
Türkiye’nin köklü müteahhitlerin-
den olan STFA, 75. yılını bir sergi 
ve bir kitapla kutluyor. 1938 yılında 
iki yüksek mühendis arkadaş, Sezai 
Türkeş ve Feyzi Akkaya tarafından 
kurulan ve geçen 75 yıllık  birikim-
lerini KM. 441 İlkler sergisi ile sa-
natseverlerle paylaştılar. STFA’nın 
kurum arşivinde yer alan fotoğraf, 
çizim, plan, dia pozitif ve 8mm. 
filmler, 19 Aralık - 20 Ocak tarihleri 
arasında İstanbul Modern’de ger-
çekleştirilen sergide kamuoyuna 
sunuldu.

STFA, 75. kuruluş yılı vesilesi ile 
Türkiye müteahhitlik sektörü için 
önemli bir kaynak niteliğindeki arşivlerini gün yüzüne 
çıkardı ve İstanbul Modern’de gerçekleştirilen KM. 441 

– İlkler sergisiyle, Türkiye’nin 1930’lu yıllara uzanan mü-
hendislik tarihine ışık tuttu.

19 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen “KM. 
441 – İlkler” Sergisi, adını STFA’nın kurucuları olan iki yük-

sek mühendis arkadaş, Sezai Türkeş 
ve Feyzi Akkaya ortaklığının ilk pro-
jelerinden bir betonarme köprünün 
kod adı olan KM. 441’den alıyor. STFA 
İnşaat Grubu’nun 75 yıllık arşivinden 
derlenen sergi, Türkiye’nin inşaat, 
mimari ve mühendislik alanındaki ilk-
lerine odaklanıyor. 

Feyzi Akkaya’nın yaşamı boyun-
ca elinden düşürmediği fotoğraf 
makinesiyle çektiği fotoğraflar 
Türkiye’nin mühendislik faaliyet-
lerinde geçirdiği değişime işaret 
ediyor. “KM. 441 – İlkler” sergisi, 
STFA’nın geniş arşivinden seçilen 
çok sayıdaki fotoğraf, çizim, plan, 

dia pozitif ve 8mm. filmle Türkiye’nin bayındırlık alanın-
daki geçmişinin yüzölçümünü çıkartıyor.

“From STFA, KM. 441 Firsts 
Exhibition and the Book of 

Firsts” for its 75th year 

STFA, one of Turkey’s first construction 

companies, celebrates its 75th anniversary with 

an exhibition and a book. Incorporated in 1938 

by two engineers msc, Sezai Türkeş and Feyzi 

Akkaya, the company shared its experiences it has 

accumulated since the last 75 years with the lovers 

of art through the KM. 441 Firsts Exhibition. 

The photographs, drawings, plans, slides, posi-

tive and 8mm films in STFA’s corporate archive 

were presented to the public in the exhibition 

held between 19 December and 20 January at 

Istanbul Modern.

75. yaşına özel KM. 441 İlkler Sergisi
“STFA’dan

ve İlk Kitabı”
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