koç Grubu’nda Arçelik Genel 
Müdür Yardımcılığı, Ram Dış Ticaret Genel 
Müdürlüğü, Tanı-Paro Genel Müdürlüğü 
ve son olarak Aygaz Genel Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu. 2008 yılında Zorlu 
Enerji Grubu’nda Başkan Yardımcılığı 
görevini üstlenen Mehmet Ali Neyzi, 
2009-2011 yılları arasında ise Vestas 
şirketinde Türkiye ve Orta Doğu’dan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev 
yaptı.

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

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

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

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

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



İNŞAAT GRUBU 1938’de temeli atılan STFA’nın ana şirketi 

İnşaat Grubu, sektöründe pek çok ilke 
imza atarak, bugün sadece Türkiye’de değil yurt 

dışında da önde gelen inşaat şirketi konumuna ulaştı. 
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Ülke ekonomisi için yarattığı katma değer, istihdam ve kendisine bağlı 200’den 
fazla alt sektörü harekete geçirmesiyle inşaat sektörü, lokomotif sektör olma 
özelliğini 2014’te de korudu. Veriler, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen 
sektörün, bu ivmeyi 2015 yılında da sürdüreceğini ve kilit sektör konumunu 
koruyacağını gösteriyor. Türk inşaat ve müteahhitlik sektörü bugün küresel 
boyutta yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere rağmen dünyanın pek çok ülkesinde, 
başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. İstatistiklere göre dünya genelinde 103, 
ülkede 7 binin üzerinde proje üstlenen Türk müteahhitlik firmalarının aldıkları proje 
bedeli 80 milyar doları aştı.

Türk firmaları ENR 250 listesinde (Engineering News Record; uluslararası inşaat 
sektörü dergisi) Çin’den sonra sayıca ikinci sırada yer alıyor. Her yıl 30 milyar 
doların üzerinde ciro gerçekleşiyor. Ayrıca, yurt dışında yapılan pek çok inşaat 
projesinde Türk ürünleri ve malzemeleri kullanılıyor ve istihdamla beraber ülkeye 
ciddi bir döviz girdisi sağlanıyor.   

77 yıllık köklü geçmişimiz ve küresel boyuta taşıdığımız deneyimimizle, yurt içi ve 
yurt dışında sektörün önemli aktörlerinden biri olmaya devam eden STFA İnşaat 
Grubumuz için 2014, bu etkiyi artırarak sürdürdüğümüz bir yıl oldu. 

KATAR’DA BÜYÜK BİR PROJEYE BAŞLADIK
2014’de, Katar’da proje bedeli 4.4 milyar dolar olan Gold Line Metro inşaatını beş 
ortaklı bir yapı ile aldık ve Mart ayında sözleşme imzalanmasını takiben çalışmalara 
hızla başladık. Katar Gold Line Metro Projesi, STFA’nın aldığı en yüksek bedelli 
ihale olmasının ötesinde, Türk firmalarının da yurt dışında kazandığı en büyük 
ihale olma özelliğiyle çok ses getirdi. Proje faaliyetleri şu anda takvimine uygun 
olarak hızla sürüyor. Sektördeki rekabet, her zamanki gibi bu yıl da artarak devam 
etti. Bu artışın nedenlerini üç ana başlıkta toplamak mümkün: Öncelikle 2008 
krizinden sonra Avrupa bölgesinde yatırımlar hissedilir ölçüde azaldı. Burada 
faaliyet yürüten Avrupalı müteahhitler daha güvenli buldukları ve bizim yoğun 
olarak çalıştığımız Körfez Bölgesi’ne gelmeye başladılar. İkincisi, yıl ortasından 

itibaren petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler nedeniyle, 
gelirlerinin tamamına yakınını petrol ve gaz satışından elde 
eden ülkelerde bazı ihaleler askıya alındı, bazıları da ötelendi. 
Bununla birlikte, petrol ve gaz fiyatlarının düşmesinden en 
fazla etkilenen ülkelerin başında Rusya geliyor. Rublenin dolar 
bazında ciddi değer kaybetmesinden birçok proje olumsuz 
etkilendi ve yatırımlar yavaşladı. Başta Türk firmaları olmak 
üzere pek çok firma yine Körfez Bölgesi’ne geldi. 

Üçüncüsü ise bölgelerimizdeki yerel firmaların geçen yıllara 
oranla daha da güçlenmesi, yerel otoritelerin de bu firmaları 
teşvik etmeleri ve öne çıkarmaları oldu. Bu nedenle pek 
çok ihalede karşımıza çıkan çok düşük marjlar, rekabeti 
de beraberinde getirdi. Artan rekabet olumsuzluklarla 
birlikte başka fırsatları da beraberinde getirdi. Bölgesel 
tecrübelerimiz ve yetkinliklerimiz nedeniyle, sektördeki 
dünya devi firmalarla ortaklı yapı kurma ve teklif verme 
imkânımız oldu. Bu ilişkilerin, sadece bölgemizle sınırlı 
kalmayıp diğer bölgelere de taşınacağına, bizlere farklı alanlar 
ve fırsatlar yaratacağına inanıyorum.  

Operasyonlarımızı yürütürken, petrol fiyatlarının düşmesini 
de yakından takip ettik. Önemli emtia kalemlerinin 
fiyatlarında büyük bir hareketlilik olmayacağı öngörümüz 
doğrulandı. Türk Lirasının dolar karşısındaki kaybı kur 
kazancına yol açtı. 

Öte yandan, Fas ve Kuveyt projelerimizin mobilizasyonları 
tamamlandı ve imalatlar başladı. Türkiye’de ise İzmit Körfez 
Geçişi Projemizin en önemli ve yüksek risk taşıyan keson 
yerleştirme operasyonlarını  sorunsuz gerçekleştirdik 

SEKTÖREL GÖRÜNÜM

2014 YILI SLOGANIMIZ: “ŞİMDİ TAM ZAMANI” 
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ve teslim ettik. Tüpraş projemiz, imalatları zamanında 
tamamlanarak teslim edildi. Zamana karşı yarıştığımız DPW 
Yarımca Projemizde ise çok hızlı bir mobilizasyonla beraber, 
imalatlar planlanandan daha önce tamamlandı.

MOZAMBİK’TE VE RUSYA’DA YENİ ŞİRKET KURDUK
Umman, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde rekabet her 
geçen gün artıyor. Bu nedenle yeni pazar arayışlarımız da 
devam ediyor. Önceliklerimiz arasında Fas ve Kuveyt yer 
alıyor. Bu ülkelerde halihazırda projelerimiz var. Ayrıca 
yeni proje teklifleri verdik, birçoğunu da yakın takibe 
aldık. Hedefimiz penetrasyonumuzu artırmaktı. Afrika’da 
Mozambik’te yoğunlaştık ve yerel bir şirket kurduk. 

Pazarın dinamiklerini kavramak için ihale denemelerimiz 
sürüyor. Ayrıca Rusya’da var olan şirketimizle izlemede 
kaldık. Fakat petrol ve gaz fiyatlarının düşmesi nedeniyle bir 
yıldan önce canlanma öngörmüyoruz. Ancak özel projeleri 
takibimizde tutmaya devam edeceğiz. Ayrıca Irak ve Pakistan 
pazarını da yakından takip ediyoruz. Bunların dışında Erbil’de 
mevcut Su Temin Projemiz de tamamlanmak üzere. Erbil 
ve Basra bölgelerinde su temini ve deniz işlerinin potansiyeli 
yüksek; bu konudaki gelişmeleri takip ediyoruz.

Artan rekabet nedeniyle, mevcut iş modellerimizin yanına 
yeni iş modelleri de katmak üzere çalışmalarımız devam 
ediyor. Grubumuzun kuvvetli finans yapısıyla, kamu ortaklığı 
işlerinde ve finansal projelerde daha fazla yer almak üzere 
adımlar attık. Önceliğimiz Türkiye olmak üzere Afrika, Irak ve 
Afrika pazarlarında girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz

AÇIK, ŞEFFAF, PAYLAŞIMCI 
VE YENİLİKÇİ YÖNETİM 
ANLAYIŞIMIZ BİZE GÜÇ 
KATIYOR.

Mustafa Karakuş
Başkan, İnşaat Grubu

STFA İNŞAAT GRUBU

AKTİF BÜYÜKLÜK
561 Milyon $

TOPLAM ÇALIŞAN
6000

2014 CİROSU
479 Milyon $

STFA İNŞAAT A.Ş. • STFA DENİZ İNŞAAT A.Ş. • STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ A.Ş. • ECAP MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
• HLG STFA SOIL GROUP L.L.C.
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YÖNETTİĞİMİZ PROJE SAYISI 3’TEN 14’E ÇIKTI
STFA Yatırım Holding olarak 2011 yılında yaklaşık 1500 çalışanımız varken, 2014 
yılında yaklaşık 7500 çalışanı olan büyük bir aile haline geldik. Üç yıl içinde yönettiğimiz 
inşaat projelerinin sayısının 3’ten 14’e çıkması, bu projelerin mobilizasyonlarının 
hızla gerçekleşmesi elbette kolay olmadı. 2011 yılının ilk çeyreğinde Türkiye inşaat 
sektöründe yüzde 15,3’e ulaşan büyüme, yılın izleyen dönemlerinde hız keserek, son 
çeyrekte yüzde 7’ye geriledi. Son çeyrekteki düşüşle birlikte yıllık inşaat sektörünün 
büyüme oranı yüzde 11,2 oldu. Grup olarak, Dünya’da ve Türkiye’deki ekonomik, 
politik verileri doğru okuyup uygun planlamalar yaparak, büyümeye odaklandık. Bu 
büyüme 2011 yılında ortaya koyduğumuz ve bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizi titizlikle 
planladığımız, kararlılıkla hayata geçirdiğimiz bir hedefti.  

Genç ve sürekli öğrenme odaklı çalışan bir grubuz. Büyüyen ve değişimi yöneten 
organizasyonlar, aslında birçok zorluğu da beraberinde yaşıyorlar. Mevcut kurum 
kültürümüz, bünyemizdeki tecrübeli yöneticiler ve çalışanlarımızın desteğiyle bu 
zorluğu aştık. Ailemize yeni katılan arkadaşlarımız adaptasyon süreçlerini, genç 
yeteneklerimiz ise öğrenme ve eğitim aşamalarını hızla tamamladılar. İşte bu 
nedenle, 2014 yılının sloganı “Şimdi Tam Zamanı” idi.

Mevcut Merkez ve proje kadrolarımız ve yapılanmamızla birlikte en az 1 milyar 
ABD Doları tutarında ciroyu rahatlıkla yönetebilecek güçteyiz. Geçmiş birikimimiz 
ve hedeflerimiz doğrultusunda bu çalışmaları yürütürken, kurumsal açıdan öne 
çıkan yanlarımıza ve nitelikli insan gücümüze güveniyoruz. Mühendislik yanımızın 
güçlü olması, çalışanlarımızı bünyemizde tutan iş yaklaşımımız ve kaynaklarımızın 
verimliliği, sürdürülebilir bir tablo çizmemizde üstün özelliklerimizin başında 
geliyor. Bu da bize hızlı ekip kurma ve mobilize olma imkânı yaratıyor. Deniz işleri 
yetkinliklerimizin çok kuvvetli olması nedeniyle odağımızı bu alanda tutmaya 
çalışıyoruz. Hem tecrübemiz hem de yenilenmiş deniz filolarımız nedeniyle 
daha rekabetçi olabiliyor, operasyonlarımızı hızlı yürütebiliyoruz. Maliyet kontrol 
sistemini çok daha etkin bir şekilde kullanıyoruz. Açık, şeffaf, paylaşımcı ve yenilikçi 
yönetim anlayışımız ve yerleşik kurum kültürümüz bize güç katıyor.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM

ÜÇ YIL İÇERİSİNDE ÇALIŞAN 
SAYISINI 1500’DEN 
YAKLAŞIK 7500’E ÇIKARAN 
STFA YATIRIM HOLDİNG, 
BÜYÜK BİR AİLE HALİNE 
GELDİ.
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STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ A.Ş.
STFA inşaat işlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 1970 yılında 
kurulan Temel Araştırma Sondaj A.Ş.’nin, yaklaşık 45 yıldır 
hizmet verdiği alanlar aşağıdaki gibidir:
• Geoteknik, jeolojik, jeofizik araştırmaları,
• Karada ve denizde zemin etüd amaçlı sondajlar yapılması,
• Karada jeofizik ölçümlerin alınması,
• Jeolojik haritaların hazırlanması,
• Hammadde araştırmaları,
• Geotermal amaçlı sondaj çalışmaları,
• Denizde batimetrik, hidrografik,oşinografik ve rezistivite 
ölçümleri alınması,
• Yatay sondaj çalışmaları, 
• Topografik harita yapımı
• Arazi ve laboratuvar deneyleri,
• Geoteknik inceleme ve değerlendirme raporlarının 
hazırlanması,
• Zemin iyileştirmesi, enjeksiyon, jet-grout kolonu, zemin ve 
kaya ankraji yapılması,
• Mini kazık yapılması
• Şev koruma işleri
• Şev koruma bariyer montajı 
• Geoteknik müşavirlik ve dizayn yapılması

HLG STFA SOİL GROUP L.L.C.
HLG STFA Zemin Grubu (HSSG), Orta Doğu’nun lider 
zemin mühendislik şirketlerinden biridir. Temel mühendislik 
yetenekleri; sivil altyapı, petrol, gaz, enerji, mühendislik ve 
yönetim danışmanlığını kapsıyor. HSSG, bölgede büyük 
ölçekli zemin projeleri için kapsamlı bir hizmet yelpazesi 
sunuyor. Ortak girişim, 2003 yılında, Al Habtoor Mühendislik 
ve STFA Zemin Grubu arasında, Palmiye Adası Jumeirah 
Shoreline Rezidansları kazık işleri ile başarılı bir şekilde 
başlattı. 2004 yılının sonunda Al Habtoor Mühendislik ve 
STFA Zemin Grubu, Al Habtoor STFA Zemin Grubu Limited 
adı altında yeni bir şirket kurdular. 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren operasyonel olan şirket, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
kurularak şirketler arasındaki ortak girişimin yerini aldı.

Al Habtoor Mühendislik, 2007 yılında Avusturalya’nın 
en büyük müteahhitlik firmalarından Leighton Grubu ile 
birleşerek ortaklığın gücü ve kapasitesi arttırdı.

“BETON TOPRAĞIN ALTINDA 
KALSA BİLE GÜZEL OLMALIDIR.” 

DÜNDEN BUGÜNE / SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA
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FARKLI ALANLARDAKİ 
BİRÇOK PROJEYİ ANAHTAR 
TESLİM İNŞA EDEN 
ŞİRKETİMİZ, MÜŞAVİRLİK 
İLE PROJE VE İNŞAAT 
YÖNETİMİ HİZMETLERİ DE 
SUNUYOR.
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BİD BİD SUR YOLU - UMMAN

GOLD LİNE METRO İNŞAATI - KATAR ERBİL ARITMA TESİSİ VE DAĞITMA ŞEBEKESİ - IRAK

“BİLDİĞİN İŞİ YAP, YAPACAĞIN İŞİ AL. ALDIĞIN 
İŞİ ZAMANINDA BİTİR. YAPAMAYACAĞIN İŞİ  
SÖYLE. YAPABİLECEĞİNİN EN İYİSİNİ YAP.” 

DÜNDEN BUGÜNE / SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA

İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞ - TÜRKİYE YARIMCA KONTEYNER TERMİNALİ - TÜRKİYE

ECAP MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.
STFA İnşaat Grubu’nun mühendislik kolunu oluşturan ECAP Mühendislik 
ve Müşavirlik A.Ş. Grubun 75 yılı aşan geleneğinden gelen bilgi birikimini 
müşterilerinin hizmetine sunuyor. ECAP, kıyı-liman mühendisliği başta olmak 
üzere, yapısal tasarım, zemin mühendisliği ve deprem mühendisliği alanlarında 
faaliyet göstermekte, konsept tasarım ve fizibilite aşamasından başlamak üzere, 
detay tasarım, ihale dönemi danışmanlığı, saha kontrollüğü, yapım yönetimi 
gibi mühendislik ve proje yönetimi hizmetlerini başarıyla sağlıyor. Orta Doğu, 
Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri ve Körfez Ülkeleri’nin önde 
gelen kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet veren ECAP, ayrıca 
STFA İnşaat Grubu tarafından üstlenilen yapım projelerinde, Grup şirketlerine 
de tasarım, mühendislik, teknik danışmanlık gibi alanlarda destek oluyor. 2014 
yılında Gürcistan’ın Poti ve Batum kentlerindeki muhtelif deniz yapılarına yönelik 
tasarım çalışmalarını devam ettiren ECAP ayrıca, Bakü Uluslararası Ticaret Limanı 
Kompleksi Projesi kapsamında 2011’den bugüne sağladığı teknik kontrollük 
hizmetlerini sürdürdü. ECAP’ın yurtiçindeki iş hacmi ise Mersin Uluslararası 
Limanı’nda süregelen mühendislik çalışmalarına ek olarak imzalanan teknik 
kontrollük çalışmaları ile arttırıldı. Marmara Bölgesi’nde, Yarımca Konteyner 
Terminali Projesi kapsamındaki ön ve detay tasarım hizmetlerinin yanısıra Borusan 
Limanı adına yürütülen mühendislik çalışmaları da devam ettirildi.
 

BİRÇOK ÜLKEDE FAALİYETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Anahtar teslimi Mühendislik – Tedarik – İnşaat hizmetleri 
sunan STFA İnşaat Grubu olarak, deneyimimize dayanarak  
birçok alanda yeni projelere imza atıyoruz.

• Deniz Yapıları (limanlar ve barınaklar, mendirekler, iskeleler, 
rıhtım duvarları, su üstü geçitleri, su alma ağzı ve deniz 
deşarjları)
• İnşaat İşleri (altyapılar, otoyollar, köprüler, tüneller, 
demiryolları, metrolar, barajlar, hidrolik yapılar, su ve atıksu 
arıtma tesisleri, boru hatları, binalar, elektromekanik işler, 
çelik yapılar) 
• Petrol & Gaz & Enerji Tesisleri (petrol ve gaz tesisleri, 
endüstriyel işler ve kazık işleri, zemin iyileştirme ve temel 
yapıları, zemin araştırma işleri, enerji iletim hatları)  
• Temel ve Zemin Mühendisliği (kazık işleri, zemin etüd ve 
iyileştirme işleri, temel yapıları)
• Mühendislik Hizmetleri (mühendislik ve müşavirlik 
hizmetleri, proje yönetimi, inşaat yönetimi)

STFA İnşaat Grubu olarak 2014 sonu itibarıyla toplam değeri 
yaklaşık 5.6 milyar ABD Doları (STFA payı 2.3 milyar ABD 
Doları) olan 14 projemiz devam ediyor. Yine yıl sonu itibarıyla 
elimizdeki iş tutarı ise 1.6 milyar ABD Dolarına ulaştı 

Kuveyt’te Servis Limanları ve Genişletilmesi Projesi devam 
ediyor. Proje kapsamında deniz işleri (denizde  tarama, 
mendirekler, bloklu rıhtımlar, pontoonlar, ship lift sistem), 
üstyapı bina ve çevre düzenleme işleri, elektrik işleri, mekanik 
işleri ve ICT Sistemleri (deniz ve bina yönetim sistemleri, 
telekomünikasyon sistemleri) bulunuyor. 

Türk müteahhitlik sektörünün sadece Türkiye’de değil, yurt 
dışında da gelişme ve yayılmasına öncülük eden şirketimiz, 
77 yıllık süreçte adeta bir okul görevi yaptı. Bugün faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerin başındaysa Umman, Katar, Suudi 
Arabistan, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, BAE, Türkmenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye yer alıyor. 2014 yılında yeni 
ekipman alımından operasyonlarda standartlaşmaya, BT 
altyapı yeniliklerinden maliyetleri düşürmeye kadar uzanan 
birçok yenilikle STFA İnşaat Grubumuz, güçlenmesini ve 
büyümesini sürdürüyor.

STFA İnşaat Grubu olarak 2014 yılında öncelikle 
operasyonlarımıza hız kazandıracak ve daha verimli 
çalışmamızı sağlayacak bir karar aldık. Kara ve deniz 
filolarımıza römorkörler, dubalar, ağır vinçler, büyük kazıcılar 
ve taşıyıcılar gibi yeni ekipmanlar kattık. Finansal raporlarımız 
daha erken sunulurken, süreç iyileştirme çalışmalarıyla 
birlikte satın alma ve tedarik hizmetlerimizi de genişlettik. 
E-ihale sistemi gibi yeni uygulamalarla maliyetlerimizin daha 
da aşağı indirilmesini sağladık. SAP, Circle, CRM, Doküman 
Kontrol gibi BT altyapılarımızda yenilikler yaptık. Var olan 
aktivitelerin uygulamalarını yaygınlaştırırken eş zamanlı 
olarak iyileştirme çalışmalarını yürüttük. 

Maliyet Kontrol Sistemi’ni tüm projelerimizde 
yaygınlaştırıyoruz. STFA İnşaat Grubu olarak bünyemizde 
yer alan 750’si Türk yaklaşık 6000 çalışanımızın sayısının, 
faaliyetlerimizin artmasına paralel olarak daha da 
yükselmesini bekliyoruz. 

BÜNYEMİZE EKLEDİĞİMİZ YENİLİKLERLE 
BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRDÜK

2014 FAALİYETLERİ
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STFA İnşaat Grubu olarak tüm operasyonlarımızda 
önceliğimiz, ekip ve kaynaklarımızın desteğiyle maksimum hızı 
yakalamak. Sürekli büyüyen ve farklı coğrafyalarda faaliyet 
gösteren bir yapı olarak bunu hayata geçirmek için önemli 
adımlar attık. Tüm sistemlerin eksiksiz olarak hayata geçmesi 
için gerekli çalışmaları da yürütüyoruz. 

Merkez Yönetim El Kitabı ve Operasyon El Kitabı ile nerede 
olursak olalım ortak kurum dili, iletişim ve aramıza yeni 
katılan arkadaşlarımızın hızlı adaptasyonu için kurumsal 
standartlarımızı hızlı ve etkin bir şekilde oluşturuyoruz.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve bu gelişime uygun yeni iş yapma 
biçimlerinin oluşması, şirketler açısından yenilikçi yöntemlerin 
hızla benimsenmesini zorunlu kılıyor. Her gün değişen rekabet 
koşullarına ayak uydurabilmek ve beklentilere uygun çözümler 
üretebilmek için inovatif bakış açısını kurum kültürünün 
bir parçası haline getirmenin gerekliliğine inanıyoruz.  Her 
kademe çalışanımızın içinde olduğu, yaratıcı ve yenilikçi 
fikirlerin gelişmesine zemin sağlayan İnovasyon Müdürlüğü 
birimimizi oluşturarak bu konuya verdiğimiz önemi gösterdik. 
Bu yaklaşımdan ortaya çıkan fikirler ve uygulamalarla fark 
yaratacak olan grubumuzun karlı ve kalıcı büyümesinde 
inovasyonun etkisini hep birlikte deneyimleyeceğiz.

ÖZELLİKLE KÖRFEZ 
BÖLGESİ’NE ODAKLANAN 
İNŞAAT GRUBUMUZUN 
KUVEYT, SUUDİ ARABİSTAN, 
UMMAN, FAS, KUZEY IRAK, 
KATAR VE TÜRKİYE’DE 
DEVAM EDEN PROJELERİ 
BULUNUYOR.

HER GÜN DEĞİŞEN REKABET KOŞULLARINA 
İNOVATİF BAKIŞ AÇISIYLA ÇÖZÜM 
ÜRETMEYE ODAKLANAN ŞİRKETİMİZ, 
BU SAYEDE KÂRLI VE KALICI BÜYÜME 
SAĞLAMAYI DA HEDEFLİYOR.

DEVAM EDEN BÜYÜK PROJELER KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

TÜPRAŞ İSKELE İNŞAATI - TÜRKİYE

SERVİS LİMANLARI - KUVEYT

GOLD LİNE METRO İNŞAATI - KATAR

YENİ SAFİ LİMANI - FAS TAQAH BALIKÇI BARINAĞI - UMMAN

KÂRLI VE KALICI BÜYÜMEYİ 
İNOVASYONLA SAĞLAMA HEDEFİNDEYİZ

HEDEFLER VE BEKLENTİLER

Suudi Arabistan’da ülkenin en önemli işverenlerinden Saudi Aramco’ya yapılan 
Dareen Limanı Projesi tamamlanma aşamasında. Proje kapsamında mendirek, 
mevcut servis rıhtımının uzatılması, pantoon inşaatı, çeşitli bina ve altyapı işlerini 
gerçekleştirdik. Aynı işverene yapılan Juaymah İskele Projesi ise devam ediyor. 

Türkiye’de IHI ile yaptığımız İzmit Körfez Geçişi Projesi’nin altyapı inşaatları ve 
derin denizde temel inşaatları kapsamında STFA’nın üstlendiği işleri, 2014 sonu 
itibarıyla büyük ölçüde tamamladık. Proje kapsamında köprünün derin denizde 
bulunan 2 adet kule temelleri, karada bulunan 2 adet ankraj yapıları, yaklaşım 
viyadüklerinin ayakları ve ankraj kenar ayaklarının inşaatının yapım işlerini 
gerçekleştirdik. 

TÜPRAŞ’ın dünyanın sayılı rafineri yatırım projelerinden olan B Bölgesi Rıhtım 
Genişletme Projesi dahilinde İzmit Rafinerisi B Bölgesi Rıhtım Güçlendirme ve 
İskele İnşaatı Projesi’nin Geçici Kabul Belgesi’ni, 2014 yılı sonunda aldık. Yapımı 
başarıyla tamamlanan proje kapsamında; mevcut iskelenin sökümü, rıhtım 
güçlendirme, iskele inşaatı, binalar, mekanik işler ve elektrik/enstrümantasyon 
işlerini gerçekleştirdik.

Dünyanın önde gelen konteyner liman işletmecisi Dubai Port World (DPW) 
firmasının bölge ticareti açısından stratejik öneme sahip Yarımca Konteyner 
Terminali Projesi’ne tüm hızıyla devam ediyoruz. Proje kapsamında, yaklaşık 
450’şer metrelik 2 adet kazıklı iskele inşaatı, rıhtımlar arasında kalan alanın 
doldurulması ve zemin iyileştirilmesi, rıhtım önlerinin taranması, terminal altyapısı 
ve üstyapısının inşaası bulunuyor. 

Umman’da Bid Bid Sur Yol Projesi, Taqah Limanı İnşaatı Projesi, Musannah 
Arıtma Projesi ve Khasab Tibat Yolu Projesi devam ediyor. Bid Bid Sur Yolu Projesi 
kapsamında 75 km karayolu inşaatı, 9 adet köprülü kavşak, alt geçit ve üst geçitler, 
servis yolu ve tüm güzergahın aydınlatma işleri bulunuyor.  

6 kısımdan oluşan toplam 27 km’lik Khasab Tibat Yolu Projesi kapsamında, şev 

stabilizasyonu, kaya dolgusu, kıyı koruma dolgusu ile köprü 
ve menfez inşaatı işleri bulunuyor. Projede Aralık 2014 sonu 
itibarıyla zemin araştırma ve kıyı sondaj işlerini tamamladık. 
Kapsamında mendirek, tarama işleri, dolgu işleri, pantoon 
dizayn ve inşaatı işleri bulunan Taqah Limanı İnşaatı 
Projesi’nde tamamlanma aşamasına ulaştık.

Fas’ta Safi Limanı Projesi’ne devam ediyoruz. Fas’ın güney 
batısında yer alan proje kapsamında yaklaşık 3 km ve 
max.’da -18 metre derinliğinde mendirek inşaatı ve 390 
metre uzunluğunda rıhtım inşaatları bulunuyor. Projede 2014 
sonu itibarıyla; ana mendirek, geçici sığınak ve geçici rıhtım 
inşaatını tamamladık. 

Kuzey Irak’ta Erbil Su Temin Sistemi ve Duhok Dağıtım 
Şebekesi, Paket 1 Projesi’nde tamamlanma aşamasına 
ulaştık. Proje kapsamında, 40.000 eve su dağıtımı, 50.000 
m3’lük yeni reservuar inşaatı, arıtma tesisini genişletme işi ve 
Duhok’ta su dağıtım şebekesi işi gerçekleştirdik.

Katar’da QRail’in ihaleye çıkardığı metro paketlerinin en 
büyüğü olan Katar Doha Metrosu Gold Line Underground 
projesinde çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Proje 
kapsamında 32 km uzunluğunda ve 7,15 metre kazı çapında 
tünel bulunmaktadır. Projenin tünellerini açacak olan 6 adet 
Herrenknecht marka Tünel Delme Makinasından (TBM) ilki 
planlandığı şekilde başarıyla devreye alındı. 

Bu proje, 4.4 milyar dolar bedel ile Katar’da bu amaçla 
yapılan en büyük proje ve Türk müteahhitlerinin şu ana 
kadar yurt dışında aldığı en büyük bedelli kontrat özelliğini de 
taşıyor. 
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1938 Sezai Türkeş-Feyzi Akaya Ortaklığı (STFA) kuruldu.  1948 STFA’nın 

Türkiye’deki ilk büyük ölçekli müteahhitlik işi olan Malatya Köprüleri tamamlandı.

1952 Türkiye’deki ilk 154kV’lık Enerji Nakil Hattı Projesi STFA tarafından 

tamamlandı. 1958 NATO Altyapı Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk telefon 

şebekesi STFA tarafından tamamlandı. 1962 Türkiye’de o güne kadar yapılan en 

uzun iskele (mendirek) olan 1.800 m uzunluğundaki NATO Dörtyol Petrol Dolum 

İskelesi’nin inşaatı STFA tarafından tamamlandı. 1965 Türkiye’nin ilk denizaltı 

üssü inşaatı olan Bartın Limanı Projesi, STFA tarafından tamamlandı. 1968 Aliağa 

Rafinerisi Deniz Terminali Projesi kapsamında Feyzi Akkaya tarafından tasarlanmış 

olan petrol deniz platformu ilk kez kullanıldı. 1970 Kadıncık II Hidroelektrik Enerji 

Santrali Projesi kapsamında tünel açma makinası Türkiye’de ilk defa STFA tarafından 

kullanıldı. 1972 STFA’nın ve bir Türk müteahhitlik firmasının ilk uluslararası işi  olan 

Libya-Trablus Limanı Projesi üstlenildi. 1973 Libya’da yürütülen Trablus Limanı 

Projesi’nde kullanılan kesonları yerleştirmek için 1.200 tonluk liman vinci tasarlandı ve 

üretildi. 1978 Mesleki eğitim kapsamında burs vermek üzere, Feyzi Akkaya Temel 

Eğitim Vakfı kuruldu. • Mekke Mina Tünelleri kapsamında STFA Suudi Arabistan’da 

iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu.  1981 Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilk 

müteahhitlik işi olan 220kV’lık, 145 km uzunluğundaki Enerji Nakil Hattı Projesi STFA 

tarafından tamamlandı. • STFA, Mısır’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. 

1983 İran Körfezi’ndeki Jask, Keşm ve Lengeh Liman Projeleri kapsamında STFA, 

İran’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. • STFA’nın kurucuları olan Sezai 

Türkeş ve Feyzi Akkaya’ya İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından Onursal 

Doktor Unvanı verildi. 1984 Gabes Limanı kapsamında STFA Tunus’ta iş yapan ilk 

Türk müteahhitlik şirketi oldu.  1985 Dünyanın altıncı büyük asma köprüsü olan 

İkinci Boğaz Köprüsü ve 230 km’lik otoyol projesi STFA tarafından üstlenildi. İstanbul 

Kanalizasyon Projesi kapsamında ise Türkiye’de ilk kez basınçlı çimento enjeksiyon 

sistemi STFA tarafından kullanıldı.  1986 Kömürhan Köprüsü inşaatı kapsamında 

Türkiye’nin ilk yerinde dökme kazıklı temel üzerine serbest konsol metodu STFA 

tarafından uygulamaya sokuldu. 1990 Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdikleri 

üstün mühendislik ve müteahhitlik çalışmaları neticesinde, “Devlet Üstün Hizmet 

Madalyası ve Beratı” STFA kurucuları Sezai Türkeş ve Feyzi 

Akkaya’ya verildi. 1992 Kazıklarının çapı, uzunluğu ve adedi 

bakımından mühendislikte bilinen en büyük temele sahip 

köprülerden olan Galata Köprüsü’nün inşaatının yanı sıra 

Pakistan’da bulunan İndus Otoyolu Projesi, STFA tarafından 

üstlenildi. Böylece, STFA, Pakistan’da iş yapan ilk Türk 

müteahhitlik şirketi oldu. Orhaneli Termal Enerji Santrali Projesi 

kapsamında, Türkiye’de o güne kadar yapılmış olan en yüksek 

bacanın inşaatı (275 m) STFA tarafından üstlenildi.

1994 STFA, Türkmenistan’daki ilk taahhüt projesi olan 

500kV’lık, 374 km uzunluğundaki Enerji Nakil Hattını 

tamamladı. 1995 Türkiye’nin ilk Sıvı Doğal Gaz Terminali 

Projesi, Marmara Ereğli’de STFA tarafından tamamlandı.

1997  735 kV’lık İstanbul Boğazı Atlama Enerji Nakil Hattı 

Projesi, STFA tarafından tamamlandı. 1998 Asya’dan 

Afrika’ya kıtalararası bağlantı kuran 500kV’lık Mısır– Ürdün 

Bağlantı Projesi’nin yanı sıra Antalya Deniz Deşarj Projesi 

kapsamında dünyada ilk kez 1.600 mm çapında HDPE 

(yüksek yoğunluklu polietilen) borunun 50 metre derinliğe 

yerleştirilmesini kapsayan proje STFA tarafından üstlenildi.

2000 Sohar Limanı çalışmaları kapsamında STFA, 

Umman’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. 

• Lakdarya-Bouria Otoyolu tüneli çalışmaları kapsamında 

STFA, Cezayir’de müteahhitlik işi yapan ilk Türk şirketi oldu.

• Ras Laffan Liman Hizmetleri Rıhtımı çalışmaları kapsamında 

STFA, Katar’da iş yapan ilk Türk müteahhitlik şirketi oldu. 

2001 Trinagar’dan Rithala’ya Delhi Metro Tren İşletmeleri 

Viyadükleri için yapılan kazıklı temel çalışmaları kapsamında 

STFA, Hindistan’daki ilk müteahhitlik işini aldı. 2003 

/ STFA İnşaat Grubu bünyesinde yıllar içinde oluşan 

bilgi birikimini kullanmak suretiyle yenilikçi mühendislik 

çözümleri geliştirmek, nitelikli danışmanlık ve proje yönetimi 

hizmetlerini sürdürmek ve iyileştirmek üzere Mühendislik 

Şirketi ECAP kuruldu. 2004 Suudi Arabistan’da Kral Halid 

Tüneli Projesi kapsamında 1.795 metre uzunluğundaki tünel 

kazısı STFA tarafından iki buçuk ayda tamamlandı. 2005 Al 

Habtoor Engineering Enterprise Co. L.L.C ile STFA arasındaki 

ortaklık kapsamında Dubai’de Al Habtoor -STFA Soil Group 

L.L.C. kuruldu. 2007 Umman’da dünyanın en büyük 

limanlarından biri olan Duqm Limanı inşaatı STFA tarafından 

üstlenildi. İşveren Saudi Aramco için, Suudi Arabistan’ın en 

önemli yatırımlarımdan olan “Manifa Oil Field” projesinin 

tüm deniz ve inşaat işlerinin anahtar teslimi (EPC) STFA 

tarafından üstlenildi.2008 STFA, Katar Konyeyner 

Terminal Rıhtım 7 projesi kapsamında o güne kadar aldığı 

en kapsamlı “tedarik, kurulum (montaj), işletmeye alma” 

hizmet temini işini üstlendi. 2009 STFA İnşaat Grubu’nun 

yıllık cirosu 700 milyon dolar seviyesine ulaştı.  2010 STFA 

tarafından Katar’da yürütülen Gabro Terminal Rıhtımı Projesi 

teslim tarihinden önce tamamlandı. 2011 Dünyanın en 

büyük orta açıklıklı köprülerinden olan İzmit Körfez Geçişi 

Köprüsü’nün Derin Denizde Temel İnşaatları ve Altyapı 

İnşaatları Projesi’nde, üst kotu -40da 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.
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FAAL OLDUĞUMUZ ÜLKELER

PROJELERİN TAMAMLANDIĞI ÜLKELER

AZERBAYCAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ÇİN

FAS

GÜRCİSTAN

HİNDİSTAN

IRAK

KATAR

KUVEYT

LİBYA

LÜBNAN

MOZAMBİK

PAKİSTAN

RUSYA

SUUDİ ARABİSTAN

TÜRKMENİSTAN

TÜRKİYE

UMMAN

BULGARİSTAN 

CEZAYİR

İRAN

KAZAKİSTAN

KIBRIS

MISIR

ROMANYA

SURİYE

TUNUS

ÜRDÜN



ENERJİ GRUBU
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2000’li yılların başında enerji sektörüne de adım atan 

STFA, doğal gaz dağıtım, doğal gaz 
ticaret, elektrik ticaret ve yenilenebilir 

enerji üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.
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Önemi her geçen gün artan ekonomik bir alan olan enerji sektörü, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de kilit sektörlerden biri olarak büyümeye devam ediyor. 
Son on yıldır dünyada Çin’den sonra elektrik ve doğal gaz talebinin en fazla arttığı 
ikinci ülkeyiz. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine 
paralel olarak sektördeki bu büyümenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın stratejik plan ve hesaplarına göre, Türkiye’nin enerji 
talebinin 2023 yılında ikiye katlanacağı öngörülüyor. Bu talebin karşılanabilmesi 
içinse bu dönemde Türkiye’nin enerjiye 120 milyar dolar yatırım yapması 
gerekiyor. STFA olarak faaliyet gösterdiğimiz enerji alanındaki stratejimizi sürecin 
önemli aktörlerinden birisi olmak üzerine kurduk. Enerya şirketleri ve markası da 
bu stratejik hedef kapsamında faaliyetlerini yürütmeye devam edecek. 

2014 yılı bizim için tam anlamıyla “değişiklikler yılı” oldu. 2003 yılında kurulan 
ve doğal gaz dağıtım lisanslarının alındığı Antalya, Konya, Karaman, Erzincan, 
Çorum, Denizli, Aydın, Aksaray, Niğde ve Nevşehir illerinde gaz dağıtımı ve 
elektrik ticareti yapan şirketlerin bağlı olduğu Enerji Grubumuz, 2014 yılı başında 
yeniden yapılandı. Enerji üretimi ve altyapı çalışmalarını yapmak ve sektörde iddialı 
büyüklüğe ulaşmak amacıyla atılan bu adım kapsamında ilk olarak illerde farklı 
isimlerle faaliyet gösteren şirketlerimizi Enerya markası altında topladık. Bu bize 
büyük bir sinerji sağladı. Çok kısa sürede sektörünün bir numaralı markası olma 

yolunda iddialı ve kararlı yepyeni bir markayı sektöre tanıttık. 
Yine enerji sektöründe 16 modül ile SAP’ye tüm illerinde hızlı 
geçiş yapan ve kullanımını sürdürülebilir kılan ilk şirket olduk.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE ORTAK YATIRIMLAR
Hemen ardından gerçekleştirdiğimiz uluslararası ortaklık 
anlaşması ise hedeflerimiz açısından önemli bir ivme 
kazanmamıza neden oldu. Dünyanın en önemli finans 
kuruluşlarından İsviçreli Partners Group’un Enerya’ya %30 
hisseyle ortak olmasıyla, başta doğal gaz dağıtımı olmak 
üzere enerji sektöründe ortak yatırımlar yapmak üzere 
adım attık.  Enerya olarak 2014’te faaliyet alanımıza elektrik 
ticaretini de ekledik. Yılın son ayında, özellikle doğal gaz 
dağıtımı yaptığımız illerde yürürlüğe konan Serbest Tüketici 
Yasası, bu alana girmemize kapı açtı. Artık kriterleri sağlayan 
tüketiciler istedikleri elektrik sağlayıcı firmayı seçebiliyorlar; 
aylık elektrik kullanımı sayaç başına 373kWsaat düzeyinde ve 
en az 130 TL üzerinde olan konut ve ticari işletmelere elektrik 
sağlamak üzere tüm altyapı ve hizmet ağımızı tamamladık. 
Doğal gazdaki tecrübemiz ve kaliteli hizmetimizi elektrik 
sağlamada da üstlenmek üzere çalışmalarımıza başladık. 
Abonelerimize kullanım durumuna göre mevcut elektrik 
faturalarındaki, elektrik net birim fiyatında daha uygun 
teklifler sunuyoruz. Doğal gaz dağıtımı yaptığımız şehirlerde 
müşterilerimize aynı ödeme noktasından hem elektrik ve 
doğal gaz faturalarını birlikte ödeme imkânı sunduk hem de 
müşterilerimizin elektrik faturalarında tasarruf sağlayarak, 
sektörde farklı bir uygulamaya imza attık. Bazı kuruluşlarla  
yaptığımız iş birlikleriyle de öncü olduk. Örneğin, Karaman ve 
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile imzaladığımız 
anlaşmalarla  bu odalara bağlı bütün üye iş yerlerine elektrik 

SEKTÖREL GÖRÜNÜM

2014, BİZİM İÇİN DEĞİŞİKLİKLER YILI OLDU
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faturalarında avantajlar sağlıyoruz. Farklı müşteri profillerinin 
beklenti ve ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler üreterek 
fark yaratıyoruz.

HER YIL 100.000 YENİ ABONE
Özellikle doğal gaz dağıtım hizmeti için bulunduğumuz 
illerde her yıl yeni bölgelere hizmet götürmek üzere 
altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İller genişledikçe 
ve iskan alanları arttıkça, bizim de yapmamız gereken alt 
yapı yatırımı artıyor. Bulunduğumuz illerde genişlemenin 
yanında pazardaki konsolidasyon imkanlarını yakından takip 
ediyoruz. Bu yatırımlarla her yıl yaklaşık 100.000 yeni abone 
sistemimize katılıyor. Ayrıca, kullanacağı ve dağıtacağı doğal 
gazın bir kısmını hali hazırda ithalatçı firmalardan tedarik 
eden firmamız, doğrudan ithalatçı olabilme yönündeki 
çalışmalara ve bu doğrultudaki uluslararası görüşmelere 
devam ediyor.

STFA Grubu olarak, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde 
uzun yıllara dayanan tecrübeye sahibiz. Enerji Grubu olarak 
bu tecrübenin sinerjisinden faydalanarak know how’ımızı 
bölgeye transfer etmek üzere çalışıyoruz. 12 yıldır Antalya, 
Konya, Karaman, Ereğli, Erzincan, Denizli, Aydın, Aksaray, 
Çorum, Niğde ve Nevşehir’in doğal gaz dağıtımını ve altyapı 
faaliyetlerini yürütüyoruz. Türkiye’nin 2’nci en yaygın doğal 
gaz dağıtım şirketi olarak 11 şehirde bugüne kadar 501 milyon 
TL’lik yatırım ile 7.075 km’lik dağıtım ağı kurduk. Hızlı bir 
yatırım planı ile bulunduğumuz illerde nüfusun ortalama 
%85’ine hizmet götürerek 2014 yılında 838 bin aboneye, 
1,5 milyar TL’lik ciroya ve toplamda 2,8 milyar metreküplük 
hacme ulaştık.

ÇEŞİTLİ İLLERDE 
FAALİYET GÖSTEREN TÜM 
ŞİRKETLERİMİZİ “ENERYA” 
MARKASI  ALTINDA 
TOPLADIK. SEKTÖRÜNÜN 
BİR NUMARASI OLMA 
YOLUNDA İDDİALI VE 
KARARLI YEPYENİ BİR 
MARKAYI TANITTIK.

Aslan Uzun
Genel Müdür, ENERYA

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

ENERYA GAZ DAĞITM A.Ş.

ABONE BBS
838 Bin

ŞEBEKE UZUNLUĞU
7.075 km

TOPLAM ALTYAPI 
YATIRIM TUTARI
501 Milyon TL

“İYİ MÜHENDİS PROBLEMLERİNİ MASAYA 
GETİREN, MASADA ÇÖZENDİR.” 

DÜNDEN BUGÜNE / SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA
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BAŞARIMIZIN ANAHTARI, 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE 
PAYDAŞ İLİŞKİLERİNDEKİ 
HASSASİYETİMİZİN İŞ 
YAPMA ANLAYIŞIMIZIN 
ODAĞINDA OLMASIDIR. 
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EN ÖNEMLİ GÜCÜMÜZ NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI
Faaliyetlerimizi yürütürken en önemli gücümüz nitelikli insan kaynağı. Türkiye’de 
genel merkez ve bölge şubelerimizde toplam 572 çalışanımızla hizmet veriyoruz. 
Ayrıca iş birliği yaptığımız firmalarla birlikte toplam 1200 kişiye iş imkanı 
yaratıyoruz. 838 bin aboneye 7/24 hizmet götürmek, altyapı yatırımlarının yanında 
müşteri hizmetlerini geliştirmek ve yeni yapılanmayla müşteriye dönük, hızlı, 
anlaşılır bir yaklaşım zihniyetini benimsemek başarımızın ana kaynağı. Bütçe 
ve finansal disiplinin iş yapma biçimimizdeki önceliği de bizi paydaşlarımız ve 
EPDK nezdinde başarılı kılıyor. Müşteri memnuniyeti ve paydaş ilişkilerindeki 
hassasiyetimizin iş yapma anlayışımızın odağında olması ve kazan-kazan 
formülüyle çalışmamız başarımızın anahtarı olmaya devam edecek. 

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

Bağlı Ortaklık Unvanı Faaliyet İli Ortaklık Lisans Tarihi Lisans Bitiş Tarihi
  Oranı %

Enerya Denizli Denizli 90 6 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 Niğde/Nevşehir 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 99,9 7 Ekim 2009 7 Ekim 2039

İştirak Unvanı Faaliyet İli Ortaklık Lisans Tarihi Lisans Bitiş Tarihi
  Oranı %

Çorumgaz Çorum 30 16 Mart 2004 16 Mart 2034

ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş.
Doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet 
göstermek üzere 2003 yılında kurulan ve 7 Şubat 2014 
tarihinde enerji alanındaki tüm kuruluşlarını tek çatı altında 
toplayarak Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. adını alan şirketimiz,  
kısa sürede özellikle doğal gaz dağıtım sektöründe anahtar 
konumundaki işletmelerden biri haline geldi. Sahip olduğu 
enerji ve doğal gaz dağıtım lisanslarıyla Antalya, Konya, 
Karaman, Erzincan, Denizli, Aydın, Aksaray, Çorum, Niğde ve 
Nevşehir illeri  ile Konya’nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren 
Enerya, “Türkiye’nin en yaygın 2. doğal gaz dağıtım şirketi” 
olarak 30 yıllık lisans süreleriyle toplam 11 il ve ilçede , 838 bin 
aboneye hizmet sunuyor.

2014 yılında 699 milyon dolar ciro elde eden firmamız, 2,9 
milyar m3’lük gaz hacmi ile birlikte 6.868 km polietilen, 
795 km çelik hat ile toplam 7.663 km şebeke uzunluğuna 
ulaştı. STFA Yatırım Holding’in dünyanın en önemli finans 
kuruluşlarından İsviçreli Partners Group ile Enerya için 
ortaklık anlaşması yapması ise sektördeki etkimizi daha da 
artırdı ve Türkiye’nin önde gelen dağıtım firmaları arasındaki 
yerimizi sağlamlaştırdı. Yeni ortaklık yapısı %70 STFA Yatırım 
Holding, %30 Partners Group olarak belirlendi.

ENERYA GAZ TİCARET A.Ş.
Enerya Gaz Ticaret A.Ş., tedarikçilerden sağladığı doğal gazın 
yurt genelinde doğal gaz dağıtım, iletim ve satış şirketlerine, 
serbest tüketicilere, iletim ve depolama şirketlerine, ithalatçı 
şirketlere, diğer toptan satış şirketlerine ve ihracatçı 
şirketlere toptan satışı faaliyetlerini yürütmek amacıyla 
kuruldu.

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

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

EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK 

ÜRETİM LTD. ŞTİ.
STFA olarak inşaat deneyimimizi ve Türkiye enerji 
piyasasındaki varlığımızı elektrik üretimi alanına taşımak 
üzere RES Anatolia ile %50-%50 ortak olduğumuz 
Evrencik Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Ltd. Şti. 
aracılığıyla Kırklareli’nde 120 MW’lik rüzgar santrali yatırımı 
gerçekleştiriyoruz. 120 MW’lik Evrencik Rüzgar Santrali, 
kapasitesiyle Türkiye’de tamamlanmış olan 148 rüzgar 
enerjisi ihalesi arasında en büyük ilk dört santral arasında yer 
alıyor. Projenin 2016’da devreye girmesini öngörüyoruz.

ENERYA, ENERJİDE MARKANIN ADI OLDU

2014 FAALİYETLERİ
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HER FAALİYET ALANINDA 
YENİ YATIRIMLARI DEVREYE 
ALARAK HİZMET KALİTESİNİ 
ARTIRAN ŞİRKETİMİZ, 
MARKA BİLİNİRLİK 
ÇALIŞMALARIYLA DA 
YENİ ADINI KISA SÜREDE 
DUYURMAYI BAŞARDI. 
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Yeni yapılanmayla gücünü tek çatı altında toplayan STFA Enerji Grubumuz, 
2014’ü marka bilinirlik çalışmaları ve yeni yatırımlarla geride bıraktı. Operasyon ve 
bakım, acil müdahale, ölçüm ve izleme, müşteri hizmetleri, satış gibi birçok alanda 
yeniliklere imza atan şirketimiz, aldığı ödüllerle de kalitesini kanıtladı.

MARKA BİLİNİRLİK ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRDIK
Elektrik ve doğal gaz satış-pazarlama aktiviteleri yaptık.
İstanbul Energy Week ile fuar katılımı gerçekleştirdik.
Doğal gaz kampanyaları düzenledik.
Aralık 2014 itibarıyla doğal gaz dağıtımı yaptığımız şehirlerde şebeke uzunluğu 
6500 km’yi aştı. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaklaşık 1.898  km servis hattı, 
4.970 km polietilen hat ve 795 km çelik hat döşedik.
Çağrı Merkezimiz, Turkcell Global Bilgi ile hizmet vermeye başladı. 

YATIRIMLARIMIZA DEVAM ETTİK
2012 yılında altyapı yatırımlarımız 71,5 milyon TL iken 2013 yılında 94,5 milyon 
TL’ye yükseldi. 2014 sonunda ise 65 milyon TL oldu. Yine 2012 yılında 1,1 milyon TL 
olan diğer yatırımlarımız 2013 sonunda 16,5 milyon TL’ye yükseldi. 2014 yılında ise 
6,7 milyon TL olarak gerçekleşti. 

OPERASYON VE BAKIM FAALİYETLERİ 
2014 yılında Enerya Grup şirketlerimizde %96 planlı bakım, %97 planlı kontrol 
faaliyeti ve yaklaşık 10.000 km. çelik ve polietilen şebeke kaçak arama faaliyeti 
gerçekleştirdik. 2 kaçak arama aracıyla yaptığımız faaliyet sırasında 5 adet çelik 
hat, 5 adet polietilen hat, 8 adet servis hattı ve 34 adet servis kutusu olmak üzere 
toplam 52 adet kaçak tespit ederek zaman kaybetmeden kaçakları giderdik. 
2014 sonunda tüm Enerya Grup şirketlerinde SAP Sistemi’ne geçerek Acil İhbar ve 
Bakım kayıtlarını SAP Sistemi üzerinden izlenebilir hale getirdik. Sistem üzerinden 
Acil İhbar ve Bakım faaliyet kayıtlarına hızla ulaşıp analizleri yapma imkanına 
kavuştuk.

SCADA Sistemi’nin devreye alınmasıyla RMS-A, müşteri 
istasyonu ve bölge regülatörleri uzaktan izlenebilir oldu. 
Oluşan alarmları (filtre kirliliği, regülatör devre dışı, istasyon 
kapısı açık, sayaç minimum tüketimi vs) seviyelerine göre 
SMS veya online izleyerek gaz arzı güvenliğini ve sürekliliğini 
sağladık. Bu durum özellikle 2014 yılı Aralık ayında BOTAŞ 
hatlarında yaşanan basınç düşümünde hızlı hareket 
etmemize vesile oldu ve kentlerimizle olan diyaloglarda 
farkındalık sağladı.

Şebeke ve abonelerin güvenli gaz kullanımıyla ilgili olarak 
Enerya bünyesinde yapılan iyileştirmeler ve alınan/
tamamlanan ekipmanlar;
• 13 Adet Remote Metan Leak Dedector (RMLD) cihazının 
Enerya bünyesine katılmasıyla ilgili start verdik ve şirket 
bünyesinde toplam 15 adet cihazı kullanıma hazır olarak ilgili 
kent ve kaçak arama ekiplerine ulaştırdık. 
• 1 adet kaçak arama aracı ve metan detektörünü bünyemize 
ilave ederek, toplam kaçak arama araç ve ekipmanı sayısını 
3’e çıkardık.
• Enerya bünyesinde telsiz sistemlerini digital exproof 
olarak revize edip tüm grup şirketlerinde kullanılabilir hale 
getirdik. 2013 yılında Enerya Konya’da 3 adet Vortex montajı 
yapılmıştı. Isıtma sisteminin bakım maliyetini azaltması, 
amortisman süresinin kısa olması, ısıtma sisteminin 
yedeği olması ve çevreci özelliği dolayısıyla grup şirketleri 
bünyesinde Denizli Doğu ve Batı, Karaman ve Niğde RMS-A 
istasyonlarında da  devreye alındı. 2015 yılında da yeni 
istasyonlarda montajını gerçekleştireceğiz.
• RMS-A istasyonlarında kullandığımızAperflux851+PM819 
regülatörleri Reflux 819 olarak revize ettik. Bununla birlikte 

1 adet F.İ.O. smart regülatörünün 2015 yılında devreye 
alınmasını planladık. Bu regülatörler düşük giriş basıncında 
daha performanslı çalışma özelliğine sahip. Ayrıca sistem 
SCADA’ya entegre edilerek uzaktan debi ve akış kontrolü 
de yapılabiliyor. SMS üzerinden regülatörle haberleşme 
yapılarak anlık bilgiler (basınç, sıcaklık, debi) alınabiliyor.
•  SCADA Sistemi’nin devreye alınmasıyla 18 adet RMS-A, 
2 adet MS-A, 291 adet müşteri istasyonunu, 25 adet bölge 
regülatörünü, 10 adet meteoroloji istasyonunu ve birer 
adet Kokulandırma ve Katodik Koruma Sistemi’ni uzaktan 
izlenebilir hele getirdik.
• Niğde ilinde 16” çelik hat deplase işleminde, Enerya 
bünyesindeki en büyük çaplı operasyon olan 16” Linestop Hot 
Tap operasyonunu başarıyla hayata geçirdik. 

ACİL MÜDAHALE
Enerya Grup şirketleri olarak acil müdahale gereken ihbarlara 
en geç 15 dakika içinde ulaşacak ekip ve araçlara sahibiz. 
Bünyemizde 2014 yılında 19.764 adet “Acil İhbar”, 24.064 
adet “Acil Harici İhbar” ve 23.498 adet “Müşteri Hizmetleri” 
olmak üzere toplam 67.326 adet ihbarı değerlendirdik.

ÖLÇÜM VE İZLEME FAALİYETLERİ (SCADA) 
• 2014 yılında Enerya Merkez ve tüm dağıtım bölgelerindeki 
Sevkiyat Kontrol Merkezi (SKM) kurulumlarını tamamlayarak 
aktif olarak kullanmaya başladık. 
• Dağıtım bölgelerimizde seçilen toplam 25 adet bölge 
regülatörünün güneş paneli ve uzaktan okuma kurulumunu 
tamamladık ve SKM’den izlemeye başladık. 
• Yine dağıtım bölgelerimizdeki 10 adet RMS-A istasyonuna 

2014 YILINDA YENİ YATIRIMLARLA GÜÇLENDİK 
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meteoroloji istasyonu kurulumu yaptık ve SKM’den izlemeye aldık. 
• Toplam 55 adet yeni müşteri istasyonunun korrektör ve haberleşme panosu 
kurulumunu tamamladık SKM’den izlemeye başladık. 2014 sonu itibarıyla 
toplamda 291 adet müşteri istasyonumuzu izlenebilir hale getirdik.
• Niğde yeni RMS-A istasyonunu SKM’ye uyumlu hale getirip uzaktan izlemeye 
başladık. 
• Dağıtım bölgelerimizdeki RMS-A istasyonları Yangın Sistemi revizyonları 
işlemlerine başladık. 
• Çelik şebeke katodik koruma değerleri inceleme ve tespit çalışması işlemlerine 
başlayarak SCADA Sistemi’nden üretilen günlük raporların otomatik olarak ilgili 
birimlere gönderilmesini sağladık.
• SCADA Sistemi’ndeki belirlenen alarm durumlarının ilgili kişilere SMS ve e-posta 
olarak gönderilmesini hayata geçirdik.
• Botaş Elektronik Bülten Tablosu’na (EBT) anlık-saatlik ve günlük otomatik veri 
gönderimi işleminde sistemin sürekliliğini sağladık.
• SCADA web sitesini tamamlayarak korrektörlü müşterilere kendi tüketim 
değerlerini web üzerinden izleme imkânı sunduk. 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Müşteri Hizmetleri birimi olarak vezneler, iç tesisat, faturalandırma ve tahsilat takip 
alt birimlerimizde 96 kişi ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

2014 yılında tüm faaliyetlerimiz için tamamlanan SAP geçişi ile birlikte, işlemlerin 
% 100’ünü SAP Sistemi’nde gerçekleştirmeye başladık. Ayrıca sahada yaptığımız, 
tesisat kontrol, faturalandırma, borcundan dolayı kesme, açma, sözleşme fesih 
işlemlerini de SAP entegre mobil cihazlarla online olarak gerçekleştirme imkanına 
kavuştuk. 

Devreye alınan müşteri portalı aracılığıyla abonelerimize, web sitemiz üzerinden 
abone numarası ya da TCKN’si ile fatura sorgulama, proje sorgulama, randevu 
sorgulama gibi şirketimizdeki tüm işlem aşamalarına erişim sağlama şansı sunduk. 

Ayrıca sözleşme fesih başvurusunu çağrı merkezi ve web 
sitemiz üzerinde ofise gelmeden yapma olanağı yarattık.

Merkezde kurduğumuz Fatura Güvence Birimi ile kentlerde 
yaptığımız faturalandırma, tahsilat takip faaliyetlerini takip 
ediyor; faturalandırmada, parametre kontrolleri yaparak 
yanlış fatura oluşmasını engelliyoruz. Faturalandırma 
döneminde (her ayın 25’i ila 10’u arası) günlük kontrol ve 
raporlama yaparak faturalandırmanın gününde bitirilmesini 
sağlıyoruz. Yine burada yaptığımız analizlerle tüm sayaçların 
faturalandırmasını gerçekleştiriyoruz. Tahsilatları da günlük 
takip edip, tahsilat oranlarımızı artırıyoruz.

CRM VE ÇAĞRI MERKEZİ
2013 yılında Turkcell Global Bilgi ile hizmet vermeye başlayan 
İletişim Merkezimiz, 2014 yılında 15 müşteri temsilcisiyle 
çalışmalarına devam etti. Dağıtım bölgelerimizin 2014 yılı 
içerisinde SAP – CRM entegrasyonunu tamamladık böylece 
tüm iletişim kanalları aracılığıyla gelen müşteri taleplerini 
CRM Sistemi üzerinden alıp ilgili birimlere aktarabilir bir 
hale geldik. Bu sistem sayesinde abone taleplerine geri 
dönüşler ve sistematik olarak tüm süreçleri takip ederek, 
raporlayabiliyoruz.
 
CRM Sistemi üzerinden yapılan analiz ve raporlamalar 
sayesinde, iş hizmetleri ve stratejilerini belirliyoruz. Açılan 
kayıtları Günlük Raporlama Sistemi ile takip ederek 
abonelerimize  maksimum 48 saat içerisinde dönüş 
sağlıyoruz.

2014 yılı içerisinde yapılan bu çalışmalar sayesinde İletişim 

Merkezimizi arayan abonelerimize sunduğumuz hizmetler:
• Sözleşme fesih talebinin alınması,
• Sayaç okuma durum kodlarını görüntüleyerek, anlık durum 
bilgisi verilmesi,
• Detaylı fatura bilgisi ve fatura son ödeme tarihinin 
ertelenebilmesi,
• İç tesisat proje verileri ve bordro randevu bilgisi verilmesi,
• Otomatik ödeme talimat bilgileri ve banka logları bilgisi 
paylaşılabilmesi.

2014 yılında sırası ile “Abonelik Bilgi Talebi”, “Fatura Sorgu/ 
İtiraz” ve “Gaz Açma-Kapama” en çok çağrı alınan konular 
arasında yer aldı. En fazla çağrıyı Konya, Denizli ve Antalya 
dağıtım bölgelerimizden aldık. Çağrı kayıt sayısı toplamında 
2013 yılına oranla %48 artış yaşadık. 2014 yılında cevaplanan 
çağrı sayısı 253.324 adet olarak gerçekleşti.

GAZ SATIŞ
Toptan Satış Lisansı’nı 2009 yılında alan Enerya Gaz Ticaret 
A.Ş. olarak  2010 itibarıyla faaliyete geçtik. 2013 yılı ile birlikte 
ticaret hacmimizi büyüterek sektörde en büyük 2. şirket 
konumuna geldik. Üyesi olduğumuz Petform aracılığıyla 
sektördeki çalışmaların içinde yer alıyoruz, mevzuat ile 
ilgili gelişmelerde de pay sahibiyiz. Enerya bünyesindeki 
dağıtım bölgelerine gaz tedariki yaparken, aynı zamanda 
büyük sanayi kuruluşları, OSB’ler, üretim tesisleri ve elektrik 
santralleri gibi son tüketicilere de gaz arzı sağlıyoruz.

SATIŞ FAALİYETLERİ
2014 yılında 100.000 abone alarak yıl sonu itibarıyla 838 
bin aboneye ulaştık. Ayrıca lisans alanı içerisinde olan 

İŞLEMLERİN %100’ÜNÜ 
SAP SİSTEMİNDE 
GERÇEKLEŞTİRMEYE 
BAŞLAYAN FİRMAMIZ, 
FATURA GÜVENCE 
BİRİMİYLE İSE YANLIŞ 
FATURA OLUŞMASININ DA 
ÖNÜNE GEÇTİ.
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serbest tüketicilere münferit hat bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde 
abonelere yönelik çeşitli kampanyalar düzenledik. Abone bağlantı bedelini ve 
güvence bedelini taksitle ödeme imkânı sunan “Ekonomik Fırsat” kampanyasını 
tüm şehirlerde hayata geçirdik. Saha çalışmaları ile yatırım kapsamında olan 
mahallelere bilgilendirme yaparak aboneliğe davet ettik. 2013 yılında Antalya’da 
başladığımız kapıda abonelik işlemlerine 2014 yılında Aydın’ı da ekledik.

BAŞARIMIZIN İSPATI ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER
Ortaya koyduğumuz uygulamalarla abonelerimize en kaliteli hizmeti sunmayı 
hedeflerken, layık görüldüğümüz ödüller bizi hem gururlandırdı hem de daha iyisini 
yapmak adına gücümüze güç kattı. Enerya olarak SAP Yılın Mobil Uygulaması 
Ödülü’ne değer görüldük. SAP, bu alandaki başarımızı “Yılın Mobil Uygulaması” 
ödülü ile taçlandırdı. Böylece “Yılın En Kapsamlı SAP Çalışması” olan Enerya SAP 
Projesi içinden ikinci bir başarı hikâyesine imza attık. 

Yenibiris.com ve Hürriyet İK tarafından düzenlenen Yılın İşverenleri Ödülleri’nde 
binden fazla kurumsal üye arasında yapılan değerlendirme sonucunda Enerya 
olarak “Örnek İşveren” ödülünü aldık. 

Sektörümüzde bugün 2,8 milyar metreküp gaz hacmini 
yöneten öncü bir firmayız. 2015 yılında abone sayımızı ve 
yönettiğimiz gaz hacmini geliştirmeye devam edeceğiz. 
Bunun yanında Enerya olarak doğal gaz ve elektrik dağıtım/
toptan ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında büyümek 
amacındayız. Elektrik ticaretinde tüm Türkiye’ye yayılarak 
müşterilerine en yakın enerji şirketi konumuna gelmeyi 
ve 2018 yılına kadar gerek doğal gazın kaynağına ulaşıp 
ithalatçı olmayı, gerekse yenilenebilir yatırımlarımızla elektrik 
üretiminde de pay almayı hedefliyoruz. 
Pazar ve regülasyon hazır olduğunda ise şebeke suyu dağıtım 
kanalına girmeyi planlıyoruz. 
Tüm bu projelerimiz abonelerin “kapılarının önüne” kadar 
olan işler. 
Orta-uzun vadede ise “akıllı ev” stratejimizle “evlerin 
içinde” yepyeni bir pazar yaratma hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Özetle ana hedefimiz “değer zincirimizi” geliştirmek. 

Orta vadede hedeflerimiz:
• Türkiye doğal gaz dağıtımında/toptan satışında pazar lideri 
olmak,
• Doğal gazın yanında elektrik perakende satışında da önemli 
markalardan biri olmak,
• Türkiye enerji sektörünün en saygı duyulan markasını 
oluşturmak,
• Abonelerimize yenilikçi, yepyeni servisler sunmak,
• Yenilenebilir enerji üretiminde ve doğal gazda kaynağa 
ulaşmak.

HEDEFİMİZ İTHALATÇI OLMAK

ENERYA OPERASYON HARİTASI

ELEKTRİK TİCARETİNDE TÜM TÜRKİYE’YE 
YAYILMAYI PLANLAYAN ŞİRKETİMİZ, 
DOĞAL GAZ ALANINDA İSE GAZIN 
KAYNAĞINA ULAŞIP İTHALATÇI OLMAYI 
HEDEFLİYOR.

“GÜNLÜK İŞLERE MAĞLUP OLUP, İLERİSİ İÇİN 
HAZIRLIKLARI FEDA ETME. İCAB EDİYORSA 
BUNLARA YENİ EKİP KUR.” 

DÜNDEN BUGÜNE / SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ŞEHİRLER MERKEZ OFİS
AKSARAY • ANTALYA • AYDIN • ÇORUM • DENİZLİ  • EREĞLİ 

• ERZİNCAN • KARAMAN • KONYA • NEVŞEHİR • NİĞDE

İSTANBUL • ANKARA

HEDEFLER VE BEKLENTİLER



MAKİNA GRUBU
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STFA Grubu’nun kurumsal değerleri ve geleneklerine 

bağlı kalarak sürekli gelişme gösteren Makina 

Grubu, Türkiye iş makinaları 
sektörüne kazandırdığı “ilk”lerle 

öncü rolünü sürdürüyor. 
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İş ve inşaat makinaları, bir ülkenin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınabilmesini 
sağlayacak iletişim, su, enerji gibi tüm altyapı ve üst yapının şekillenmesi için 
gerekli ekipmanlardır. Ülkemizin sahip olduğu iş ve inşaat makinaları adedinin 
gelişmiş ülkelerdekinin %20’si kadar olması ve neredeyse yarısının ömürlerini 
tamamlamış olması, bu sektördeki potansiyelin büyüklüğünü gösteriyor.

70 yıllık Türkiye iş makinaları sektöründe bugün 660 firma faaliyet gösteriyor. 
Bu firmaların 200’ü imalatçı, 350’si ise yan sanayi firması. Ülke çapında 
yapılan satışların %60’ı distribütörler, %40’ı ise imalatçı firmalar tarafından 
gerçekleştiriliyor. Türkiye, satış adedi bazında Avrupa’nın dördüncü, dünyanın 
ise 11’inci büyük iş makinası pazarı konumuyla sektörde önemli bir yere sahip. 
2014 yılına siyasi gerginlikler ve özellikle ABD kaynaklı dış ekonomik gelişmeler 
neticesinde dalgalı seyreden döviz kurlarıyla başlayan Türkiye iş makinaları 
sektörü, devam eden dev yatırım projelerinin etkisiyle özellikle yılın ikinci yarısında 
toparlanmaya başlamış olsa da bir önceki yılda gerçekleştirilen makina satış 
adedinin %15 gerisinde kaldı. Sektörde gözlenen diğer bir gelişme ise mini ve 
teleskobik yükleyici ürünlerine olan talebin daralan pazarda artmış olması.

Bugün faaliyetlerini “SİF İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. 
A.Ş.” adı altında sürdüren ve STFA / Işıklar Holding kuruluşu 
olan şirketimiz, Sezai Türkeş-Feyzi Akkaya tarafından 1956 
yılında kuruldu.

Dünyanın önde gelen iş makinaları markası JCB’nin 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan SİF İş Makinaları 
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.  olarak İstanbul, Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon’da yer alan satış 
noktalarımız ve 35 yetkili servisimizle Türkiye’nin dört bir 
yanına hızlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hizmet sunuyoruz. 

STFA Grubu’nun kurumsal değerleri ve geleneklerine 
bağlı kalarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz ve Türkiye 
iş makinaları sektörüne kazandırdığımız “ilk”lerle öncü 
rolümüzü sürdürüyoruz. 59 yıllık geçmişimizde yenilikçiliğe 
verdiğimiz önemi tüm iş yapma süreçlerimize ve bu alandaki 
yatırımlarımıza yansıtıyoruz. İnovasyon konusundaki 
uzmanlığıyla zirvedeki yerini koruyan JCB ile iş birliğimizde 
de yaratıcılığa ve yenilikçi çözümlere odaklanıyor ve bu 
alanda JCB’ye de katkıda bulunuyoruz.

JCB İLE İŞ BİRLİĞİMİZ 41 YILDIR SÜRÜYOR
Dünyadaki en büyük üç iş makinası üreticisinden biri olan 
JCB ile 41 yıldır güçlü bir iş birliği yürütüyoruz. Dünya çapında 
mühendislik alanında en gelişmiş tesislere sahip olan JCB, 
300’den fazla farklı modelde makina üretiyor. JCB, servis 
desteği ve kalitesi kanıtlanmış satış sonrası hizmetiyle dört 
kıtada, 150 ülkede bulunan 2 binin üzerindeki distribütörü ile 
yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.

SEKTÖRE KAZANDIRDIĞIMIZ “İLK”LERLE
ÖNCÜ ROLÜMÜZÜ SÜRDÜRÜYORUZ

KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

Pazar taleplerindeki değişiklikleri en iyi şekilde karşılamak 
amacıyla ürün çeşitliliğimizi sürekli genişleterek, JCB marka 
kazıcı-yükleyiciler, teleskobik yükleyiciler, ağır iş makinaları 
ve kompakt ürün serileriyle inşaat, tarım ve endüstriyel 
sektörlerdeki müşterilerimize etkin çözümler üretiyoruz.
Her sektöre odaklanmak ve müşterilerimize özel çözümler 
sunabilmek amacıyla  2013 yılında “İş Makinaları” ve “Tarım 
Makinaları”ndan sorumlu iki ayrı birim oluşturduk. Yine bu 
amaçla, ürün yelpazesini genişletmek adına JCB markasının 
dışında, dünyanın önde gelen konkasör markalarından 
RubbleMaster’ı 2006 yılında, Terex Group’a bağlı olan 
Powerscreen’i ise 2013 yıl sonu itibarıyla portföyümüze 
kattık.

MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ HİZMETİ SUNUYORUZ
Müşterilerimizin hem garanti kapsamındaki hem de 
garanti kapsamı dışındaki makinaları ile ilgili tamir ve bakım 
ihtiyaçlarına Türkiye genelindeki yetkili servis noktalarımızla 
cevap veriyoruz. Orijinal yedek parça stoğuyla çalışılan 
bu servislerde yetişmiş teknik elemanlar ve firma teknik 
desteğiyle müşterilerimizin en iyi şekilde hizmet almasını 
sağlıyoruz.

Satış sonrası hizmetlerle ilgili her türlü sorun ve soruya 
cevap vermek üzere firma bünyesinde kurulan Satış 
Sonrası Hizmetler Departmanı’nın yanı sıra, her konudaki 
müşteri şikayet, öneri ve taleplerini değerlendirmek için 
oluşturduğumuz Müşteri İlişkileri Birimimizle de mümkün 
olan en hızlı dönüşü yapabilmek ve arıza sürelerini 
minimumda tutmak üzere çalışıyoruz.

59 YILLIK GEÇMİŞİMİZDE 
YENİLİKÇİLİĞE VERDİĞİMİZ 
ÖNEMİ TÜM İŞ YAPMA 
SÜREÇLERİMİZE VE 
BU ALANDAKİ 
YATIRIMLARIMIZA 
YANSITIYORUZ.

Cüneyt Divriş
Genel Müdür, SİF

STFA MAKİNA GRUBU

SİF - PAZAR PAYI
%14,3

UH-KİRADAKİ MAKİNA 
ADEDİ
943

2014 CİROSU
238 Milyon $

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

“EMİRLERİN VE KUMANDALARIN YAPILABİLİR 
OLSUN. ÖLÇÜ OLARAK, ONUN YERİNE İŞİ 
KENDİNİN TUTTUĞUNU FARZET.” 

DÜNDEN BUGÜNE / SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA

SEKTÖREL GÖRÜNÜM

“BİLDİĞİN İŞİ YAP, MÜMKÜN 
OLDUĞUNCA AZ KONUŞ, YAPTIĞIN 
İŞLER SENİN İÇİN KONUŞUR.” 

DÜNDEN BUGÜNE / SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA
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Sektöründe sahip olduğu 60 yıla yaklaşan deneyimle özellikle inşaat, tarım ve 
endüstriyel sektörlerdeki müşterilerine etkin çözümler üreten firmamız SİF İş 
Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., 8 ilde yer alan satış noktaları ve 35 yetkili 
servis ile tüm Türkiye’ye hizmet sunuyor. 

JCB marka kazıcı-yükleyiciler, ağır iş makinaları, kompakt ve endüstriyel ürün 
serisinin satış ve pazarlamasını sürdüren firmamız, dünyanın önde gelen konkasör 
markaları Rubblemaster ile Powerscreen’in de Türkiye’deki temsilciliğini üstleniyor.

Yenilik, kalite ve hizmet sunumuyla Türkiye’nin alanındaki en iyi firması olarak her 
türlü ihtiyaca çözüm üretme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren SİF İş Makinaları 
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. olarak 2014’te de öncülüğümüzü elden bırakmadık. İş 
makinalarıyla ilgili her türlü ihtiyaç için beklenenden fazlasını vererek, sektördeki 
en yüksek müşteri memnuniyetine ulaşma gayretiyle çalışmalarımıza devam 
ettik. Toplumumuza, hissedarlarımıza, bayiilerimize, yetkili servislerimize ve 
çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli artırmak, en büyük misyonumuz oldu.

2014 yılında JCB ile iş birliğimizin 41. yılını kutladık. Bu vesileyle JCB’nin 
Türkiye’deki kullanıcılarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedik. Bu uzun 
soluklu distribütörlüğün müşterilerimizin geribildirimleriyle sürekli geliştiğine 
inanıyoruz. Bu iş birliğine atfen ülke çapında düzenlediğimiz “40. Yıl Festivali” 
organizasyonlarıyla da müşterilerimize hem makina hem de yedek parça 
alımlarında avantajlar sunan kampanyalar düzenledik. Yine bu yıl içerisinde JCB 
kullanıcılarına SİF İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. olarak iki büyük avantaj 
daha sunmaya başladık; LiveLink Uydu Takip Sistemi ve 500 Saat Bakım Aralığı.

Kazıcı-yükleyici ve teleskobik yükleyici ürünlerle birlikte standart olarak vermeye 
başladığımız LiveLink Uydu Takip Sistemi, müşterilerimizin makinanın kullanımı 
boyunca tüm verilere ulaşarak hem maliyet hem de performans avantajı 
yakalamalarına yardımcı oluyor. Makinanın çalınmasına karşı da ciddi bir 
önlem niteliğindeki bu sistem, müşterilerimizin olduğu kadar, leasing ve sigorta 
şirketlerinin de menfaatlerine hizmet ediyor. Değişen ve gelişen motor, yakıt ve 
yağlama teknolojilerine ve kalitelerine bağlı olarak, JCB’nin de onayıyla 2014 yılında 
bakım aralıklarını 250 saatten 500 saate çıkardık. Sektörde kazıcı-yükleyiciler 
için 500 saat bakım aralığı öneren ilk firma olarak müşterilerimize hem maliyet 
hem de zaman kazandırmış olduk. Ağustos ayında İstanbul Orhanlı’daki yeni 
Genel Müdürlük tesisimizde faaliyetlerimizi sürdürmeye başladık. Çalışanlarımıza 
ve temsil ettiğimiz markaya yakışır ofis ortamı ve STFA’nın performans odaklı 
değerlendirme sistemi Circle’ın etkin kullanımıyla çalışmak için tercih edilen iş 
yerleri arasındaki gücümüzü de sağlamlaştırdık.

Dünya standardlarında en yeni ve gelişmiş ürünleri, yetkin 
kadrosu, bayileri ve yetkili servisleri aracılığıyla kaliteli 
ve eksiksiz hizmet anlayışıyla sunan firmamız, belirlediği 
hedefler doğrultusunda çıtasını sürekli yükseltme peşinde.

Alanında en uzun distribütörlüğe imza atan firma olarak 
vizyonumuzda 2018 yılı sonunda sektörde en yüksek pazar 
payına sahip lider kuruluş olmak var.

Bir diğer hedefimiz ise makina satışlarında sektörden daha 
hızlı bir büyüme kaydederken, servis ve yedek parça kar 
oranımızı da artırmak.

Faaliyet gösterdiğimiz mevcut pazarlara ek olarak, hedef 
pazarları geliştirmek ve yeni pazarlar yaratmak da pazar 
payının büyütülmesinde son derece önemli. Bu amaçla, 
başta geri dönüşüm, limanlar, sanayi kuruluşları gibi 
endüstri sektöründe hizmet veren firmalar olmak üzere, yeni 
sektörlere yönelik ihtiyaçları belirliyor ve bu konularda JCB ile 
ortak çözümler geliştiriyoruz.

Mevcut müşterilerimizin memnuniyetlerini ölçmek amacıyla 
sürekli yapılan anketlerin sonuçlarını üç ayda bir yönetim 
ile paylaşıyor ve iyileştirme projeleri geliştirmek üzere 
çalışıyoruz. Memnun müşterilerin daha fazla makina ve 
yedek parçayla servis hizmeti alacağı bilinciyle, onlara yönelik 
yan ürün ve hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca 
JCB’nin geliştirdiği LiveLink, PremierCover gibi ürünlerin 
tanıtımını yaparak da her geçen gün yayılımını artırıyoruz.
Çeşitlendirme ve iş geliştirme stratejisi kapsamında ise 
makina, yedek parça satışı ve servis hizmetine ek olarak, 
uzun/ günlük, operatörlü/operatörsüz makina kiralaması 
yapmak, takas ve 2. el satışıyla ciromuzu imajı artırmak da 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

FAALİYETLERİMİZLE SEKTÖRÜMÜZÜN ÖNCÜSÜ 
OLDUĞUMUZU YİNE KANITLADIK

HEDEFİMİZDE LİDERLİK VAR

KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

8 İLDE YER ALAN SATIŞ 
NOKTALARI VE 35 
YETKİLİ SERVİSLE TÜM 
TÜRKİYE’YE HİZMET 
SUNAN SİF İŞ MAKİNALARI, 
FAALİYETE GEÇİRDİĞİ İKİ 
FARKLI UYGULAMAYLA 
MÜŞTERİLERİNE KOLAYLIK 
VE KAZANÇ SAĞLARKEN, 
SEKTÖRDEKİ ÖNCÜLÜĞÜNÜ 
DE BİR KEZ DAHA ORTAYA 
KOYDU.

“İŞ KALİTESİNDEN FEDAKARLIK 
ETME, İŞLERİ BİTİRE BİTİRE GİT.” 

DÜNDEN BUGÜNE / SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA

2014 FAALİYETLERİ

SUNDUĞU YENİ ÜRÜN VE HİZMETLERLE 
HEM SEKTÖRÜN HEM DE ÜLKEMİZİN 
GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK SAĞLAYAN 
FİRMAMIZIN HEDEFİ, ALANINDA LİDER 
OLMAK.
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SİF OPERASYON HARİTASI

SATIŞ NOKTALARI SERVİS NOKTALARI
ADANA • ANKARA • ANTALYA 
• BURSA • DİYARBAKIR  
• İSTANBUL • İZMİR • TRABZON 

ADANA • ANKARA • ANTALYA • BALIKESİR • BURSA • ÇORUM • DENİZLİ 
• DİYARBAKIR • ELAZIĞ • ERZİNCAN • ERZURUM • ESKİŞEHİR • GAZİANTEP 
• HATAY • IĞDIR • İSTANBUL • İZMİR • KAHRAMANMARAŞ • KARABÜK 
• KAYSERİ • KIRKLARELİ • KOCAELİ • KONYA • MALATYA • SAMSUN • SİİRT 
• ŞANLIURFA • TOKAT • TRABZON • VAN

STFA MAKİNA TİCARET A.Ş. (UNIVERSAL 
HANDLERS)
Forklift ve istif makinaları kiralama alanında ilk kurumsal 
şirket olan STFA Makina Ticaret A.Ş., Universal Handlers 
markasıyla sektörünün en büyük üç isminden biri olarak 
faaliyet göstermektedir.

Makina Grubu bünyesinde 2003 yılında yeni bir yapılanma 
ve “Sorunsuz Hizmet” ilkesiyle faaliyetlerine başlayan 
Universal Handlers, forklift kiralamada koşulsuz müşteri 
memnuniyetini operasyonun her anında uygulayarak 
ekonomik ve kalıcı çözümler üretmektedir. Günümüzün 
güncel Pazar taleplerindeki değişiklikleri takip ederek, 
ihtiyaçlarını en doğru, en iyi biçimde karşılamak amacıyla 
müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca 
müşterilerinin her türlü istifleme ihtiyaçlarını forklift, ataşman 
ve yardımcı ekipmanlarla karşılamaktadır. 

Hizmet verdiği ürün grupları
• Dizel-LPG-Akülü Forkliftler
• Kabinli/Kabinsiz
• Ataşmanlı/Ataşmansız
• Havalı-Dolgu / İz Bırakmaz Lastikli
• Reachtruck-Sipariş Toplayıcılar
• Akülü İstifleyici ve Transpaletler
• Personel Yükselticiler
• Dar Koridor İstifleyicileri (turret truck)
• Teleskobik Forklift
• Kompakt iş makinaları

YALE
Forklift sektörünün Türkiye’deki gelişimini takiben yapılan 
orta ve uzun vadeli analizler sonucunda, Universal Handlers, 
10 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimini kiralamanın yanı sıra 
forklift ve istif makinalarının satışı ile genişletmeye karar 
vermiştir. Uzun süren bir ön çalışmanın sonucunda, 2015 
yılının Nisan ayından itibaren Nacco Materials Handling 
Group bünyesinde yer alan ve dünya istif makinaları 
sektörünün öncü markalarından olan Yale’nin Türkiye’deki 
yetkili distribütörü olmuştur.

Türkiye’nin de içinde olduğu EMEA bölgesinde 3 fabrikası 
bulunan Yale, depo içi ekipmanları İtalya’da, büyük boy
(Jumbo) forkliftleri Hollanda’da, elektrikli, dizel ve LPG 
forkliftlerini de Kuzey İrlanda’da bulunan fabrikalarında
üreterek, Türkiye pazarına sunmaktadır. Bu mükemmel 
üretim ağı, Türkiye pazarına ürünlerin kısa sürede 
ulaştırılmasında büyük önem taşımaktadır.
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HMF ASANSÖR VE SERVİS SAN. VE TİC. A.Ş
İnşaat sektörünün lokomotifi olan asansör ve yürüyen merdiven sektörü; bakım 
ve onarımda kullanılan malzeme, cihaz ve ekipmanlarla birlikte yaklaşık 1 milyar 
dolarlık bir ekonomik hacme sahiptir. Geçtiğimiz 5 yılda artan metro, havalimanı 
gibi altyapı yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleri de sektörün önümüzdeki 
dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir. Sektörde faaliyet gösteren 
yetkili firma sayısı 663 iken herhangi bir yetki almadan çalışan firma sayısı ise 
yaklaşık 1500 civarındadır. Asansör montaj, bakım ve onarım olarak sektörde 
çalışan insan sayısı ise sanayi sicil kayıtları baz alındığında toplam 22.522 kişidir. 
Yılda ortalama 25-30 bin asansör ile 3.000 yürüyen merdiven kurulumunun 
gerçekleştiği sektörde yürüyen merdivenlerin tamamına yakını ithaldir. Kurulumu 
gerçekleştirilen asansörlerin yaklaşık % 12’sinin parçalarının tamamı ithal, yerli 
marka ile kurulumu gerçekleştirilen asansörlerin % 8’i ise ithal komponentlerden 
oluşmaktadır. 

HER TÜRLÜ PROJEYE UYGUN ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ
1984 yılında asansör sektörüne giriş yapan Hyundai; Çin, Brezilya ve Kore’de 
bulunan üretim tesislerinde yıllık 19.200 ünite üretimi gerçekleştiriyor. 1750 
kişinin çalıştığı dev bir teknoloji şirketi olan Hyundai, 18 m/sn ile dünyanın en hız 
lı asansörünün de üreticisidir.  55 ülkede faaliyet gösteren Hyundai Asansör’ün 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan HMF Asansör olarak; İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de bulunan satış temsilciliklerimiz ile her türlü projeye uygun çözümler 
üretiyor ve her zaman koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Yeni kurulan 
bir şirket olmamıza rağmen çok hızlı bir büyüme göstererek Türkiye’de saygın 
projelere asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant satışı gerçekleştirdik ve 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Satış sonrası hizmetlerle ilgili her türlü soruna 
cevap vermek ve arızaları en kısa sürede gidermek üzere 7/24 çalışan bir Çağrı 
Merkezi oluşturduk. İleriki dönemlerde de Müşteri İlişkileri Departmanı şeklinde 
ayrı bir birim olarak hizmet vermesini planlıyoruz.

HYUNDAI’NİN ASANSÖR MARKASI İMAJINI 

GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞTIK
2014 yılında marka bilinirliğimizi artırmaya yönelik 
çalışmalarımızı bir önceki yıl olduğu gibi bu sene de devam 
ettirerek gazete ve dergilerde aktif olarak yer aldık. Sosyal 
medyayı da aktif olarak kullanarak son tüketicinin gözünde 
Hyundai’nin asansör markası imajını güçlendirdik. Ayrıca 
Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünü bir araya getiren 
“Sign of the City” gayrimenkul ödül törenine sponsor olarak 
sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldik.

KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİLMESİNE SINIF AÇARAK 

DESTEK OLDUK
Sektöre kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla başlatmış 
olduğumuz eğitim projemizin ilk aşamasında Bayrampaşa 
İnönü Endüstri Meslek Lisesi’nde bir asansör sınıfı açılmasına 
destek olduk. Teknik ekibimizin de uygulamalı eğitimlere 
katılarak öğrencilere deneyimlerini aktarabilecekleri 
bir eğitim platformunun ilk adımını atmış bulunduk. 
İlerleyen zamanlarda bu sınıfta eğitim gören öğrencilerin, 
HMF Asansör’de stajyer olarak deneyim kazanmasını 

HIZLI BİR BÜYÜME İLE SAYGIN PROJELERDE YER ALDIK

KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

planlanıyoruz. Asansör sektörünün en büyük üç oyuncusu 
arasında yer alma hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi 
yürütmeye devam ediyoruz. Şirket olarak birçok farklı ürün 
grubunda hizmet veriyoruz:
1. Ultra Yüksek Hızlı Asansörler
2. Makina Dairesiz Asansörler
3. Panoramik Asansörler
4. Sedye Asansörleri
5. Yük Asansörleri
6. Gemi Asansörleri
7. Yürüyen Bantlar 
8. Yürüyen Merdivenler 

HEDEFTE YENİ PAZARLAR YARATMAK VAR
2009 yılında HMF güvencesi ile Türkiye pazarına giren 
Hyundai Asansör, her tip ve modeldeki ürünlerin satış, 
pazarlama, montaj, bakım-servis ve modernizasyonu 
ile bunlara ait tüm yedek parça ve komponent ihtiyacını 
karşılıyor. Türkiye başta olmak üzere Makedonya ve 
Gürcistan’da da faaliyet gösteren HMF Asansör,  kısa 
zamanda 2500 adet ünite satışına ulaştı. Mevcut pazarlara ek 
olarak, hedef pazarları geliştirmek ve yeni pazarlar yaratmak 
da pazar payının büyütülmesinde son derece önemli. 

Bu doğrultuda Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da da HMF 
Asansör olarak projeler almak üzere çalışmalar yürütüyoruz. 
Büyüyen sektörle beraber satışlarımız da artarken, bakımda 
bulunan ünite adetlerimizi de artırarak, Hyundai markasını 
yurt çapında yaygınlaştırmak da önemli hedeflerimiz 
arasında bulunuyor. Hyundai, Kore ve Çin’den sonra en 
büyük satış adetlerine ve teknolojisi en yüksek ürünlere 
Türkiye’de ulaştı. Türkiye pazarının da içinde bulunduğu ürün 
segmentinde ise ilk üçte yer aldı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ İLE İHTİYAÇLARI 

DOĞRU TESPİT EDİYORUZ 
2015 yılı başında mevcut müşterilerimizin memnuniyetlerini 
ölçmek ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha 
iyi anlayabilmek amacıyla bir Müşteri Memnuniyeti Anketi 
gerçekleştirdik. Ankette yer alan sonuçlar doğrultusunda 
müşterilere yönelik yan ürün ve hizmetleri sunmaya devam 
ediyoruz. 

Ayrıca Hyundai tarafından geliştirilen yeni ürün ve 
teknolojilerin tanıtımını yaparak ve çeşitli etkinliklere sponsor 
olarak marka bilinirliğimizi artırmayı hedefliyoruz.

YAKLAŞIK 1 MİLYAR 
DOLARLIK EKONOMİK 
HACME SAHİP ASANSÖR 
VE YÜRÜYEN MERDİVEN 
SEKTÖRÜ, İNŞAAT 
SEKTÖRÜNDE ARTAN 
PROJELERLE DAHA DA 
BÜYÜYECEK.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Gerçek başarının sadece ürün ve hizmetlerle 

değil çevreye ve topluma kazandırılanlarla birlikte 

geleceğine inanan STFA, 

sağlık-emniyet-çevre kültürünü benimsemiştir.
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Paydaşlarımızın menfaatlerini etik ve adalet çerçevesinde şeffaflıkla gözetmemize 
ve ekonomik performansımızı sorumluluklarımıza sahip çıkarak artırmamıza 
destek olacak prensipleri içeren kurumsal yönetim, kurulduğumuz günden bu yana 
iş yapış şeklimizi temsil ediyor.

Bu özellikleriyle de kurumsal yönetim, yöneticilerimizle gerçekleştirdiğimiz strateji 
çalıştaylarında, şirketlerimizin tamamında hem kendileri hem de kilit paydaşları 
nezdinde en stratejik konu olarak öne çıktı. STFA Yatırım Holding Sürdürülebilirlik 
Konuları Matrisi’nin en üstünde yerini aldı.

YÖNETİM KURULU YAPISI
STFA Yatırım Holding Yönetim Kurulu  dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu 
üyelerinden sekizinin icra görevi yoktur. Azınlık hissedarlar hisse payları oranında 
Yönetim Kurulu’nda temsil edilirler. Hissedarlık sözleşmelerinde azınlık haklarını 
koruyan kanuni hükümlerin yanı sıra ek düzenlemelere de yer verilir.

YÖNETİM KURULU’NA BAĞLI OLAN KOMİTELER
Raporlama döneminde yapılan çalışmalar sonucunda, kurulan komiteler öncelik 
sırasına göre; Denetim, Risk ve Ücretlendirme Komiteleri’dir. Yönetim Kurulu’na 
bağlı olacak bu komitelerin ekonomik, sosyal, çevresel etkilerin yönetilmesi ile ilgili 
doğrudan sorumlulukları olmasını öngörüyoruz ve bu konuda çalışmalara devam 
ediyoruz.

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

Risk Komitesi’nin temel görevi kurumsal risk yönetimi 
sistemini oluşturmak, grubumuzun varlığı, gelişimi ve 
sürdürülebilirliği için risk oluşturabilecek unsurların erken 
tespitini, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayacak önlemleri 
sunmaktır. Bu özelliği ile de Risk Komitesi önümüzdeki 
dönemlerde de Holding temelinde sürdürülebilirlik 
çalışmalarında lokomotif görev alacak bir komitedir.

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

RİSK YÖNETİMİ
STFA Yatırım Holding olarak, operasyonlarımızı 
gerçekleştirirken; katma değer üretirken aldığımız risklerin 
farkında olarak iyi yönetmemiz gerektiğini biliyor ve bu 
konuya çok önem veriyoruz. Sürdürülebilir büyümenin, 
risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve 
yönetilmesiyle sağlanacağına inanıyoruz. Misyonumuzun 
önemli bir parçası olan, “paydaşlarımıza değer yaratmak” için 
risk yönetimi konusunu öncelikli olarak ele alıyoruz. 

Gerek inşaat, gerek enerji ve gerekse makina sektörleri, 
risk yönetimi açısından kritik iş kollarını oluşturuyor. STFA 
Grubu’nda 2009 yılında başlayan kurumsal risk yönetimi 
yaklaşımımızı destekleyen çalışmalarımıza, 2012 yılından 

bu yana ivme kazandırdık ve etkin şekilde yönetiyoruz. 2014 
yılında Holding bünyesinde Risk Yönetimi ve Uyum bölümünü 
kurduk ve risk yönetimi faaliyetlerine hız verdik. 2014 yılı 
başında STFA Grubu’nun risk analizini tamamladık. 

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

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

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

İNOVASYON
Sadece bugüne değil, yarına ve çok daha ötesine bakabilmek. 
İnovasyon alanındaki çalışmalarımız, değişimleri, fırsatları, 

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

KURUMSAL YÖNETİM 

KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZIN 
TEMEL PRENSİPLERİ; 
YASALARA UYUM, İNSAN 
VE ÇALIŞMA HAKLARININ 
GÖZETİMİ, ADİL, SAYGILI, 
SORUMLU VE ETİK 
DAVRANIŞTIR.
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eğilimleri, beklenti ve ihtiyaçları hissetmek ve özgün çözümler geliştirmek üzere 
tüm hızıyla sürüyor. Köklü şirket tarihimizde, kültürümüzde ve genlerimizde var 
olan “mühendislik”, “tasarım”, “çözüm üretmek” ve “yaratıcılık” özelliklerimizle, 
inovasyona verdiğimiz önem her yıl biraz daha artıyor. 

2014 yılında Sabancı Üniversitesi’nden Sayın Umut Ekmekçi ve Sayın Merih Pasin, 
STFA Grup şirketleri yöneticilerine inovasyon konusunda bilinçlendirme eğitimleri 
verdiler. Buna ek olarak uygulamaları daha etkin hale getirmek için danışmanlık 
almaya başladık. Dünyadaki son gelişmeleri yakından izleyerek, inovasyon 
yaklaşımımıza ve hedeflerimize uygun olanları kendi içimizde geliştirerek, projelere 
dönüştürmeye başladık. Şirket vizyonu dâhilinde beyin fırtınalarıyla oluşturulan 
yenilikçi fikirleri değerlendirip projelendiriyoruz. 

STFA olarak operasyonlarımızdaki yeni, yaratıcı metotları uygulanır kılmak ve yeni 
teknolojileri bünyemize katmak için önemli adımlar atıyoruz. Gelecek vizyonumuz, 
bulunduğumuz her alana değer katma hedefimiz ve iş yaklaşımımızla, temelimizi 
oluşturan alanları daha verimli kılmak ve yeni kollar eklemek üzerine inovasyon 
araştırma çalışmalarımız devam ediyor. İnovasyon kapasitemizin yükselmesiyle 
birlikte, hizmetlerimizdeki katma değeri ve verimliliğini arttırma, ayrıca 
rekabetçiliğini yükseltme hedefi doğrultusunda, kendimizi sürekli geliştirerek 
ilerliyoruz.

İNŞAAT GRUBU’NDA İNOVASYON
İnşaat Grubumuzda, inovatif düşünme bakış açısını tüm operasyonlarında 
yaygınlaştırmak ve tüm paydaşlarına ulaşmak için başlatılan IDEA platformunda 
“Fikir Toplama ve Ödüllendirme” çalışmalarına bu yıl da devam ettik. Kurumsal 
İnovasyon sürecinin bir parçası olarak sanayi ile üniversite arasında köprü olma 
ve değer yaratma amacıyla, üniversite ve teknokentlerle ortak proje geliştirilmesi 
konusunda da temaslar kurduk ve çalışmalara başladık. İnşaat grubu İnovasyon 
Çalışma Grubu haftalık toplantılar ile yapılanmasını tamamlayarak değer 
yaratmaya başladı. Bir diğer yandan iç iletişim ağlarından şirket içi bir inşaat 

tartışma platformu oluşturulmasının temeli atıldı. Projelerde 
ortaya çıkan sorun ve çözümlerin, gelişmelerin bilgilerinin 
paylaşılarak tüm çalışanlar tarafından erişilebilir hale gelmesi 
hedefleniyor. İnşaat süreçlerine, mühendislere destek 
vermesi için yeni teknoloji ürünleri incelenmeye başlandı. Bu 
ürünlerin süreç hızlandıran, masraf azaltan etkileri dışında, 
daha karmaşık yapılarda da kullanılabilecek malzeme ve 
mühendislik teknolojileri için çalışmalara başlandı. 

ENERYA’DA İNOVASYON 
Enerya’da 2014 yılında, öncelikli hedefler ve stratejilerimizle 
uyumlu olacak ve yüksek katma değer yaratacak üç 
proje üzerinde çalışmalara başladık. Bu projeler;  müşteri 
verilerinin analiz edilerek müşterilere özel (B2B ve B2C) 
enerji paketlerinin oluşturulması, 187 Doğal Gaz Acil telefon 
hattına gelen koku/kaçak ihbar sayılarının analiz edilerek 
azaltılması ve operasyon giderlerinin düşürülmesi ve dağıtım 
bölgeleri için tüketim tahmini modellemesi yapılmasıdır. 
Müşterilerini iyi tanıyıp, doğru ve özel çözümler geliştirmeyi 
hedefleyen Enerya proje ekipleri, aynı zamanda sistem 
güvenliğini en üst seviyede tutarak mevcut kaynaklar 
dâhilinde yenilikçi çözümler üretmek üzerine yoğunlaştılar. 
Enerya ilk etap projelerinin tamamı onay ve geri dönüş alarak 
ikinci aşamaya geçtiler.

SİF MAKİNA’DA İNOVASYON
SİF Makina’da 2013 yılında çalışanlarımıza özgürce 
hayal kurabilecekleri, sonrasında da yaratıcı fikirlerini 
somutlaştırıp hayata geçirebilecekleri yenilikçi düşünme 
ortamı sağlayan Büyük Fikirler Aksiyonu platformunu hayata 
geçirdik. Böylece geliştirilen inovatif fikirlerden uygulamaya 

alınabilecek olanları belirledik ve 2014 yılında ödüllendirdik. 
2014 yılında “İlklerin Sonu Yok” isimli iletişim kampanyası 
ile bu yaklaşımın bir kez daha altını çizme fırsatı yakaladık. 
Firmanın iş süreçlerine ve sonuçlarına olumlu etkisi olan ilk üç 
fikir için proje grupları oluşturuldu. Proje gruplarının fikirlerini 
olgunlaştırıp, sunmalarından sonra, bu projelerin hayata 
geçirilmesi için kaynak sağlandı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ
Yeni teknolojiler hızla artıyor, birkaç dakikada yeni iş 
modelleri şekilleniyor ve hemen her gün bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bu değişimin 
arkasındaki en önemli itici gücü ise bilgi ve iletişim 
teknolojileri oluşturuyor. Günümüz yöneticileri, her 
zamankinden daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerini 
kullanmak durumundalar. STFA Yatırım Holding’te 2014 
yılı boyunca yapılan çalışmaların temeline bilgi güvenliği ve 
bununla ilgili kavramlar yerleşti.

BT SÜREÇLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
2014 yılında ISO 27000 ve ITIL gibi en iyi standart 
çerçevelerine uyumlu şekilde hazırlanan politika, prosedür, 
talimat, form ve süreç göstergelerini yeniden düzenledik. ITIL 
Süreçlerini şirket içinde adapte etmek ve BT hizmet kalitesini 
artırmak için ManageEngine yazılımını kullanmaya başladık.

DOKÜMAN YÖNETİMİ
Türk müteahhitlik sektöründe sayısız “ilk”e imza atmış olan 
STFA’nın en değerli varlığı şüphesiz kurumsal hafızası. Geçen 
yıllarda uygulamaya alınan kurumsal iletişim portalına ilave 
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olarak, 2014 yılı başında kurumsal doküman ve belgelerimizi nasıl yöneteceğimizi  
belirlemek amacıyla çalışmalar organize ettik ve bu çalışmalar sonucunda “DYS 
Doküman Yönetim Sistemi” veya “EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi” 
olarak bilinen bir altyapı STFA Grubu için yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 
Kolay uyarlanabilir olması, maliyetinin düşük olması, TS 13298 – Elektronik 
Belge Yönetimi standartlarıyla uyumlu olması, yüksek bilgi güvenliği ve sertifikalı 
SAP sistem entegrasyonu olması nedeniyle tercih ettiğimiz bir Alman yazılım 
platformu üzerinde EASY STFA.doc ismini vediğimiz sistemi STFA Merkez Ofis 
ve şantiyelerinde kullanmaya başladık. Taşeron, tedarik ve hizmet sözleşmeleri 
yönetimi EASY Doküman Yönetim Sistemi üzerinde yapılandırdık.

E-FATURA VE E-DEFTER
Türkiye’deki yasal zorunlulukların bir sonucu olarak 2014 yılı bizim için SAP 
E-Fatura ve E-Defter Dönüşüm yılı oldu. SAP E-defter çözümü tercih edilerek STFA 
İnşaat Grubu E-defter uygulamasına geçen ilk şirket oldu. Yasal bir zorunluluk olan, 
E-defter ve e-fatura projeleri ile grubumuzun kâğıt basım, iş gücü kaybı, zaman 
kaybı ve arşiv maliyetlerini düşürdük.

FELAKET ÖNLEME MERKEZİ
Bilişim sistemlerinin artan önemi ve oldukça kritik görevleri yerine getirmesi 
nedeniyle bu sistemlerin herhangi bir sebeple işlemez hale gelmelerinin oldukça 
olumsuz sonuçları olabiliyor. Bilgi Teknolojileri Departmanı olarak bir iş sürekliliği 
planı çerçevesinde mevcut BT kaynaklarını ISO 27001’e uygun hale getirilmesi 
çalışmalarına yine bu yıl içinde başladık.

STFA Merkez Ofis Data Center üzerinde, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi 
standartlarına göre iyileştirme çalışmaları yaptık ve kullanıcıları kesintiye 
uğratmadan fiziksel güvenlik önlemi aldık. Bu çalışma öncesinde BT Risk 
Analizi yaparak çıkan sonuçlar ışığında fiziksel ve sistem güvenliği açısından 
sistem odasını yeniledik. Aynı zamanda klima çalışma şartlarının ve oda elektrik 

altyapısının iyileşmesi ile enerjide tasarruf sağladık. Bu 
çalışmalar kapsamında Turkcell SuperOnline ile yapılan 
sözleşme ile Ankara’da bir Olağanüstü Durum Merkezi 
kurduk.

STFA BLOG VE WEB SİTESİ 
Sosyal medya çalışmalarımızın yeni bir meyvesi, samimi 
iletişim aracımız STFA Blog, 2014 yılbaşında yayın hayatına 
başladı. STFA blog tüm sosyal medya hesaplarımıza içerik 
sağladığı gibi tüm hesapların tek kanal ekseninde birleşmesini 
de sağladı. STFA Grubu web sitesini yine 2014 yılı sonuna 
doğru, yeni teknolojik gelişmeleri kapsayacak bir şekilde 
yeniledik.

İNOVASYON, BULUT HİZMETLERİ VE SÜREÇ 

İYİLEŞTİRMELERİ
2014 yılı birçok disiplin için süreç iyileştirme yılı oldu. 
STFA Holding genelinde İnsan Kaynakları Departmanı’nın 
önderliğinde, Performans Yönetim ve İşe Alım Süreçlerini, 
SAP Success Factors Bulut yazılımı üzerinden hayata geçirdik. 
Ayrıca SAP JAM, SAP SuccessFactors Üzerinde Forum ve 
bilgi paylaşım sitesini aktif hale getirerek şirket içi iletişime 
yeni bir boyut kazandırdık.SAP ERP yazılımı ile entegre çalışan 
web tabanlı yeni bir Makina Bakım Programı geliştirdik. Bu 
kapsamda geliştirdiğimiz yakıt otomasyon takip sistemi ile 
de makina ve ekipmanların yakıt verimliliklerini teknolojiden 
faydalanarak takip etmeye başladık.

Tedarik sürecinde Elektronik İhale Sistemi kullanmaya 
başladık. Projelerimizin merkez üzerinden alımlarının sistem 

üzerinden yapılması, takibi ve yönetimi için program ve 
raporlar hazırladık. Mobil ortamda da izlenebilen raporları 
projelerimizde yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca bu çalışmaya paralel 
olarak EASY Doküman Yönetim Sistemi üzerinde ithalat ve 
ihracat dosyalarının, sevkiyatlarının, belge ve faturalarının 
takip sistemini kurduk. Projelerimizde yaygınlaştırmaya 
devam ediyoruz.

YEŞİL BT FAALİYETLERİMİZ
STFA Bilgi Teknolojileri bünyesinde enerjinin verimli 
kullanımını amaçlayan sanal sunucuları, bilgisayarların 
tasarruf moduna geçmesi gibi uygulamaları uzun süredir 
kullanıyoruz. 2014 yılında da, satın aldığımız bilgi teknolojileri 
ekipmanlarının enerji sarfiyatlarını önemli bir seçim kriteri 
olarak konumlandırdık. 

Kullanım ömrünü doldurarak elektronik atık statüsüne gelmiş 
bilgi teknolojileri ekipmanlarını envanterden çıkararak, 
belediyenin elektronik atık tesislerine veriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 
STFA Yatırım Holding’de Sürdürülebilirlik Yönetimi’ni 2013 
yılında gündemimize aldık ve 2014 yılında STFA’nın 75 
yıllık sürdürülebilirlik hikayesini temel alarak hazırladığımız 
ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. 2013 yılına ait 
ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı yönlendiren 
ürün, hizmet ve faaliyetlerimizle yarattığımız etkileri nasıl 
yönettiğimizi, paydaşlarımıza aktardık.

Sürdürülebilirlik yönetimine giriş çalışmalarımız 
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kapsamında, Aralık 2013 ve Ocak 2014 döneminde tüm şirketlerimizde ayrı ayrı 
gerçekleştirdiğimiz ve Üst Yönetim de dahil olmak üzere farklı kademelerden 
yöneticilerimizle yaptığımız sürdürülebilirlik stratejisi çalıştaylarında her bir 
şirketimiz bazında öncelikli konularımızı ve kilit paydaşlarımızı gözden geçirdik.  
Danışmanımız tarafından uluslararası kabul görmüş rehberleri de dikkate 
alarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlere özel belirlenen olası sürdürülebilirlik 
etkilerimizi hem kilit paydaşlarımız hem de şirketlerimiz nezdinde iki aşamalı 
olarak değerlendirdik. Raporlama sürecinde, çalışanlarımızın tümüne açık olan ve 
tüm şirketlerimizden 450 çalışanımızın katıldığı sürdürülebilirlik değerlendirme 
anketi gerçekleştirdik. Online bir platform üzerinden gerçekleştirdiğimiz ve 
faaliyet gösterdiğimiz sektörleri ilgilendiren en önemli sürdürülebilirlik konularına 
yönelik sorular içeren bu anketinin amacı, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde 
çalışanlarımız nezdinde farkındalığı artırmak ve onların bu konular kapsamında 
şirketin performansı ile ilgili görüşlerini almaktı. Anketin sonuçlarını içeren 
görüşlere raporumuzun ilgili bölümlerinde yer verdik. 

Bu çalışmalarla, raporlama sürecine çalışanlarımızın katılımını sağlamış olduk. 
Tüm şirketlerimizde ortak olarak öne çıkan sürdürülebilirlik etkilerini dikkate alarak 
STFA Yatırım Holding geneli için stratejik öneme sahip konuları ekonomik, çevresel 
ve toplumsal olarak ayrı ayrı inceledik ve STFA Yatırım Holding Sürdürülebilirlik 
Konuları Matrisi’ni oluşturduk. 2014 yılında yaptığımız gözden geçirme sonucunda 
ilerleme raporumuzu sosyal ve çevresel etkilerimiz kapsamında hazırladık.

Tablonun sağ üst bölümünde, hem paydaşlarımız hem de Grubumuz açısından 

daha yüksek öneme sahip ve grup şirketlerimizin itibar, 
yasal, finansal ve operasyonel performansını doğrudan ve 
önemli ölçüde etkileyen ortak konular yer alıyor. Bu konular 
raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını oluşturuyor ve 
şirketlerimizin ilgili performansını verilerle rapor içinde detaylı 
olarak aktarıyoruz.

Böyle bir matris hazırlamaktaki temel amacımız, şirketlerimiz 
kadar öncelikli paydaşlarımızın da önem verdiği konuları 
tespit edebilmek, sürdürülebilirlikle ilgili plan ve hedeflerimizi 
bu konular çerçevesinde belirleyebilmektir. Önümüzdeki 
dönemlerde daha fazla paydaşımızla fikir alışverişinde 
bulunmayı ve sürdürülebilirlik kapsamında odaklanacağımız 
konuları ve ilgili mevcut hedeflerimizi geliştirmeyi 
hedefliyoruz.

KİLİT PAYDAŞLARIMIZ
Paydaşlarımız, şirketlerimizin ilişkide olduğu, ürün/
hizmet ve faaliyetlerimizden etkilenen ve/veya aksiyon ve 
kararlarıyla şirketlerimizin kurumsal hedeflerine ulaşmalarını 
etkileyebilecek tüm kişi ve kuruluşlardır.

Tüm şirketlerimizin farklı departmanlardan sorumlu 
yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejisi 
çalıştaylarının önemli bir bölümünü, AA1000 Accountability 
Paydaş Katılım Standardı İlkeleri’ni temel alarak yaptığımız 
paydaş gözden geçirme ve önceliklendirme çalışmalarına 
ayırdık. Şirketlerimizin her biri için yaptığımız detaylı paydaş 
çalışmalarında grubumuzun kilit paydaşlarını altı grup olarak 

tespit ettik.
Önümüzdeki dönemlerde bu paydaş gruplarını temel alarak 
oluşturacağımız iletişim platformlarında, sürdürülebilirlikle 
ilgili etkilerimize yönelik fikir alışverişini artırmayı 
hedefliyoruz.
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Grubumuzun stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli sermayesi, STFA 
kültür ve değerlerini benimsemiş insan kaynağımızdır. STFA İnsan Kaynakları 
politikasının temel unsurları; çalışanlarımız için sağlık, güvenlik, eğitim, sürekli 
gelişim, fırsat eşitliği, adalet, iş birliği, yaratıcılığın teşviki ve açık iletişimdir. 

Şirketlerimizde birbirlerini tamamlayan, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek 
adına uzmanlığını en iyi şekilde kullanacak kişilerden oluşan ekipler kuruyor, farklı 
kademelerdeki tüm personelimiz için teknik ve kişisel gelişime yönelik eğitimler 
sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın kariyer planlamalarını şirketlerimizin vizyon ve hedeflerine uygun 
olarak performans sistemi kapsamında yapıyor, yöneticilik pozisyonları için 
yaptığımız değerlendirmelerde mevcut çalışanlarımıza öncelik veriyoruz.

2014 yılında grup şirketlerimize ait istihdam verilerimiz aşağıdaki tabloda yer alıyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Kurulduğumuz günden bugüne STFA’nın en değerli kaynağı 
insan kaynağı oldu. Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini yaptığı 
her işte ön koşul olarak kabul etmiş bir şirket olarak STFA’da 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) en sistemli şekilde yönetilen 
konuların başında geliyor.

STFA Grubu şirketlerinin her biri, İSG konusunu faaliyet 
gösterdiği sektörün tabi olduğu kanun ve yönetmeliklerin 
ötesinde ve İSG politikaları çerçevesinde azami dikkatle 
yönetiyor. İnşaat Grubu şirketlerimiz ve Enerya bünyesindeki 
doğal gaz dağıtım şirketlerimiz, Kalite Çevre İş Sağlığı ve 
Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında OHSAS 
18001 Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.

Raporlama döneminde grubumuz bünyesinde herhangi 
bir ölümlü kaza yaşanmadı. Aldığımız olumlu sonuçlar 
şirketlerimizin sağlık ve güvenlik konusunda yaptığı titiz 
çalışmaların sonucudur.

2014 yılında İnşaat Grubumuzda çalışanlarımıza sağladığımız 
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri %33 oranda artarak 95.577 
adam çarpı saat olarak gerçekleşti. 

Enerya’da 2014 yılında 509 personelin katılımıyla, kişi başına 
ortalama 11 saat, toplamda 5.599 adam çarpı saat İSG 
Eğitimi gerçekleştirdik. Çevre bilinci oluşturabilmek için 158 
personele toplam 474 adam çarpı saat Çevre Eğitimi, 237 
teknik personele yönelik olarak toplam 4.002 adam çarpı saat 
Teknik Eğitim gerçekleştirdik. Universal Handlers’da 194, SİF 
Makina’da 252 adam saat İSG eğitimi gerçekleştirdik.

EĞİTİM VE GELİŞİM 
Belirlediğimiz iş hedeflerine ulaşma yolunda, çalışanlarımızın 
performans değerlendirme süreçleri sonucunda ortaya 
çıkan mesleki ve kişisel gelişim gereksinimlerini karşılamak 
üzere, kariyer planları ve rotasyon ihtiyaçları doğrultusunda, 
gerekli gördüğümüz yetkinlikleri geliştirmek amacıyla eğitim 
faaliyetleri planlıyoruz. 

Eğitim uygulamalarımız, mesleki gelişiminin yanında 
çalışanlarımız arasında yeni etkileşim ortamları yaratıyor ve 
çalışan motivasyonuna olumlu katkılar sağlıyor.

2014 yılında çalışanlarımıza yaptığımız eğitim yatırımlarıyla 
ilgili veriler aşağıdaki grafiklerde yer alıyor. Eğitimlerimizin 
büyük çoğunluğunu, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, 
uzmanlığın önemi sebebiyle teknik eğitimler oluşturuyor.

İYİ UYGULAMA
İnşaat Grubu’nda 2014 yılında merkez ofisimizde ve 
projelerimizde çalışanlarımız 22.405 saat eğitim aldı. 
Bu eğitimlerin %45’ini mavi yakalı, %55’ini beyaz yakalı 
çalışanlarımızın katıldığı eğitim programları oluşturuyor. Üç 
çalışanımız şirketimiz tarafından desteklenen Executive MBA 
programını, bir çalışanımız MBA programını tamamladı. Yine 
2014 yılında, temel amacı grubumuzda ortak bir yönetim 
ve liderlik kültürünün oluşmasını ve kalıcı hale gelmesini 
sağlamak olan Liderlik Gelişim Programı’nı hayata geçirdik. 
Hem merkez, hem projelerden 30 yöneticimizi programa 
dahil ettik.

SOSYAL PERFORMANSIMIZ

ÇALIŞANIMIZA VERDİĞİMİZ DEĞER
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ŞİRKETİMİZDE 
KATILIMCILIĞI VE 
İLETİŞİMİ DESTEKLİYOR, 
ÇALIŞANLARIMIZA SAĞLIKLI 
VE GÜVENLİ BİR İŞ ORTAMI 
SUNUYORUZ. TOPLUMSAL 
SORUMLULUKLARIMIZI 
EĞİTİM ALANINDA 
YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

2014 YILINDA DA GRUP ŞİRKETLERİMİZİN HİÇBİRİNDE 
ÖLÜMLE SONUÇLANAN BİR KAZA OLMAMASININ 
MUTLULUĞUNU YAŞIYOR VE SIFIR KAZA HEDEFİYLE 
GELECEĞİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ. RAPORLAMA 
DÖNEMİNDE GRUP ÇALIŞANLARIMIZA TOPLAM 96.023 
SAAT İSG EĞİTİMİ SAĞLADIK.

Çalışanlarımıza Yaptığımız Eğitim Yatırımları (2014)

Toplam İşgücü Birim İnşaat Grubu Enerji Grubu Makina Grubu

   Beyaz yaka çalışanlar Kişi 1.165 316 294

   Mavi yaka çalışanlar Kişi 4.662 226 66

   Alt işverenlerin çalışanları Kişi 1.911 524 25

TOPLAM Kişi 7.738 1.066 385

Sözleşmeye Göre Birim İnşaat Grubu Enerji Grubu Makina Grubu

   Sözleşmeli çalışanlar Kişi 5.827 542 2

   Tam zamanlı çalışanlar Kişi 5.827 542 358

Cinsiyete Göre Birim İnşaat Grubu Enerji Grubu Makina Grubu

 Kişi 5.653 436 286

   Erkek Oran %97 %80 %79

 Kişi 174 106 74

   Kadın Oran 3 %20 %21

Eğitimler Birim İnşaat Grubu Enerji Grubu Makina Grubu

Teknik eğitimler adam*saat 21.013,5 4.002 1.731

Kişisel gelişim eğitimleri adam*saat 1.391  6.153 4.645

Toplam eğitimler adam*saat 22.404,5  10.155 5.654

Toplam eğitim alan kişi sayısı 2.290 690 387
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1992 yılında Sezai Türkeş tarafından kurulan ve STFA sponsorluğunda faaliyet 
gösteren Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı’nın, STFA’nın 75. kuruluş yılında 
desteklemeye başladığı yeni projesi Khan Academy Türkçe, pek çok özelliği ile 
bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor. Khan Academy’nin 
uluslararası genişleme sürecinde STFA’nın girişimleriyle dünya genelindeki ilk 
iştiraki olarak kurulan Khan Academy Türkçe, Türkçe konuşan herkese dünya 
standartlarında ve ücretsiz öğrenim imkanı sağlıyor.

Projenin hedefi, Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve eğitime getirdiği 
yenilikçi bakış açısı ile büyük başarı yakalamış, dünyanın en büyük öğrenim 
platformu Khan Academy’yi kâr amacı taşımadan Türkçeleştirilmesini sağlayarak, 
bütün dünyada Türkçe konuşan herkesin kullanımına sunabilmektir. Bilimsel ve 
Teknik Yayınları Çeviri Vakfı tarafından yürütülen projeye birçok gönüllü öğrenci, 
öğretmen, çevirmen ve sanatçı destek sağlıyor.

İnteraktif alıştırmalar, testler, yönlendirme ve raporlama mekanizmaları gibi gelişmiş 
özelliklerin yer aldığı Khan Academy Türkçe’nin yeni web sitesinin %65’i 2014 
yılı sonu itibarı ile Türkçeleştirildi. Yeni sitenin test aşaması, planlandığı gibi, 2014 
yaz döneminde kullanıcıların hizmetine sunuldu. İnteraktif alıştırmaların büyük bir 
kısmına Türkçe olarak erişilebiliyor. Yaşayan bir platform olması, her gün yeni içerik 
girişi yapılması, günlük çeviri hacmini etkiliyor. Tamamlanma oranları dönemsel 
değişiklik göstermekle birlikte her geçen gün çeviri hacmi artıyor. Khan Academy 
Türkçe gönüllülerinin desteğiyle, platformun öncelikli olarak kullanıma sunulacak 
içeriklerinin tamamının Türkçe’ye kazandırılması ve web sitesinin test aşamasının 
2015 sonu itibariyle tamamlanmasını hedefliyoruz. Bugün, Khan Academy Türkçe’ye 
tabletler ve akıllı telefonlardan da ulaşmak mümkün ve hazırlığı süren mobil 
uygulamalar ile kullanıcılara bu konuda daha fazla kolaylık sağlanması planlanıyor. 

Khan Academy’nin iPhone ve iPad (IOS) uygulaması İngilizce 
olarak App Store’da ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. 2015 
yılının başında yapılması planlanan kapsamlı bir güncelleme ile 
Khan Academy’nin resmi mobil uygulamasının web sitesindeki 
tüm gelişmiş özelliklere sahip olması ve İngilizce olarak 
yayınlandıktan sonra diğer dillere de çevrilebilir bir altyapıya 
kavuşması bekleniyor. 2016 yılının başına kadar bu alanda 
Türkçeleştirme çalışmalarının tamamlanması öngörülüyor. 

Khan Academy Türkçe, web sitesi üzerinden 2014 yılında 
2 milyon online ders verdi. Milli Eğitim Bakanlığı kanalı ile 
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden izlenen dersler ile birlikte 
bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bilimsel 
ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı bünyesinde 2014 yılsonu 
itibariyle 3.003 ders videosu tamamıyla Türkçeleştirildi. 
2014 yılında Türkçeleştirilen ders sayısı ise 1.511 oldu. Henüz 
Türkçe olarak seslendirilmemiş fakat Türkçe altyazılı olarak 
sunulan ders videoları ile birlikte toplam Türkçe video sayısı 
2014 yılında 3.500’e yaklaştı.

HER ŞEYİ ÖĞRENEBİLİRSİN!
Khan Academy Türkçe 2014 yılında kuruluşunun birinci 
yıldönümünü kutlarken aynı zamanda, Khan Academy’nin 
tüm dünyada büyük ilgi gören “You Can Learn Anything” 
kampanyasını Türkiye’de de başlattı. “Her Şeyi Öğrenebilirsin” 
tanıtım videosunda kampanyanın ilham aldığı değerleri 
çarpıcı şekilde vurgularken, “Her insan öğrenebilir. Kim 
olursan ol, nerede olursan ol, tek bir şeyi bilmelisin: Her şeyi 
öğrenebilirsin!” sloganı ile ülkemizde de toplumsal farkındalık 
yaratmayı hedefliyoruz. 

Khan Academy’nin kurucusu Salman Khan da bu konudaki 
düşüncesini, “Öğrenme konusuna olan bakışımız, öğrettiğimiz 

her şeyden çok daha önemli. Eğer toplum olarak öğrenirken 
çabalamamız gerektiğini kabullenirsek, insanlığın potansiyeli 
uçsuz bucaksız bir hal alacaktır” cümleleriyle özetliyor ve 
herkesi öğrenmeye davet ediyor. 
www.herseyiogrenebilirsin.org

UMUT SARININ İÇİNDE
SİF Makina olarak, 2013 yılında AKUT iş birliği ile başlattığımız 
ve doğal afetlerde görev yapacak yetkin operatör ihtiyacını 
karşılamaya yönelik planladığımız, “Umut Sarının İçinde” 
projemiz kapsamında bugüne kadar 100’e yakın iş makinası 
operatörünün eğitilmesini sağladık. Bunun yarısı 2014 yılında 
gerçekleşti (Şubat 2014 - Sakarya Belediyesi operatörleri 
- 20 kişi; Kasım 2014 - Ankara Yenimahalle ve Çankaya 
belediyeleri - 25 kişi). 2015 yılı için 45.000 TL ile eğitimlerin 
üç kur yapılmasını planlıyoruz.

TEVİTÖL (TEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ)
Türkiye’nin en parlak gençlerine, dünyanın en iyi 
eğitimini vermek için yola çıkan TEVİTÖL,  1993 yılında 
kurucularımızdan Sezai Türkeş tarafından, değerli eşi İnanç 
Türkeş’in adını yaşatmak üzere eğitim dünyasına kazandırıldı. 
Maddi olanakları sınırlı üstün ve özel yetenekli 300 öğrencinin 
yatılı ve tam burslu eğitim göreceği Gebze’de 416 dönümlük 
bir arazide kurulu okulu, 2002’de Türk Eğitim Vakfı devraldı. 

TEVİTÖL, kurulduğu günden beri, üstün yetenekli çocukların 
yaratıcılık ve yeteneklerini desteklemek, gelişime, değişime, 
yaratıcılığa ve özgür düşünceye açık bir eğitim sunmak 
için çalışıyor. TEVİTÖL bugün, ülkemizdeki üstün ve özel 
yetenekli çocuklara, ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise 
düzeyindeki yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren tek 
kurum olma özelliğini koruyor. 

TOPLUMSAL KATKILARIMIZ

KHAN ACADEMY TÜRKÇE

KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

“İYİ BİR 
ORGANİZASYON VE 
PROFESYONEL BİR 
YÖNETİCİ VARSA 
BAŞARI DEVAM EDER, 
YOKSA ETMEZ.” 

DÜNDEN BUGÜNE 
SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA
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STFA Yatırım Holding olarak son 5 yıldır TEVİTÖL’e destek vermeye devam 
ediyoruz. Öncelikle TEV bünyesinde oluşturulan bir STFA burs fonuna doğrudan 
maddi katkı yapıyoruz. Bu fonun getirisiyle de öğrenci burslarına katkı sağlanıyor. 
Bu modelin yaygınlaşması ve daha fazla üstün yetenekli, maddi olanakları sınırlı 
çocuğun faydalanması amacıyla başlatılan “Olağanüstü” projesi, iş dünyası veya 
özel kişilere tanıtılmakta ve katkı istenmektedir. Ayrıca okula sürekli burs katkısı 
için özgün bir yaz kampı tasarlanarak, 2015 yılında devreye alınmasına destek 
verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ
“Gelecek Bizim İçin Olağanüstü” temasıyla tasarlanan projenin hedefi, maddi 
desteğe ihtiyacı olan üstün ve özel yetenekli öğrenciler için yeni bir burs fonu 
oluşturmak. Bu kapsamda, önde gelen pek çok şirkete ülkemiz için getirisi çok 
yüksek olacak bu yatırıma destek olma çağrısıyla bir kampanya başladı. Şirketlerin 
üstün ve özel yetenekli bir çocuğun TEVİTÖL’de 5 yıllık eğitimini karşılayarak 
katıldığı kampanyaya destek artarak devam ediyor.

Ayrıca, okulun mezunları projeye destek için “Bizim Sınıf” projesini üretti. Mezunlar 
kampanyaya destek olurken okula da mezuniyet yıllarını gösteren birer bank 
hediye etmeyi planlıyorlar. İki sınıf hedefe ulaşıp 2015’de banklarını aldı. Bankı 
yerleştirip topladıkları belli miktarın kalanını fona bağışlıyorlar.  

TEVİTÖL GELECEK KAMPI
STFA’nın öncülüğünde başlatılan TEVİTÖL Gelecek Kampı projesi ile liseli gençlerin 
gelecek vizyonlarına, alanında ilk olma özelliği taşıyan bir programla destek verildi.  
Gençlerin gelecek planlarını desteklemek ve mesleki eğilimlerini ortaya çıkarmak 
amacıyla, özel bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. İlki yarıyıl tatilinde 
diğer 5 hafta da yaz tatilinde olmak üzere toplam 6 haftalık bir yatılı yaz kampı 
düzenlendi. Kampın tüm geliri üstün yetenekli çocuklar eğitim fonuna aktarıldı. 
STFA ve grup şirketleri olarak; kendi çalışanlarımızın çocukları ve kampa katılmak 

isteyen farklı şehir ve okullardan ihtiyacı olan çocuklarının 
kamptan faydalanmasına destek olduk. Ayrıca farklı 
şirketlerle de bu sosyal sorumluluk projesine destek olmaları 
için görüşmeler yapıldı, Gelecek Kampı’nın amacı anlatıldı. 
Pek çok şirket kendi çalışanlarının çocuklarını kamptan 
faydalandırarak projeye katılım sağladı. 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER KURULU 
(SOSAK)
Üyeleri İnşaat Grubu şirketleri çalışanlarından oluşan SOSAK, 
2013 yılında çalışmalarına başladı. Çalışanlarımız arasındaki 
iletişimi güçlendirmek ve çalışan bağlılığını artırmak amacıyla 
yine çalışanlar tarafından başlatılan girişim, raporlama 
döneminde pek çok projeye imza attı.  

TOPLUMSAL KATKILARIMIZ KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

“DÜRÜSTLÜK DAİMA 
EN İYİ POLİTİKADIR.” 

DÜNDEN BUGÜNE 
SEZAİ TÜRKEŞ - FEYZİ AKKAYA

Projenin Adı Hedeflenen fayda
Faydalanan 
Paydaşlar

Iş birliği 
yaptığımız 
paydaşlar

Artvin Nuri 
Özaltın Ortaokulu 
öğrencilerine ve 
ailelerine yardım 
kampanyası

Eğitime Destek

100’ün 
üzerinde 
öğrenci ve 
aileleri

Yıldız Teknik 
Üniversitesi 
Yapı Klübü, 
Arhavi 
Kaymakamlığı

Kan Bağışı 
Kampanyası

Kan bağışını desteklemek, 
bilinci artırmak

80 ünite kan Kızılay Derneği

Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar İçin 
Yürüyoruz Yarışması

Eğitime ve korunmaya 
muhtaç çocuklara destek

250 
koruncuk

Koruncuk 
Vakfı, 
Fittogether 
Firması

Mavi Kapak Projesi

Hem engellilere destek, 
hem de uzun sürede yok 
olan plastik kapakları geri 
dönüşüme kazandırmak 

Çevre ve 
toplum

Ataşehir 
Belediyesi

Çalışanlardan 
toplanan kırtasiye, 
oyuncak, kıyafet 
yardımları

İhtiyacı olan ailelere yardım 
etmek

İhtiyaç sahibi 
aileler

Ataşehir 
Belediyesi



72 STFA YATIRIM HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU   73

ENERJİ YÖNETİMİ
Şirketlerimizin genelinde enerji kullanımı binalarımızda ve 
araçlarımızda gerçekleşiyor. Binalarımızın ısıtmasında doğal 
gaz, ulaşım araçlarımızda mazot ve benzin kullanıyoruz. 
Elektriği, yönetim merkezlerimizde ve operasyonlarımızda 
aydınlatma, ısıtma, soğutma ekipmanlarımızda ve bakım 
onarım makinalarında kullanıyoruz. Benzinli ve mazotlu 
araçlarımız için egzoz muayenelerini ve jeneratörler için baca 
gazı analizleri yıllık olarak yapıyoruz.

İYİ UYGULAMA
Enerya’da 2013’de başlattığımız, elektrik ve ısınma gazı 
tüketiminde tasarruf sağlaması, baca gazı emisyon 
değerlerini asgari seviyelere indirmesi ve ilgili çevre kirliliğinin 
önlemesi gibi özellikleri olan Vorteks ısıtma sistemi ile 
2014’de enerji kullanımımızı %38 oranında düşürdük.

ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZ KURUMSAL PROFİL • İNŞAAT GRUBU • ENERJİ GRUBU • MAKİNA GRUBU • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • FİNANSAL GÖSTERGELER

GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ 
HER PROJEMİZDE, ISO 
14001 KAPSAMINDA 
ULUSAL VE ULUSLARARASI 
KANUNLARLA 
UYUMLU OLAN ÇEVRE 
YÖNETİM SİSTEMİMİZİ 
UYGULUYORUZ.

ÇEVRE YÖNETİMİ
Çevre Yönetim Sistemi ile şirket Üst Yönetimi’nin belirlediği politika doğrultusunda, 
faaliyet ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğal kaynakları verimli 
kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi ve azaltmayı hedefliyoruz. 

Bu doğrultuda, faaliyet ve hizmetler ile ilgili tüm süreçleri ayrıntılı olarak analiz edip 
karşılaşabileceğimiz çevre etki - boyut parametrelerini değerlendiriyoruz. Tehlikeli 
ve yasaklı maddelerle ilgili olarak, satın alma, depolama ve atıkları bertaraf etme 
yöntemlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

STFA olarak, gerçekleştirilen ve planlanan her projemizde, ISO 14001:2004 
kapsamında ulusal ve uluslararası kanun gerekliliklerine uygun olarak 
geliştirdiğimiz Çevre Yönetim Sistemimizi uyguluyoruz. Çevre Yönetim Sistemimiz 
Planla;  (gerekli olan amaç ve süreçlerin oluşturulması) - Uygula (sürecin 
uygulanması) - Kontrol Et (sürecin, çevre politikasına, yasal ve diğer şartlara göre 
izlenmesi ve değerlendirilmesi,  sonuçların raporlanması) – Önlem Al (sistem 
performansının sürekli geliştirilmesi için aksiyon alınması) modeli üzerine kuruludur. 
Bu yaklaşım sayesinde Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli olarak geliştiğini ve 
amacına ulaştığını garanti altına alıyoruz. Faaliyetlerimizin, ekipmanlarımızın, ürün 
ve hizmetlerimizin çevre boyutlarını değerlendiren bir program üzerinden giderek, 
çevresel etkilerimizi kontrol altında tutuyoruz. Bu programın içine şu konular dahildir: 

• Hava emisyonları 
• Suya yapılan deşarjlar
• Toprak kirliliği
• Atık yönetimi
• Hammadde ve doğal kaynak tüketimi

Tüm projelerimizde, alt işveren personelleri dahil tüm çalışanlara çevre bilinci, 
STFA’nın Çevre Yönetim Sistemi ve genel kuralları hakkında eğitimler sağlıyoruz.

ATIK YÖNETİMİ
STFA’da atık yönetimi sisteminin ilk basamağı atık 
minimizasyonudur. Bu yaklaşım, atık oluşumunun 
azaltılması, atığın geri kazanılması, geri dönüşüm ve daha az 
kaynak tüketimi sağlar. Hafriyat atıklarını, belediye tarafından 
gösterilen alanlara boşaltıyor, evsel atıkları, kağıt, plastik, 
cam, pil atıklarını ayrı ayrı toplayarak ilgili bertaraf firmalarına 
teslim ediyoruz. Şirket araçlarının bakımı sırasında oluşan 
yağ atıklar ve aküler araç servisi kontrolündedir. Ömrünü 
tamamlamış lastikleri, gaz filtrelerini, kontamine olmuş 
tehlikeli atıkları geçici depolama sonrasında düzenli olarak 
sertifikalı bertaraf kuruluşlarına aktarıyor ve böylece 
atıklarımızın lisanslı kurumlar tarafından insan sağlığına 

uygun koşullarda ve çevreye zarar vermeden bertaraf 
edilmesi politikasını güdüyoruz.

İYİ UYGULAMA
Raporlama döneminde Universal Handlers bünyesinde 
oluşan yağlı atık suların kanalizasyon hattına verilmeden 
önce arıtılması amacıyla 20.000 TL yatırımla Atık Su Arıtım 
Tesisi kurduk. Bu sayede tehlikeli sıvı atıları kanalizasyona 
aktarmamak suretiyle çevrenin ve sulama havzalarının 
korunmasını sağladık. Atık Su Arıtma Tesisinin kullanımının 
başlamasının ardından, İSKİ’nin aylık numune kontrollerinde 
çıkan oranların standartlara uygun, sınır limitlerin altında 
olduğu tespit edildi. 

Doğrudan Enerji Tüketimi Birim İnşaat Grubu Enerji  Grubu Makina Grubu

   Doğal Gaz m3 27.291 914.119 52,977

   Mazot ton 2.620.111 254,5 525.246 litre

   Benzin ton 250.977 m.d.  11.221 litre

Dolaylı Enerji Tüketimi Birim İnşaat Grubu Enerji  Grubu Makina Grubu

   Elektrik  kWh 522.911 1.025.808  882.239

Atıklar Birim İnşaat Grubu Enerji  Grubu Makina Grubu

Tehlikeli atıklar ton 22 2,4  62,45

Tehlikeli olmayan atıklar ton 17 18,1  8

Toplam Atık ton 39 20,5  70,45

m.d.: Mevcut değil
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