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Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı 
Vefa Holding Chief Executive Officer 
Turan Koçyiğit

SUNUŞ
Welcome

B
Güçlü Türkiye'nin Güçlü Markası VEFA
VEFA, The Strong Brand of Powerful Turkey

aharın en güzel zamanlarını yaşadığımız 2017 
yılının, ülkemiz ve dünyamız için güzelliklere 
vesile olması temennisiyle sizleri selamlıyorum…
Çeyrek asrı geride bırakan Vefa, her zaman in-
san odaklı üretimi ilke edindi. Bizler Vefa olarak; 
iyiliğin ve güzelliklerin dünyası için üretmeye 
ve geliştirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir 
inovasyonu misyon haline getiren Vefa, pro-
jeleriyle ve geliştirdiği ürünleriyle insanlığın en 
temel ihtiyacı olan bugünün ve geleceğin yaşam 
alanlarını inşa ediyor. Sunduğu çözüm önerile-
riyle ve her proje özelindeki çalışmalarıyla Vefa, 
her geçen gün ileriye dönük adımlar atarak geliş-
meye ve büyümeye devam ediyor. Bu bağlamda, 
mülteciler ve afetzedeler için gerçekleştirdiğimiz 
konteyner kentlerimizden savunma sanayii için 
geliştirdiğimiz zırhlı yapılarımıza, ön üretimli 
yapılarımızdan modüler ev tasarımlarımıza kadar 
birçok alanda sektörümüze önderlik ediyoruz.
Dünyanın değişik coğrafyalarındaki 90’ın 
üzerinde ülkede yapmış olduğumuz projeler ve 
2017 sonrası için ihraç edeceğimiz çözümleri-
mizle hem dünyanın dört bir yanında çalışmalar 
yapmayı hem de 2023 yılında dünyada sektörün 
lider oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz.
Dünya trendleri ve hedeflerimiz doğrultusunda 
çalışmalarımızı ve projelerimizi yeniden optimize 
ettik ve İK politikalarımızı yeniledik. Sektörümüz-
de Turquality programına kabul edilen ilk marka 
olduk ve bu doğrultuda yurtdışında markalaşma 
hedef pazarlarımızı belirledik. Güçlü Türkiye’nin 
güçlü ve uluslararası markası olmak adına siz 
dostlarımızın desteğiyle hedeflerimize ulaşmaya 
devam ediyoruz. Bu yolculukta siz değerleri 
dostlarımızla hep beraber olmak dileğiyle,
Esen kalın…

I greet you with the temptation that the year 2017 
we have the most beautiful times of spring would 
be beneficial for our country and our world.. 
Vefa, which left quarter-century behind, always 
adopted human-oriented production as a principle. 
We, as Vefa, continue to manufacture and develop 
for the world of goodness and beauties. 
Vefa, which makes a mission to sustainable 
innovation, meets the living spaces of the future 
that are the most fundamental need for humanity 
with its projects and the products it develops. 
Vefa continues to grow and develop with taking 
one more step forwardly day by day via solution 
proposals it offered and works on private of each 
project.In this context, we lead to our industry in 
many field from our container cities we carried out 
for refugees and disaster-victims to our armored 
buildings we developed for defense industry, from 
our prefabricated constructions up to our modular 
house design. We aim both to be one of the 
leading player of industry in the world in 2023 
and to do projects all over the world by projects 
we have done in over 90 countries in different 
geographies of the world and our solutions we 
will export after 2017.  We have re-optimized our 
works and projects in the direction of world trends 
and our targets, we have renewed our HR policies. 
We have become the first brand to be accepted 
to Turquality program in our sector and in this 
direction we have determined our target markets 
for branding abroad. We continue our way with 
the support of our friends on behalf of becoming 
strong and international brand of powerful Turkey. 
With the hope of being together with you all of 
our values friends in this journey.
Peace be with you…

Merhaba, Hello there,
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BAŞKAN
President

Vefa Holding Başkanı 
Vefa Holding President
Orhan Güner

Ülkemize Katkıda 
Bulunmayı Sürdürüyoruz 
We Continue to Contribute to Our Country

lkemiz son birkaç yıldır içinden geçtiği 
badireleri, yönetenlerimizin basiretli 
kararları ve milletimizin azmi ve inancıyla 
tüm engellemelere rağmen; sürdürülebilir 
ekonomi programları, devam eden 
yatırımlar ve kalkınma hamleleri ile en az 
hasarla atlatmayı başarmıştır. 

Vefa, geçmişte olduğu gibi bugün de 
sadece Türkiye için değil, bütün insanlık 
için de çalışmalarını tüm dünya üzerinde 
sürdürerek; 26 yıllık deneyimiyle know-
how’ını hem yurt içinde hem de yurtdışında 
paylaşarak sadece ürün değil artık üretim 
uzmanlığını da kanıtlamış, gelişmeye ve 
büyümeye devam etmiştir. Çok şükür 
sektörümüzde dünyada eşine az rastlanan 
modern ve teknolojik üretim üssüne 
sahibiz. Bu bağlamda, Afganistan Devleti 
ile fabrika kurulumuna başladık ve ayrıca 
Cezayir Devlet kuruluşu Divindus ile birlikte 
Cezayir Sanayi Bakanlığına sunduğumuz 
5 yıllık plan da kabul gördü. Önümüzdeki 
süreçte bu çalışmalar hedef ülkelerimizde 
artarak devam edecektir. 

Dünyanın birçok noktasında projelerimiz, 
ön üretimli yapılarımız ve ürünlerimizle yer 
alıyoruz. Her zamanki gibi büyük kamplar, 
toplu konutlar ve acil durumlar için özel 
çözümler sunuyoruz. Bu bağlamda zorlu 
ortamlarda büyük ölçekli ön üretimli yapı 
çözümlerinin önemli bir oyuncusu olmanın 
gururunu yaşıyoruz.

Vefa ailesi olarak siz dostlarımızla 
çalışmaktan ve beraber olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Saygı ve selamlarımla.

Ü
Our country has managed to survive the 
hardships with the least damage in the 
last few years, despite all the obstacles, 
with the cautious decisions of our rulers 
of our country and our nation’s determi-
nation and faith, sustainable economy 
programs, ongoing investments and 
development efforts have overcome this 
troubled process.
Vefa, today as to be in the past, proves 
not only its product but also its production 
specialty, continues to develop and grow 
by maintaining its work not only in Tur-
key, but also in the world for all human-
ity, sharing its know-how both domestic 
and foreign with its 26-year experience. 
Fortunately, we have modern and techno-
logical production base that is rare in the 
world. In this context, we have started to 
the establishment of factory together with 
Afghanistan State and also 5-year plan we 
have offered to Algeria Ministry of Indus-
try together with Divindus, Algerian State 
Establishment, has been accepted. In the 
next period, these studies will continue to 
increase in our target countries.
At many points in the world, we exist 
with our projects, our prefabricated con-
structions and our products. As always, 
we offer special solutions for large camps, 
mass housings and emergencies. In this 
context, we are proud to be an impor-
tant player in large-scale prefabricated 
construction solutions in challenging 
environments.

We are happy to work with you friends 
and to be together as Vefa family.

With respect and greetings.  

Merhaba, Hello there,
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HABER
News

Vefa, Vekonas ve 
Vekonant katlanır 
ürünleriyle EFDRR 

fuarındaki yerini aldı

Vefa took part in 
EFDRR Exhibition 

with its Vekonas and 
Vekonant foldable 

products

The European Forum on Disaster Risk 
Reduction (EFDRR), which Turkey undertook 
its period of chairmanship, was held in 
İstanbul between 26 and 28 March 2017. 
Vefa also joined at the fair that leading 
representatives of the sector, Civil Society 
Organizations, academicians and other 
related institutions participated in. Vefa, 
which participated in the fair with its Vekonas 
and Vekonant foldable container products 
that belongs to Vekon brand, also made a 
presentation about the projects it carried 
out in Osmaniye and Kahramanmaraş for 
AFAD in the fair. Foldable containers in the 
stand area, which was organized by AFAD 
Presidency, attracted great attention by 
visitors.      

ürkiye’nin dönem 
başkanlığını üstlendiği 
Avrupa Afet Risklerinin 
Azaltılması Forumu 
(EFDRR), 26-28 Mart 2017 

tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. 
Sektörün önde gelen temsilcilerinin, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının, akademisyenlerin 
ve diğer ilgili kuruluşların katılım gösterdiği 
fuarda Vefa’da yerini aldı. Fuara, Vekon 
markasına ait Vekonas ve Vekonant 
katlanabilir konteyner ürünleriyle katılan 
Vefa, fuarda Afad için Osmaniye ve 
Kahramanmaraş’ta hayata geçirdiği projelerin 
de tanıtımını gerçekleştirdi. AFAD Başkanlığı 
tarafından organize edilen stant alanında 
katlanır konteynerler ziyaretçiler tarafından 
büyük ilgi gördü. 

T

EFDRR Fuarında 

VEFA RÜZGÂRI
Vefa Wind at EFDRR Fair
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News

Vefa, Almanya’nın 
Münih kentinde 
düzenlenen BAU 

fuarında büyük ilgi 

Vefa attracted great 
attention at the BAU 
fair held in Munich, 

Germany

Building Materials and Construction Sector 
Fair (BAU) was held in Munich, Germany, 
between 16 and 21 January 2017.  More 
than 250.000 visitors flocked to the building 
exhibition that held in two years. Vefa 
took its place at the fair that more than 50 
Turkish companies participated in. Vefa, 
who participated in the fair with Ekobord 
and Vekon brands, received great interest 
by visitors. It was introduced visitors to 
the products of Vekon brand, prefabricated 
constructions, living containers, armored 
cabins, modular bathroom units and 
lightweight steel products, and Ekobord 
brand’s Flat, Wood, Stone, Plaster and Line 
products at the fair. It was carried out bilateral 
negotiations with many firms especially from 
Europe at the fair. 

apı Malzemeleri ve İnşaat 
Sektörü Fuarı (BAU) 16-21 
Ocak 2017 tarihleri arasında 
Almanya’nın Münih kentinde 
düzenlendi.  İki yılda bir 

düzenlenen yapı fuarına 250 binin üzerinde 
ziyaretçi akın etti. 50’den fazla Türk firmasının 
katıldığı fuarda Vefa’da yerini aldı.
Ekobord ve Vekon markaları ile fuara katılan 
Vefa, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 
Fuarda ziyaretçilere, Vekon markasının 
ürünleri olan prefabrik yapılar, yaşam 
konteynerleri, zırhlı kabinler, modüler banyo 
üniteleri ve hafif çelik ürünler ile Ekobord 
markasının Flat, Wood, Stone, Plaster ve 
Line ürünleri tanıtıldı. Fuarda özellikle 
Avrupa’dan birçok firmayla ikili görüşmeler 
gerçekleştirildi. 

Y

Bau Fuarında Vefa’ya

BÜYÜK İLGİ
Great Attention To Vefa At BAU Fair
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Fuara 5 farklı ürün 
modeliyle katılan 

Ekobord katılımcılar 
tarafından yoğun ilgi 

gördü

Ekobord, which 
participated in the 

fair with 5 different 
product models, drew 

the intensive attention 
of participants

Dubai Big Five Fair was held from 21-24 
November 2016. Vefa got a booth at the 
fair, where sector representatives in nearby 
countries made an intensive participation, 
with its Vekon and Ekobord brands. Ekobord, 
which participated in the fair first, was 
welcomed warmly by visitors.

The Flat model that becoming prominent with 
rubbed surface on facade of Ekobord, which 
participated in the fair with 5 different product 
model, and the wooden-patterned Ekobord 
Wood model that is over realistic with its 
3D depth were the most attractive models. 
It was carried out new business contacts 
with countries in the region by bilateral 
negotiations made in the fair.      

ubai Big Five Fuarı, 21-24 
Kasım 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 
Çevre ülkelerdeki sektör 
temsilcilerinin yoğun bir 

katılım gösterdiği fuarda Vefa’da Vekon ve 
Ekobord markalarıyla yer aldı. Fuara ilk kez 
katılan Ekobord, ziyaretçiler tarafından büyük 
ilgiyle karşılandı. Fuara 5 farklı ürün modeliyle 
katılan Ekobord’un cephedeki pürüzsüz yüzeyi 
ile öne çıkan Flat modeli ve 3 boyutlu derinliği 
ile gerçeğini aratmayan ahşap desenli 
Ekobord Wood modeli ziyaretçiler tarafından 
en çok ilgi çeken modeller oldu. Fuarda 
gerçekleştirilen ikili görüşmelerde bölge 
coğrafyasındaki ülkeler ile yeni iş bağlantıları 
gerçekleştirildi. 

D

Dubai Big Five Fuarı'nda

EKOBORD ETKİSİ
Ekobord Impact at Dubai Big Five Exhibition
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Vefa Builds Factory in Afghanistan

Support to Blood Donation Campaign from Vefa

Vefa, Afganistan’da Fabrika Kuruyor

Vefa’dan Kan Bağışı Kampanyasına Destek

0’dan fazla ülkede proje 
gerçekleştiren Vefa, başarılarına bir 
yenisini daha ekledi. Küresel ölçekli 

projeleri ve know-how ihracatı ile bir dünya 
markası haline gelen Vefa, Afganistan’da 
fabrika kuruyor. Bu kapsamda Afganistan 
Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Devlet Başkanı 
Eşref Gani Ahmetzai huzurunda Afganistan 
Şehircilik Bakanı Sayed Sadat Naderi ve 
Vefa Holding Başkanı Orhan Güner arasında 
sözleşme imzalandı. Afganistan Hükümeti 
tarafından finanse edilen ve 11 milyon dolar 
bütçeye sahip olan proje ile ülke genelinde 
prefabrike binalar inşa edilmesi planlanıyor. 

n üretimli yapı sektörünün öncü 
firması Vefa, sosyal sorumluluk 
alanında da faaliyetlerini hız 

kesmeden sürdürüyor. Bu bağlamda Makine 
OSB Müdürlüğü ve Kızılay‘ın ortaklaşa 
düzenlediği kan bağışı kampanyası 
kapsamında Vefa Dilovası Fabrikası'na ziyaret 
gerçekleştirildi. 
Kızılay’ın kan stoklarına süreklilik sağlanması 
amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya fabrika 
çalışanları tarafından yoğun ilgi gösterildi. 
Kampanya bitiminde Makine OSB genelinde 
plaket töreni gerçekleştireleceği bildirildi.

Vefa, which carried out project in more than 90 
countries, added a new one to its successes. 
Vefa, which becomes a global brand with global 
scaled projects and know-how exporting, sets 
up a factory in Afghanistan. 
In this context, it was signed a contract between 
Afghan City Planning Minister Sayed Sadat 
Naderi and Vefa Holding President Orhan 
Güner in the presence of President Eşref 
Gani Ahmetzai in Afghanistan Presidential 
Palace. The project, financed by Afghanistan 
Government and has a budget of 11 million 
dollars, is planned to build prefabricated 
buildings throughout the country. 

Vefa, the pioneer firm of the prefabricated 
construction sector, continues also its activities 
without slowing down in the field of social 
responsibility. In this context, it was made a visit 
to the Vefa Holding Dilovası Plant within the 
scope of the blood donation campaign organized 
jointly by Makine OSB Directorate and Kızılay. 
It was attracted intensive attention by factory 
workers to the campaign that was held with the 
aim of providing continuity to the blood stocks 
of Kızılay. At the end of the campaign, it was 
announced that a plaque ceremony will be held 
throughout Machine OSB.

9

Ö

HABER
News
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ANALİZ
Analysis

aşbakanımız ve bakanlarımı-
zın katılımı ile birlikte kutladı-
ğımız 25. yılımızın üzerinden 
bir yıl daha geçti. 2016 yılına 
baktığımızda VEFA Prefab-

rike Yapılar şirketimiz, 26 yıllık tarihindeki en 
yüksek cirosuna ulaşmış oldu.
Sadece 2016 yılı içinde 34 farklı ülkeye 
ürünlerimizi gönderdik. Toplamda 90’dan fazla 
ülke de projeler gerçekleştirdik. Malezya’da 
lüks yaşam alanları, Almanya’da mülteci 
kampları, Katar’da işçi kampları ve Fildişi’nde 
yaşam alanları üretimi yaptık. Ayrıca  Maraş’ta 
mülteciler için sosyal tesisler ve Osmaniye’de 
mülteci kampları inşa ettik. 

2016 yılı sonu itibariyle tüm şirketlerimizdeki 
yeniden yapılanma sürecini tamamladık. Daha 

A year more passed over our 25th year we 
celebrated together with the participation of 
our Prime Minister and our ministers. When 
we look at the year 2016; our Vefa Prefabrike 
Yapılar company reached its highest turnover in 
its history of 25 years in 2016. 

Only in 2016, we sent our products to 34 
different countries. In total, we implemented 
projects in more than 90 countries. We 
produced luxury living spaces in Malaysia, 
refugee camps in Germany, labor camps in 
Qatar and living areas in Ivory Coast. We also 
built social facilities for refugees in Maraş and 
refugee camps in Osmaniye. 

From the end of 2016, we completed 
reorganization process in all of our companies. 

B2016 yılı sonu 
itibariyle daha basit, 
daha anlaşılabilir bir 

yapıya geçtik. 

We built a simpler, 
more understandable 
organization from the 

end of 2016

Vefa Continues to 
Grow with Its Renewed 
Image

Yenilenen Yüzüyle 
VEFA BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR

Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı 
Vefa Holding Chief Executive Officer 
Turan Koçyiğit
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basit, daha anlaşılabilir bir yapı kurduk. Ön 
üretimli yapılardaki tüm ürünlerimizin satışını 
tek bir şirket de topladık. Müşteri odaklı yapı-
lanmaya gittik. Tüm bu çalışmaların, odağın 
sabitlenmesi ve enerjimizin en iyi şekilde kul-
lanılması için yapıldığını belirtmek isterim. Bu 
sayede, hem süreçlerin optimizasyonu hem de 
verimliliğin artırılması ile müşterilerimize daha 
hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet 
sunmayı amaçlıyoruz.

2017 yılına Batı Afrika’da; Fildişi, Gana, Nijerya 
ve Ruanda’da almış olduğumuz projeler ile iyi 
bir giriş yaptık. Afrika’nın tamamı hedef paza-
rımız olmaya devam etmekle beraber bu yıl 
özellikle Turquality programının da desteğiyle 
Etiyopya, B.A.E ve Endonezya’ya odaklanacağız. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
çok daha güçlü bir şekilde müşterilerimize, 
çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, çalı-
şanlarımıza ve siz değerli dostlarımıza VEFA’lı 
olmaya devam edeceğiz.

We built a simpler, more understandable 
organization. We collected all of our products’ 
sales in prefabricated constructions in one 
company. We reorganized as customer-
focused. I would like to point out that all of 
these efforts are done for fixing the focus 
and making the best use of our energy. Thus, 
we aim to provide faster, more economical 
and more quality service to our customers 
by both optimizing processes and increasing 
productivity. 
We made a good entry to 2017 with the projects 
we got in West Africa, Ivory, Ghana, Nigeria, and 
Rwanda. We will continue to focus on Ethiopia, 
U.A.E and Indonesia especially with the support 
of Turquality program this year, although all of 
Africa will continue to be our target market.

We also will henceforth continue to be 
FAITHFUL to our customers, solution partners, 
suppliers, workers, and you our precious 
friends as it was until today.

VEFA Prefabrike Yapılar şirketimiz, 26 
yıllık tarihindeki en yüksek cirosuna 

2016 yılında ulaştı

Our Vefa Prefabrike Yapılar company 
reached its highest turnover in its 
history of 25 years in 2016
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efa’nın yeni nesil fibercement 
levhalar üreten markası 
Ekobord, çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. 
Çevre ve doğa ile uyumlu 

malzemeler kullanılarak üretilen Ekobord, 
dış cephelerden iç mekânlara kadar geniş bir 
yelpazede kullanılıyor. Farklı renk ve dokularıyla 
her tasarıma uygun olarak üretilen Ekobord 
fibercement levhalar; Ekobord Flat, Ekobord 
Wood, Ekobord Stone, Ekobord Line ve Ekobord 
Plaster adı altında 5 farklı çeşide sahip. 

Balıkesir Devlet Hastanesi’ne Ekobord 
Çözümü
6 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan 
“Balıkesir Devlet Hastanesi” projesinin cephe 
çalışmaları Ekobord tarafından gerçekleştirildi. 

Ekobord, Vefa’s fibercement new generation 
sheet producer brand, continues its activities 
without interruption. Ekobord, which is 
produced using materials compatible with 
the environment and nature, is used in a wide 
range of facades to interior spaces. Ekobord 
fibercement sheets, which are produced in 
accordance with every design with different 
colors and textures, have five different kinds 
under the name of Ekobord Flat, Ekobord Wood, 
Ekobord Stone, Ekobord Line and Ekobord 
Plaster.

Ekobord Solution to Balıkesir State 
Hospital
The facade works of the “Balikesir State 
Hospital” project, which was opened with the 
participation of President Recep Tayyip Erdoğan 
on 6 April 2017, was carried out by Ekobord. 

VVefa; Vekon, 
Nestavilla  ve 

Ekobord 
markalarıyla 

geleceğinizi inşa 
ediyor

Vefa builds your future with its Ekobord, Vekon, and 
Nestavilla brands

MARKA
Brand

Yükseliyor
VEFA, MARKALARIYLA

Vefa Goes up With its Brands
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Ekobord Flat and Stone products, produced by 
Ekobord, were used on a 45,000 square meter 
facade of an 850 bed capacity hospital with a 
total construction area of 192 thousand square 
meters. The hospital, which has the ability to 
produce its own energy, will be able to make 
its electricity, heating and hot water and its 
own cooling processes in summer when it is 
completed. 

Vekon, the Leader of the Prefabricated 
Construction Industry
Vekon, Vefa’s brand, which serves in 
prefabricated construction sector, carries out 
the production of living container, buildings 
consisting of prefabricated, lightweight steel 

Toplam inşaat alanı 192 bin metrekare olan 850 
yatak kapasiteli hastanenin 45 bin metrekarelik 
cephesinde Ekobord tarafından üretimi yapılan 
Ekobord Flat ve Stone ürünleri kullanıldı. Kendi 
enerjisini üretebilme özelliğine sahip olan has-
tane, proje tamamlandığında kendi elektriğini, 
ısıtma ve sıcak suyunu, yazın ise kendi soğutma 
işlemlerini yapabilecek. 

Ön Üretimli Yapı Sektörünün Lideri Vekon
Vefa’nın ön üretimli yapı sektöründe hizmet 
veren markası Vekon, yaşam konteyneri, 
prefabrike, hafif çelik ve yapısal çelikten oluşan 
yapıların üretimini gerçekleştiriyor. Üretimde 
kullanılan malzemelerin büyük kısmını Vefa 
bünyesindeki markalardan sağlayan Vekon; 

MARKA
Brand

The frontal works of “Balıkesir State Hospital” project were 
carried out by Ekobord

“Balıkesir Devlet Hastanesi” projesinin 
cephe çalışmaları Ekobord tarafından 

gerçekleştirildi
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konutlar, kamp yapıları, kamusal yapılar, ticari 
yapılar ve şehir mobilyaları gibi çok geniş bir 
yelpazede hizmet veriyor.

Vekon’dan Rekor Sürede Teslimat
Yurt içi ve yurt dışında birçok büyük çaplı 
projeye imza atan Vekon, Osmaniye’deki Suriyeli 
sığınmacılar için “yaşam konteynerleri projesini” 
hayata geçirdi. 75 bin 800 metrekarelik bir alan-
da inşa edilen mülteci kampı için toplam 1760 
konteyner üretildi. Tüm süreçleri ile anahtar 
teslim olarak gerçekleştirilen proje  günde 50 
adetlik rekor bir üretimle 4 ay gibi kısa sürede 
tamamlandı. Bu projede, önceki projelerden 
farklı olarak engellilere özel 342 tane konteyner 
tasarlandı. Projede, mülteciler için yapılan kon-

and structural steel. Vekon, which provides 
most of the materials used in production from 
the brands within Vefa, serves wide range of 
such as houses, campsites, public buildings, 
commercial buildings and city furnishings. 

Delivery at Record Time from Vekon
Vekon, which signed many large-scale projects 
both at home and abroad, Vekon made real 
to “life containers project” for Syrian refugees 
in Osmaniye. A total of 1760 containers were 
built for the refugee camp built on an area of 
75 thousand 800 square meters. The project 
works, which carried out on turnkey basis with 
all processes, were completed in a short period 
of 4 months with a record production of 50 units 

MARKA
Brand

Vekon built a refugee camp consisting of 1760 containers 
for refugees in Osmaniye.

Vekon, Osmaniye’deki sığınmacılar için         
1760 konteynerden oluşan mülteci kampı 
inşaa etti.
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a day. In this project, unlike previous projects, 
342 containers were designed specifically for 
the disabled people. In addition to the containers 
for refugees, it was built administrative buildings 
to public enterprises for AFAD in the project. 
Containers, which are designed with satellite 
antenna, water heating with solar energy, were 
delivered in January 2017.

Immediate Solution to Çanakkale from Vekon
After earthquake, Vekon established “livable 
container city” for earthquake victims in 
Çanakkale. A total of 108 containers, which 
were requested urgently to the region by 
AFAD, are put into service in the seven regions 
of Çanakkale. Classrooms, wc containers, 

teynerlerin yanı sıra, AFAD için resmi kurumlara 
yönelik prefabrik yönetim binaları da inşa edildi. 
Anahtar teslim modeliyle; 8’li birleşim uydu 
antenli ve güneş enerjisi ile su ısıtmalı olacak 
şekilde tasarlanan konteynerler, 2017 yılı Ocak 
ayında teslim edildi. 

Vekon’dan Çanakkale’ye Acil Çözüm
Vekon, Çanakkale’de meydana gelen depre-
min ardından deprezedeler için “yaşanabilir 
konteyner kent” kurulumu gerçekleştirdi. AFAD 
tarafından acil olarak bölgeye istenen 108 adet 
konteyner, Çanakkale’nin yedi ayrı bölgesinde 
hizmete sunuldu. Talep kapsamında derslikler, 
wc konteynerleri, ve duş konteynerleri de böl-
geye sevk edildi. 1 gün içerisinde bölgeye sevk 
edilen konteynerlerin kurulumu, 4 gün gibi kısa 
bir sürede gerçekleştirildi. 

Vekon‘ dan Caracas’a Toplu Konut Projesi
Vekon, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta, dörder 
katlı 48 bloktan ve 2 adet sosyal tesis bina-
sından oluşan toplu konut projesinin yapımını 
gerçekleştirdi. Toplam inşaat alanı 54 bin 230 
metrekare olan proje, 768 konutluk kentsel 
dönüşüm planının üçüncü etabını oluşturu-
yor. Vekon tarafından üretilen hafif çelik yapı 
ürünlerinin kullanıldığı proje, 2+1 ve 3+1 daire 
tiplerinden oluşuyor. 

Vekon hafif çelik yapı 
ürünlerinin kullanıldığı 
proje, 2+1 ve 3+1 dairelerden 
oluşuyor. 

Lightweight steel construction products manufactured by 
Vekon are used, consists of 2 + 1 and 3 + 1 apartment.

MARKA
Brand
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Nestavilla, müstakil bir evde 
yaşam sürmek isteyenler 
için eşsiz bir fırsat sunuyor
Konut Mimarisinde Yeni Soluk  
Nestavilla Evleri 
Vefa’nın pratik hazır konut markası Nestavilla, 
doğanın kucağında; müstakil bir evde yaşam 
sürmek isteyenler için muhteşem bir deneyim 
fırsatı sunuyor. Standart konut mimarisine 
farklı bir bakış açısı getiren Nestavilla; Mone, 
Renua ve Vango adında üç farklı konut tipine 
sahip. İleri teknoloji kullanılarak inşa edilen ko-
nutların; temel, çatı detayları ve tüm cepheler-
de en doğal yapı malzemeleri kullanılarak ideal 
ısı değerleri yakalanıyor. 1 ila 8 hafta arasında 
kurulumu gerçekleştirilen evler, herhangi 
bir bakıma ihtiyaç duymadan uzun bir süre 
kullanılabiliyor.

and shower containers on request were also 
dispatched to the area. The installation of the 
containers dispatched to the region within 1 day 
was carried out in a short time like 4 days.

Mass Housing Project to Caracas from 
Vekon
Vekon built a mass housing project in Caracas, 
Venezuela’s capital city, consisting of 48 floors 
with four floors and 2 social housing complexes. 
The project total construction area of 54 
thousand 230 square meters is the third phase of 
the urban transformation plan 768 housing units. 
The project, which lightweight steel construction 
products manufactured by Vekon are used, 
consists of 2 + 1 and 3 + 1 apartment types.

Nestavilla Houses: A New Breath in 
Domestic Architecture
Nestavilla, Vefa’s practical ready-made housing 
brand, offers a unique experience opportunity 
for those who want to live, in the lap of nature, 
in a detached house. Nestavilla, which brings 
a different perspective to standard housing 
architecture, has three different housing 
types: Nestavilla Mone, Nestavilla Renua, and 
Nestavilla Vango. Ideal heat values are obtained 
by using the most natural building materials 
on the basis, roof, roof details and all facades 
of houses built using advanced technology. 
Houses installed between 1 and 8 weeks can be 
used for a long time without any need for care. 

Nestavilla offers a unique 
opportunity for those who 
want to live in a detached 
house

MARKA
Brand
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Turkeybuild Fuarı 40.kez Kapılarını 

AÇIYOR
Turkeybuild Exhibition Opens its Doors 40th Time

 Türkiye’nin en 
büyük yapı fuarı 

Turkeybuild, 
kapılarını 40.kez 

misafirlerine açıyor

978 yılından itibaren faali-
yetlerini aralıksız sürdüren 
Türkiye’nin en büyük yapı fuarı 
Turkeybuild, kapılarını 40.kez 
misafirlerine açıyor. Her yıl 

büyüyen fuar alanları, ürün ve hizmetleri ve 
katılımcı sayısı ile dünya standartlarında hizmet 
sunan Yapı Fuarı – Turkeybuild, uluslararası yapı 
malzemeleri ve teknolojilerinin tanıtılmasında 
büyük rol oynuyor. YEM Fuarcılık AŞ tarafından, 

Turkeybuild, which is the biggest building 
fair of Turkey that continues its activities 
uninterruptedly, opens its doors to its guests 
for the 40th time. Building Fair-Turkeybuild, 
which provides world-class service with 
its growing exhibition areas, product, and 
services and the number of participants 
every year, plays a big role in the promotion 
of international building materials and 
technologies.

1
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Turkeybuild, Turkey’s largest construction fair, opens its 
doors to the guests for the 40th time.

23-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlene-
cek olan fuar, yeni iş olanaklarının yaratılması ve 
iş birliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi adına 
birçok fırsat sunuyor. 

Fuar, Yeni Pazar Alanlarının Önünü 
Açıyor
Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul, en son çıkan 
ürün ve hizmetlerin sergilenmesinin yanı 
sıra uluslararası bir “İş Geliştirme Platformu” 
olarak da öne çıkıyor. Fuar, Türkiye’deki yapı 
sektörü temsilcileri açısından yeni pazarlar 
oluşturulması ve Türkiye ekonomisine eko-
nomik getiri sağlanması yönünde büyük bir 
misyon üstleniyor. 
Türk yapı sektörünün dünyada yükselen bir 
değer olarak öne çıkmasını sağlayan Yapı 
Fuarı- Turkeybuild İstanbul, uluslararası 
işbirlikleri ile dünya genelindeki iş fırsatlarının 
değerlendirilmesini sağlıyor. Bu kapsamda 
ihracat odaklı projeler geliştirilerek ve firma 
bazında rekabetçi stratejiler oluşturularak; 
üreticiden son kullanıncaya kadar herkesin 
fuar ile bir araya getirilmesi sağlanıyor.

105 Ülkeden 111 Bin Ziyaretçi
Balkanlar, Rusya, Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge-
lerini kapsayan fuarda bu yıl 1250 katılımcının 
yer alması bekleniyor. 105 ülkeden 111 bin 
ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan fuar ile 
Türk firmaları; ürün, hizmet ve teknolojilerini 
tüm dünyaya tanıtabilecekler.  Fuarda yer alan 
katılımcılar ayrıca “Bilgi Platformu Etkinlikleri” 

The fair, which will be held by YEM Fuarcılık 
AŞ between 23 and 27 May 2017, offers 
many opportunities for the creation of new 
business opportunities and the realization of 
cooperation activities. 

The Fair Clears the Way for New 
Market Areas 
Yapı-Turkeybuild Istanbul also draws the 
attention as an international “Business 
Development Platform” as well as exhibiting 
the latest products and services. The Fair 
takes on a great mission to create new 
markets in terms of representatives of the 
construction sector in Turkey and to be 
provided economic return to the Turkish 
economy. Yapı-Turkeybuild Istanbul, 
which provides the Turkish building 
industry to stand out as a rising value 
in the world, enables the evaluation of 
business opportunities around the world 
via international collaborations. Within this 
scope, it is provided to be brought together 
everyone from manufacturer to the end 
user with the fair by being developed 
export oriented projects and being created 
competitive strategies on the basis of firm. 

111 Thousand Visitors from 105 
Countries
In the fair, which includes the Balkans, 
Russia, the Commonwealth of Independent 
States countries, the Middle East and North 
Africa regions, it is expected to take part in 
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1250 participants this year. Together with the 
fair, which will host to 111 thousand visitors 
from 105 countries, Turkish firms will be 
able to advertise its product, service, and 
technologies to the world. Participants in the 
fair also have the opportunity to introduce 
their product and services by meeting 
famous architects through “Information 
Platform Activities”. In addition, participants 
will be able to organize activities in the 
Seminar Area; they will be able to exhibit 
their product and applications easily in the 
Demo Field. 

North Africa, This Year’s Guest Zone
It is performed international promotion 
activities by being held professional and 
social organizations under the headings of 
“Guest Country” and “Target Market” in the 
Yapı-Turkeybuild Istanbul Fair. This year, it is 
looked closer North African countries, which 
are the most important target market of the 
Turkish construction material sector in the 
coming period and explaining new projects 

aracılığıyla ünlü mimarlarla da tanışarak 
ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatına sahip 
olacaklar. Bunun yanı sıra katılımcılar seminer 
alanında etkinlik düzenleyebilecek; demo 
alanında ürün ve uygulamalarını rahatça 
sergileyebilecekler. 

Bu Yıl Konuk Bölge Kuzey Afrika
Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul’da, “Konuk 
Ülke” ve “Hedef Pazar” başlıkları altında pro-
fesyonel ve sosyal organizasyonlar düzenle-
yerek uluslararası tanıtım faaliyetleri gerçek-
leştiriliyor. 7 yıldır sürdürülen “Konuk Ülke 
Projesi”nde bu yıl, 2017 yılında inşaat yatırım-
larında yeni projeler açıklayan ve önümüzdeki 
dönemde Türk yapı malzemesi sektörünün en 
önemli hedef pazarı olan Kuzey Afrika ülkeleri 
mercek altına alınıyor. Proje kapsamında, 
Kuzey Afrika’da Türk müteahhitlerinin ve 
malzeme üreticilerinin daha etkin olmalarına 
yönelik platformlar oluşturulması planlanıyor. 
Fuar esnasında ayrıca “Kuzey Afrika - Türkiye 
İnşaat Forumu ve İkili İş Görüşmeleri” adı 
altında bir etkinlik düzenlenerek; Türkiye, Fas, 

Turkeybuild, 
uluslararası yapı 

malzemeleri ve 
teknolojilerinin 

tanıtılmasında büyük 
rol oynuyor

Turkeybuild 
plays a major 

role in promoting 
international 

construction materials 
and technologies
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Cezayir ve Tunus’tan üst düzey yetkililerin bir 
araya getirilmesi hedefleniyor.

Vefa, 2 Markasıyla 
Fuardaki Yerini Aldı
Vefa, her sene olduğu gibi bu sene de Yapı Fu-
arı- Turkeybuild İstanbul fuarında yerini alıyor. 
Vekon ve Ekobord markalarıyla fuara katılan 
Vefa, geliştirdiği son ürün ve teknolojilerini 
katılımcıların beğenesine sunuyor. Fuarda 
düzenlenecek olan etkinliklere de katılmayı 
planlayan Vefa, uluslararası arenadaki potan-
siyel müşterileriyle sıcak temaslar kurarak 
pazar alanını genişletmeyi hedefliyor.

in construction investments in 2017, in the 
“Guest Country Project” that has been going 
on for 7 years. Within the scope of the project, 
it is planned to create platforms for Turkish 
contractors and material producers to be 
more active in North Africa. During the fair, 
it is also targeted to bring senior officials 
from Turkey, Morocco, Algeria, and Tunisia 
together by being organized an activity 
under the name of “North Africa-Turkey 
Construction Forum and Bilateral Business 
Negotiations”. 

Vefa Takes Part in The Fair With İts 2 
Brands
Vefa also takes part in Yapı-Turkeybuild 
Istanbul fair this year as every year. Vefa, 
which participates to the fair with its Vekon 
and Ekobord brands, presents the latest 
products and technologies developed to the 
participants’ taste. Vefa, which also plans to 
participate in the events that will be held in 
the fair, aims to expand its market area by 
establishing warm contacts with potential 
customers in international arena.

Turkeybuild İstanbul, 105 
ülkeden 111 bin ziyaretçiye 
ev sahipliği yapıyor

Turkeybuild İstanbul 
hosts 111 thousand 
visitors from 105 
countries

SEKTÖREL
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Vefa, Vekon ve Ekobord markalarıyla 
Turkeybuild Fuarı’nda yerini alıyor

Vefa takes part in Turkeybuild Fair with 
its Vekon and Ekobord brands
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Ön Üretimli Yapı Sektöründe

ÖNCÜ: VEFA 
Pioneer Firm in the Prefabricated Construction Sector: Vefa
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Vefa, çeyrek 
asırlık tecrübesi ve 
uzman kadrosuyla 

faaliyetlerini hız 
kesmeden sürdürüyor 

Vefa continues its 
activities without 

slowing down through 
its quarter century of 

experience and expert 
staff

With a quarter-century of experience, superior 
technology understanding, team of experts and 
academicians, and the power of production, Vefa 
acts as the pioneer in the fields of prefabricated 
constructions and building materials. Vefa, 
which embarked on alternative construction 
system a quest after the Marmara earthquake 
that took place in 1999, Vefa introduced Turkey 
with first "lightweight steel building" system in 
2000, by making the traditional building system 
pre-plannable and controllable. Vefa led the 
formation of lightweight steel construction 
sector in Turkey, after 5-year infrastructure 
works, by conducting a work that determining 
steel construction standards with İstanbul 
University.

Priority to Sustainable Technology
Vefa, which focuses on innovation works 
primarily in its projects, developed many 
methods to minimize the possibility of making 
mistakes in workmanship. In this context, Vefa, 

eyrek asra varan tecrübesi, 
üstün teknoloji anlayışı, 
uzman mühendisler ve 
akademisyenlerden kurulu 
ekibi ve üretim gücü ile 

Vefa, ön üretimli yapılar ile yapı malzemeleri 
alanlarında öncü vazifesi görüyor. 1999 
yılında gerçekleşen Marmara Depremi’nin 
ardından alternatif yapı sistemi arayışına giren 
Vefa, alışılagelmiş yapı sistemini önceden 
planlanabilir ve kontrol edilebilir hale getirerek 
Türkiye’yi 2000 yılında “ilk hafif çelik bina” 
sistemi ile tanıştırdı. Vefa, 5 yıl süren altyapı 
çalışmalarının ardından İstanbul Üniversitesi ile 
çelik yapı standartlarını belirleyen bir çalışma 
yürüterek; Türkiye’de hafif çelik yapı sektörünün 
oluşmasına öncülük etti. 

Öncelik Sürdürülebilir Teknoloji
Projelerinde öncelikli olarak inovasyon 
çalışmalarına ağırlık veren Vefa, işçilikteki 
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hata yapma olasılığını en aza düşürmek adına 
birçok yöntem geliştirdi. Bu bağlamda ilk 
olarak “Profacto profiller” ile kaynaksız yapı 
teknolojisine geçen Vefa, ardından “Neopan” 
teknolojisini geliştirerek sektörün kompozit 
panellerle tanışmasını sağladı. Çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden Vefa, kendi 
enerjisini üreten Ekolojik Ev projesini hayata 
geçirdi. Katlanabilir olma özelliği ile önce çıkan 
Vekonas konteynerlerini tasarlayan Vefa, 
lojistik maliyetlerinin azaltılmasında önemli 
rol oynadı. Sektörün gelişmesi adına büyük bir 
önem taşıyan Fibercement levhaların üretimine 
başlayan Vefa, geliştirdiği ürünler ve yüksek 
teknolojisi ile sektörün büyümesine öncülük etti.  

Vekon’dan Terör Faaliyetlerine Karşı 
Zırhlı Kabin
Vefa, saldırılara açık ve can güvenliğinin az 
olduğu bölgelerde kullanılmak üzere, zırhlı kabin 
üretimi gerçekleştirdi. Vekon -Nurol Teknoloji 
iş birliğinde yapılan proje ile Emniyet Genel 

which passed to weldless building technology 
first with "Profacto Profiles", then, provided to 
meet the industry with composite panels by 
developing “Neopan” technology. Vefa, which 
continues to its work without slowing down, 
made real its Ecological House project that 
produces its own energy. Vefa, which designs 
Vekonas containers that stand out with the 
feature of being foldable, played an important 
role in reducing logistics costs. Vefa, which 
starts to produce Fibercement sheets that have 
great importance for the development of the 
sector, pioneered the growth of the industry with 
products it developed and its high technology. 

Armored Cabin from Vekon against 
Terrorist Activities
Vefa did armored cabin production to be used 
in areas where open to attack and life safety is 
little. It was planned to be done 470 armored 
cabins for General Directorate of Security with 

Vefa, “Neopan” 
teknolojisini 
geliştirerek sektörün 
kompozit panallerle 
tanışmasını sağladı.

Vefa provided to meet 
the industry with 
composite panels by 
developing “Neopan” 
technology

KAPAK
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the cooperation of Vekon-Nurol Technology. 
Completed armors were placed in the 
Sur province of Diyarbakır by the General 
Directorate of Security. It is planned to use 
armored cabins in police stations all over 
Turkey in the near future. 

Disaster Camp for Syrian Refugees
Vekon, Vefa’s brand, which continues its 
work on prefabricated constructions industry, 
established a disaster camp for Syrian Refugees 
in Kahramanmaraş under the leadership of 
the Disaster and Emergency Management 
Presidency (AFAD). The camp was built on an 
area of 22,600 square meters in Dulkadiroğulları 
district of Kahramanmaras. The project, 
which started in July, was completed within 
a period of three months. Vekon, which is one 
of the experienced and leading brands of the 
prefabricated construction sector, undertook the 
project’s social facilities, classrooms, mosque, 
hangar, and hospital side. 

Vefa Wind Abroad
Vefa, which exports more than 90 countries 

Müdürlüğü’ne 470 adet zırhlı kabin yapılması 
planlandı. Yapımı gerçekleşen zırhlar, Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’ın Sur 
ilçesine yerleştirildi. Zırhlı kabinlerin yakın 
zamanda Türkiye’nin her tarafındaki polis 
merkezlerinde kullanılması planlanıyor.  

Suriyeli Mültecilere Afet Kampı
Vefanın ön üretimli yapılar sektöründeki 
faaliyetlerini sürdüğü markası Vekon, Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
öncülüğünde Kahramanmaraş’ta Suriyeli 
sığınmacılar için afet kampı kurdu. Kamp, 
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğulları ilçesinde 
22 bin 600 metrekarelik alanda inşa edildi. 
Temmuz ayında başlanan proje, üç ay gibi 
bir sürede tamamlandı. Ön üretimli yapı 
sektörünün deneyimli ve öncü markalarından 
biri olan Vekon, projenin prefabrik binalar ile 
sosyal tesisler, derslikler, mescit, hangar ve 
hastane bölümünü üstlendi.

Yurt Dışında Vefa Rüzgârı
Yüksek kaliteli ürünleri, üretim altyapısı 
ve geliştirdiği teknolojiler ile 90’ı aşkın 
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Vefa, can 
güvenliğinin az 

olduğu bölgelerde 
kullanılmak üzere, 
zırhlı kabin üretimi 

gerçekleştirdi

Vefa carried out 
armored cabin 

production for use 
in areas with low 

safety
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ülkeye ihracat gerçekleştiren Vefa, yurt dışı 
pazarlarda da etkin bir rol oynuyor. Orta 
Asya, Afrika, Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve 
Avrupa’da birçok projeyi hayata geçiren Vefa, 
Türkiye adına önemli bir prestij kaynağı oldu. 
Alternatif yapı sistemleri ile Venezuela’da 
3 binin üzerinde apartman; Gabon’da 600 
adet villa; Yemen’de 400 adet sosyal konut 
ve Irak’ta binlerce konut inşa eden Vefa, 
Türkiye’nin bu alanda bir üs haline geldiğini 
tüm dünyaya kanıtladı. 

Hedef 2023 Yılında Lider Oyuncu 
Olmak
İş yaptığı ülkelerde yerli malzemeler 
kullanarak projelerini gerçekleştiren Vefa, 
faaliyet gösterdiği ülkelerin iklimine ve 
kültürüne göre projelerine yön veriyor. 
Uluslararası arenada gerçekleştirdiği 
faaliyetler neticesinde büyük bir deneyim 
kazanan Vefa, Amerikan Bechtel ve İtalyan 
Astaldi gibi büyük müteahhitlik firmalarıyla iş 
yapabilir konumda. Katar inşaat sektöründe 
ilk 10 firma içinde yer alan Qatar Building 
Company ile ortak şirket kurma sözleşmesi 
imzalayan Vefa,  teknoloji ve altyapı gücünü 

with its high quality products, production 
infrastructure and developed technologies, also 
plays an active role in foreign markets. Vefa, 
which carried out many projects in Central 
Asia, Africa, the Middle East, the Gulf States and 
Europe, became an important prestigious factor 
for Turkey. Vefa, which builds apartments over 
3 thousand in Venezuela, 600 villas in Gabon, 
400 council housings in Yemen, and thousands 
of houses in Iraq via alternative construction 
systems, proved to whole world that Turkey 
became a base in this area. 

Target: To Become Leader Player in 2023  
Vefa, which realizes projects by using domestic 
materials in the countries it works, directs its 
projects according to the climate and culture of 
the countries it operates. Vefa, which had great 
experience as a result of its activities in the 
international arena, is in the position that able to 
do business with major contracting firms such 
as American Bechtel and Italian Astaldi. Vefa, 
which signed a joint venture agreement with 
Qatar Building Company that is among the top 
10 companies in the Qatar construction sector, 
integrated its technology and infrastructure 
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90’ı aşkın ülkeye 
ihracat gerçekleştiren 
Vefa, yurt dışı 
pazarlarda da etkin bir 
rol oynuyor

Vefa, which exports 
more than 90 
countries, also plays 
an active role in 
foreign markets
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power with QBC's local power and contracting 
infrastructure. Vefa, which made a great 
contribution to the development of Turkey with 
its fully domestic capital and its success at 
exports, aims to be leader in all the sectors it 
operates in 2023.

QBC’nin yerel gücü ve müteahhitlik altyapısı 
ile entegre etti. Tamamen yerli sermayesi 
ve ihracat alanındaki başarısıyla Türkiye’nin 
kalkınmasına büyük bir katkı sağlayan 
Vefa, 2023 yılında faaliyet gösterdiği tüm 
sektörlerde lider oyuncu olmayı hedefliyor.

KAPAK
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VEFA TURQUALİTY’E 
KABUL EDİLDİ

VEFA IS ACCEPTED TO 
TURQUALITY

Vefa ön üretimli yapı sektöründe Turqu-
ality’e kabul edilen ilk firma oldu. Vefa, 
uluslararası arenada Türk malı imajının 
oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla 
kurulan marka destek programı Turqua-
lity’de aldığı bu başarıyla, üstün kalitesini 
bir kez daha ispatladı. 

Vefa was the first company to 
be accepted to Turquality in the 
prefabricated construction sector. Vefa 
proved its superior quality once again 
with this success in Turquality, brand 
support program established for the 
creation and being located of Turkish 
goods image in international arena. 

Vefa, faaliyet 
gösterdiği ülkelerin 

iklimine ve 
kültürüne göre 
projelerine yön 

veriyor

Vefa directs its projects according to climate and culture of 
the countries where it operates 
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 efa Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Güner ile 
Vefa’nın geçmişteki çalışma-
ları, gelecek vizyonu ve yeni 
yapılanma sürecine yönelik 

söyleşi gerçekleştirdik.

Vefa’nın çalışmaları ve geleceğe dönük 
hedefleri hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Vefa 26 yıllık geçmişinde her zaman ilkleri 
ortaya koydu; bunun için gayret etti ve bu işin 
okulu oldu. Bütün bu çalışmaların neticesinde 

We have interviewed with Vefa Holding 
Chairman Orhan Güner about Vefa’s past 
activities, future vision, and reorganization 
process. 

What would you like to say about Vefa’s 
works and its future goals?
Vefa has always revealed the firsts in its 26-
year history; it has made an effort for this and 
it has become the school of this business. As 
a result of all these efforts, it has become a 
center of attraction in the field of innovation in 
the industry. 

V
Vefa, innovation center of attraction

İnovasyonun Çekim Merkezi
VEFA

M. Efe Işık

RÖPORTAJ
Interview
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Orhan Güner
Vefa Holding Başkanı  / Vefa Holding President

RÖPORTAJ
Interview
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sektöründe inovasyon alanında bir çekim 
merkezi haline geldi. Bu noktada ülkemizdeki 
işletmelerin de genel sorunlarından biri olan 
yönetim ve organizasyon konularında birtakım 
eksiklerimiz oldu. Biz de süreçleri yaşadıkça işin 
ana kaynağının “yönetimsel mükemmelliyetlik” 
olduğunu net bir şekilde gördük. Önümüzdeki 
süreçte geliştirmemiz gereken konulardan bir 
tanesi budur.  Şuanda dikey entegrasyon modeli 
ve müşteri memnuniyetini merkeze alan orga-
nizasyon şemamız ile çözüm üreten bir sistemi 
uyguluyoruz. Böylece fabrikalarımızdaki üretim 
maliyetlerimizi düşürdük ve yönetim maliyetle-
rimize de yeniden odaklandık. 

Küresel Marka Vizyonu Doğrultusunda 
Çalışmalarınız Nelerdir
Amacımız, Türkiye’nin 2023 yılındaki “500 
milyar dolar ihracat gerçekleştirme” hedefi 
doğrultusunda sektörümüzde üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirmek. Bu bağlamda 
Körfez, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde çok 
ciddi pazar payları olduğunu görüyoruz. Biz, bu 
dönemde yapacağımız know-how transferiyle 
Afganistan Devletine bir fabrika kuracağımız ve 
işletme yönetimini öğreteceğimiz bir anlaşma 
imzaladık. Önümüzdeki süreçte Afrika’da Ceza-
yir ile aynı şekilde bir anlaşmamız var. Bununla 
beraber özellikle yine Afrika’da çok ciddi konut 
talebi var. Orada, beton ve çimento gibi sanayiler 
çok gelişmediği için ön üretimli yapı malzeme-

At this point, we have had some shortcomings 
in management and organization issues, 
which are one of the general problems of 
the enterprises in our country. We have 
seen clearly that the main source of issue is 
“administrative excellence” as we live through 
the processes. This is one of the issues we 
need to improve in the coming period.
We are implementing a system that produces 
solution with our vertical integration model 
and our organization scheme centering on 
customer satisfaction. So we have reduced 
our production costs in our factories and we 
re-focused on our management costs.

What are Your Works in the Line of 
Global Brand Vision?
Our aim is to fulfill our responsibilities in our 
sector in line with the goal of “realizing 500 
billion dollars export” in 2023 of Turkey. In this 
context, we see that there are very serious 
market shares in the Gulf, Middle East and 
Africa regions. We have signed an agreement 
with Afghanistan State to build a factory and 
to teach business management through 
transfer of know-how in this period. We have 
an agreement with Algeria in Africa in the 
process ahead. However, especially in Africa, 
there is a very serious housing demand. There, 
because the industries such as concrete and 
cement are not very developed, prefabricated 

RÖPORTAJ
Interview

Vefa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, 
Vefa’nın geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu

Orhan Güner, Vefa Holding Chairman, evaluated about the 
future of Vefa

VEFA BİZİM İÇİN;
Ülkemize Vefa
Sektörümüze Vefa
Yaptığımız işe Vefa 
Müşterimize Vefa
Çalışanlarımıza Vefa
Kazancımıza Vefa
Ortaklığımıza Vefa 
Gelecek Nesillere Mirasımız Vefa
İFADE EDİYOR

WHAT DOES VEFA MEAN TO YOU?
Fidelity to our Country
Fidelity to our Industry
Fidelity to our Business
Fidelity to our Customers
Fidelity to our Employees
Fidelity to our Earning
Fidelity to our Partnership 
Our inheritance to the next 
generation, Fidelity
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leri artık olmazsa olmaz bir sistem haline geldi. 
Şu an Dubai’de distribütörümüzün kurduğu Ve-
kon MiddleEast şirketi ile o bölgede ürünlerimi-
zin ve çözümlerimizin pazarlamasını yapıyoruz. 
Bunun yanında Katarda VekonGulf isimli bir 
şirketimiz ve yine Katar’da alt bayilerimiz var. 
Suudi Arabistan’da da çalışmalarımız devam 
ediyor.

İnsan Kaynakları Süreçlerini Nasıl Yürü-
tüyorsunuz
Türkiye, yetişmiş insan gücü açısından; kendi 
insanından kendisinin en az yararlandığı bir 
ülke. Bu anlamda dış ülkelerde çalışan bir sürü 
insanımız var. Bu insanlar orada ciddi çalışma-
lar yapmış, halen de yapmaya devam ediyorlar. 
Onlarda ülkemize hizmet etmek istiyorlar. 
Türk müteahhitler, Rusya’sından Orta Doğusu’na 
her bölgede. Bizim insanımızın müthiş bir 
enerjisi var. Elçiliklerimizin yurtdışına iş yapan 
şirketlere verdiği destek bundan 15 sene evvele 
göre çok daha farklı. Şimdi ticari ateşeler bir iş 
geliştirmeci gibi şirketlerimize destek veriyorlar. 
Bu çalışmaların çok ciddi olumlu dönüşleri var. 
Hükümetimiz almış olduğu kararlarla bizim gibi 
ihracatçılara yeşil pasaport imkanı ile dolaşım 
serbestisi gibi destekler sağlamaya devam 
ediyor. 

Türkiye’ye Bakış Açısı Nasıl
Biz sektörümüz açısından herhangi bir 
problemle karşılaşmıyoruz. Bu konuda kabul 
gördüğümüz çok net. Türkiye yönünü çok net 
bir şekilde ileri dönmüş bir ülke. Çeşitli ülkeler 
engel olmak adına adımlarını atacak ancak ben 
bunların tutacağını pek sanmıyorum. Türkiye 
kopara kopara bu haklarını muhakkak alacaktır. 

construction materials have become an 
indispensable system. We are now marketing 
our products and solutions with Vekon 
MiddleEast that our distributor has established 
in Dubai. Besides, we have a company named 
VekonGulf and we have sub-dealers in Qatar. 
Our work is continuing in Saudi Arabia.

How Do You Implement Human 
Resources Processes?
Turkey, in terms of trained human power, is a 
country that benefits the least from its people. 
In this sense, we have a lot of people working 
in foreign countries. These people have done 
serious work there, and they are still doing it. 
They also want to serve to my country now. 
Turkish contractors are everywhere from 
Russia up to Middle East. Our people have a 
great energy. The support that our embassies 
give to companies doing business abroad 
is much different than it was 15 years ago. 
Now commercial attaches are supporting our 
companies like a business developer. These 
studies have very serious positive returns. 
Our government, with the decisions it have 
taken, continues to provide supports such as 
freedom of movement with the possibility of 
green passports to exporters like us. 

How is the perspective to Turkey?
We do not encounter any problems in terms of 
our industry. We are very clear on this issue. 
Turkey is a country that turns its direction 
to ahead clearly. Various countries will take 
steps to prevent, but I do not think these will 
succeed. Turkey will absolutely get by force its 
rights in the world market.

RÖPORTAJ
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Vefa 26 yıllık 
geçmişinde her zaman 
ilkleri ortaya koydu; 
bunun için gayret etti 
ve bu işin okulu oldu

Vefa has always 
revealed the firsts in its 
26-year history; it has 
made an effort for this 
and it has become the 
school of this business
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ÜRÜN
Product

Yenilikçi fikirlerin 
öncüsü Vefa, son 

ürünü "Güneş Enerjili 
Şarj İstasyonunu” 

hizmete sundu

Vefa, the pioneer 
of innovative ideas, 

took its latest product 
“Charging Station 

with Solar Energy” 
into service

Vefa, with his innovative ideas and practices, 
continues to make actual important projects 
in Turkey and in the world in the areas of 
prefabricated constructions and building 
materials. Vefa, which always prioritizes 
quality with R&D studies, innovation 
investments and superior technology 
understanding, took its latest product 
“Charging Station with Solar Energy” into 
service. 

The Product has Many Functions
It is allowed people to charge their mobile 
devices for free in public places with the 
project carried out. Requesters can charge 
their mobile devices as they wish by 
combining the USB charging cable with USB 
power supply output connection via charging 
storage station that takes its source from the 
sun. Charging station, which allows individuals 
to spend time comfortably with its “modular 

efa, yenilikçi fikirleri ve 
uygulamalarıyla; ön üretimli 
yapılar ve yapı malzemeleri 
alanlarında Türkiye’de ve 
dünyada önemli projeleri 

hayata geçirmeye devam ediyor. AR-GE çalış-
maları, inovasyon yatırımları ve üstün teknoloji 
anlayışıyla daima kaliteyi ön planda tutan Vefa, 
son ürünü "Güneş Enerjili Şarj İstasyonunu” 
hizmete sundu. 

Ürün Birçok Fonksiyona Sahip
Gerçekleştirilen proje ile halka açık alanlarda, 
insanlara ücretsiz olarak mobil cihazlarını şarj 
edebilme imkânı veriliyor. Kaynağını güneşten 
alan şarj depolama istasyonu ile isteyenler; 
USB şarj kablosunu, USB güç kaynağı çıkışı 
bağlantısı ile birleştirerek diledikleri şekilde 
mobil cihazlarını şarj edebiliyor.  Farklı oturma 

V

Güneş Enerjili Şarj İstasyonu

HİZMETE SUNULDU
Charging Station With Solar Energy Was Taken into Service
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planlarından oluşan "modüler oturma” ünitesi 
ile bireylerin rahatça vakit geçirmelerini sağla-
yan şarj istasyonu, internet bağlantısı ve park 
yeri fonksiyonlarını da bünyesinde barındırıyor. 
Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası olduğu günümüzde, şehirlerin halka 
açık alanlarında hizmete geçecek olan şarj 
istasyonunun, önemli bir ihtiyacın giderilmesi-
ni sağlayacağı öngörülüyor. Gündelik yaşamda 
sıkça ziyaret edilen alanlarda yer alacak olan 
şarj istasyonu, akıllı şehirlerin oluşumunda da 
çok önemli bir basamak görevi görüyor.  

Doğadaki Kütlesel Yapı Mantığına 
Alternatif Çözüm
Hayata geçirdiği projelerde daima çevre ve 
doğa ile uyumlu hareket eden Vefa, güneş 
enerjili şarj istasyonu projesini de bu anlayışla 
tasarladı. Ağacın altına düşen ağaç gölge-
si formunda dizayn edilen şarj istasyonu, 
oturanlara “ağacın altında oturuyor” hissiyatını 
veriyor. Vefa projelerinde, doğayla bütünlük 
adına geri dönüşümü mümkün olan ve doğa-
nın içinden malzemeler kullanılarak yapılan 
alternatif çalışmalara büyük önem veriyor. Bu 
bağlamda, hayata geçirilen güneş enerjili şarj 
istasyonu projesinin doğadaki kütlesel yapı 
mantığını ortadan kaldıracağı öngörülüyor.

Halka Açık Alanlarda Kullanılacak
Güneş enerjili şarj istasyonunun en büyük rakibi 

seating” unit that forming different seating 
plans, has internet connection and parking 
place functions. It is anticipated that the 
charging station, which will go into service 
in the public areas of the cities, will help to 
eliminate an important need today, when 
technology is an indispensable part of our life. 
The charging station, which will be located 
in frequently visited areas in everyday life, is 
also a very important step in the formation of 
smart cities.

Alternative Solution to the Massive 
Building Logic in the Nature
Vefa, which always works in harmony with the 
environment and nature, also designed the 
project of charging station with solar energy 
by this understanding. The charging station, 
which designed in the form of a tree shadow 
falling below the tree, gives the residents the 
feeling of "sitting under the tree". Vefa gives 
great importance to the alternative works 
that are possible to recycle in the name of 
integrity with the nature and are done by 
using materials from within the nature in its 
projects. In this context, it is anticipated that 
the project of charging station with solar 
energy will eliminate to the massive building 
logic in the nature. 
The biggest competitor of the solar powered 
charging station is the charging machines 

ÜRÜN
Product

Proje ile kullanıcılara, ücretsiz olarak mobil cihazlarını şarj 
edebilme imkânı veriliyor

With the project, users can charge their mobile devices free 
of charge
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Şarj istasyonu, internet bağlantısı ve 
park yeri fonksiyonlarını da bünyesinde 

barındırıyor

Charging station has internet connection and parking 
place functions

ise kafelerdeki şarj makineleri… Vefa’nın 
hayata geçirdiği bu proje ile dileyenler şarj 
istasyonunda telefonlarını şarj ederek; otur-
ma alanında dinlenebiliyorlar. Wİ-Fİ sistemi 
ile ücretsiz olarak internet hizmeti de veren 
proje, şehirlerde toplanma alanları olarak da 
kullanılabiliyor. Şarj ihtiyacı olan kullanıcılar; 
halka açık parklarda, şehir meydanlarında, 
okul kampüslerinde, turistik bölgelerde, 
belediyeye ait alanlarda, açık AVM’lerde, pazar 
yerlerinde ve eğlence parklarında bu imkân-
dan yararlanabilecekler.  

Bol Güneşli Ülkeler İçin Büyük Avantaj
Güneş enerjili şarj istasyonu projesi, özellikle 
ekvatoral bölge ve Akdeniz iklim kuşağındaki 
bol güneşli ülkeler için önemli bir avantaj 
olarak görülüyor. Ürün satışı kapsamında 
öncelikli pazarları ise belediyeler oluşturuyor. 

in the cafes... People who desire can relax in 
the living area by charging their phones at 
the charging station with this project Vefa 
carried out. The project, which also provides 
free internet service with Wi-Fi system, can 
also be used as assembly areas in cities. 
Users who need charging can benefit this 
possibilities in public parks, city squares, 
school campuses, touristic areas, municipal 
areas, open shopping malls, market places 
and amusement parks.  

Great Advantage for Sun-Drenched 
Countries 
The solar-powered charging station project is 
seen as an important advantage especially for 
the equatorial region and the sunny countries 
in the Mediterranean climate zone. The priority 
markets for product sale are municipalities. 

ÜRÜN
Product
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PROJE
Project

Vefa, Fildişi Sahili’nin en büyük 
şehri olan Abidjan’da yeni bir 

projeyi hayata geçiriyor

Vefa makes real a new  
Project in Abidjan,  
Ivory Coast’s biggest city
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PROJE
Project

zman mühendislik anlayışı 
ve üretim gücüyle sektörün 
lider firması olan Vefa, tüm 
dünyada gerçekleştirdiği 
projelerine hız kesmeden 

devam ediyor. Kurulduğu dönemden bu yana 
birçok büyük projeyi hayata geçiren Vefa'nın 
ön üretimli yapı çözümleri sunan marka-
sı Vekon, Fildişi Sahili’nin en büyük şehri 
Abidjan’da yeni bir projeye daha imza atıyor. 
Prefabrike yapı, yaşam konteyneri, hafif çelik 
yapı ve yapısal çelik binaların tasarım, üretim 
ve uygulama süreçlerini, anahtar teslim hiz-

Vefa, a leading company in the sector with its 
expert engineering concept and production 
power, continues its projects all over the world 
without slowing down. Vekon, which is the 
brand that offers prefabricated construction 
solutions of Vefa that making many major 
projects real since its foundation, signs a new 
project in Abidjan, the biggest city of Ivory 
Coast. Vekon, which undertaking alone to the 
design, production, and application processes 
of prefabricated construction, living container, 
lightweight steel and structural steel buildings 
by turnkey service model, aims to complete the 

U

12 Million Dollar-Huge Project From Vekon
DEV PROJE
12 Milyon Dolarlık
Vekon'dan
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met modeliyle tek başına üstlenen Vekon, 12 
milyon dolar değerindeki projeyi Mayıs ayında 
bitirmeyi hedefliyor.
21-30 Temmuz tarihleri arasında düzenle-
necek olan “8.Fransızca Konuşan Ülkeler 
Oyunları” kapsamında, sporcuların kalması 
için hazırlanan misafirhanelerin yapımını 
üstlenen Vekon’un, yaklaşık 4 bin sporcuya ev 
sahipliği yapması öngörülüyor. Proje kapsa-
mında, Snedai ve Getran firmalarıyla anlaşma 
sağlanmasının ardından 25 günlük bir proje-
lendirme çalışması gerçekleştirildi. 28 Ekim 
2016 tarihinde başlayan projede ilk olarak 
üretim ve sevkiyat aşamaları gerçekleştirildi. 
Vefa, anlaşma dahilinde montaj aşamasında 
sadece süpervizör desteğinde bulundu. 
Proje, her biri 3 katlı olmak üzere, toplamda 

project worth $ 12 million in May. 
It is expected that Vekon, which undertaking the 
construction of guesthouses prepared for the 
athletes’ stay within the scope of the “8.French 
Talking Countries Games” to be organized 
between 21 and 30 July, to host about 4 
thousand sportsmen. As part of the project, a 
planning work was carried out for 25 days after 
the agreement with Snedai and Getran firms. 
Production and delivery steps were carried out 
first in the project started on 28 October 2016. 
Vefa provided only supervisor support during 
the assembly phase within the agreement. 
Project was designed to be a total of 33 
separate blocks that each of them are 
3-storey. All the buildings are projected with 

Levent Deniz/İnşaat 
Mühendisi, Proje Yönetim 
Direktörü
Abidjan’da hayata geçirdiğimiz 
bu proje, Fildişi’nde uzun 
vadede kalabilmenin kapılarını 
aralayacaktır. Bu bağlamda ülkede 
ve çevre coğrafyada ciddi bir satış 
stratejisi oluşturmayı ve derhal 
uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. 
Bu kapsamda Türk Büyükelçiliği ile 
de bağlantılarımız devam ediyor.

This project, which we made real 
in Abidjan, will open the doors of 
being able to stay in long time in 
Ivory. In this context, we plan to 
establish a serious sales strategy 
in the country and the surrounding 
region and to implement it 
immediately. Within this scope, 
our connections with the Turkish 
Embassy continue. 

Civil Engineer, Project 
Management and Corporate 
Sales Director

Proje, her biri 3 katlı olmak 
üzere, toplamda 33 ayrı blok 
olacak şekilde dizayn edildi

Project was designed to 
be a total of 33 separate 

blocks that each of them are 
3-storey. 
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33 ayrı blok olacak şekilde dizayn edildi. 
Kırmızı, mavi, sarı, gri ve bej olmak üzere 5 
farklı renk kullanılarak inşa edilen projede 
tüm binalar prefabrik sistemle projelendirildi. 
İç ve dış duvarlarda taş yünü sandwich panel 
uygulaması yapılan projede yapılar; yangına 
ve diğer olası aksaklıklara dayanıklı olacak 
şekilde, İngiliz Warrington’dan A1 yanmazlık 
sertifikalı panel duvarlarıyla örüldü. 

Gerçek Bir Vitrin Projesi
Fildişi’nin ticaret merkezi ve “ekonomik baş-
kenti” Abidjan’da hayata geçirilen proje gerçek 
bir vitrin projesi olma özelliğine sahip. Başta 
Fransa ve Fildişi olmak üzere yakın ve uzak 
coğrafyadan Fransız kültürü etkisindeki birçok 
ülke tarafından dikkatle takip edilen proje, 
gelecekteki iş potansiyeli açısından da büyük 
önem arz ediyor. Ülkenin ileri gelenleri ve 
siyasetçileri tarafından da ilgi gören projenin, 
başta Fildişi olmak üzere bölge ülkelerinde 
de uzun vadeli yatırımların önünü açabileceği 

prefabricated system in the project that is 
built using 5 different colors such as red, blue, 
yellow, gray and beige. Buildings in the project, 
which stone wool sandwich panel application is 
made inside and outside walls, to be resistant 
fire and other possible disruptions, were bonded 
with panel walls A1 fireproof certified from 
British Warrington. 

A Real Showcase Project
Project being made real in Abidjan, Ivory’s 
commercial center and the “economic capital”, 
has the feature of being a real showcase 
project. The project, which is carefully followed 
by many countries influenced by French culture 
from close and distant geography, especially 
France and Ivory, has also great importance 
in terms of future business potential. It is 
estimated that the project, which is also 
attracted by the elders and politicians of the 
country, may also pave the way for long-term 
investments in the countries of the region, 
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especially in Ivory Coast. At this point, the 
Turkish Embassy is also interested in the 
project. 

4 Thousand Participants from 55 Nations
“French Speaking Countries Games 
(Francophone)”, which are organized among 
countries that French language as main 
language or a significant part of the population 
uses French as the first language, was held 
in Morocco in 1989. It is estimated that about 
4,000 athletes from 55 nations will participate in 
the games that to be organized in Abidjan this 
year. Goal; to be Leader of the Sector in 2020 
Vefa, which performing solution focused 

tahmin ediliyor. Bu noktada Türk Büyükelçiliği 
de projeyle yakından ilgileniyor. 

55 Ulustan 4 Bin Katılımcı
Fransızcanın ana dil olduğu ya da nüfusun 
önemli bir bölümünün ilk dil olarak Fran-
sızca’yı kullandığı ülkeler arasında düzen-
lenen “Fransızca Konuşan Ülkeler Oyunları” 
(Francophone), ilk olarak 1989 yılında Fas’ta 
düzenlendi. Abidjan’da bu yıl düzenlenecek 
olan oyunlar için ise 55 ulustan yaklaşık 4 
bin sporcunun katılım göstereceği tahmin 
ediliyor. 
Hedef 2023 Yılında Sektörün Lideri Olmak
Hızlı, esnek ve alternatif yaklaşımıyla çözüm 

Abidjan’da hayata 
geçirilen proje gerçek 
bir vitrin projesi olma 

özelliğine sahip

Project being made 
real in Abidjan has 
the feature of being 

a real showcase 
project

Mustafa Öztürk/Proje Yönetim Müdürü
Böylesine büyük çaplı bir projeyi yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre-
de projelendirmemiz ve akabinde sevkiyatını yapmamız büyük 
bir başarı. Şu an için projenin müşterilerimizin istediği temin 
tarihlerinde bitirilmesi konusunda önde yer alıyoruz.
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Projede yapılar, İngiliz 
Warrington’dan A1 
yanmazlık sertifikalı panel 
duvarlarıyla örüldü. 

Buildings were bonded 
with panel walls A1 
fireproof certified from 
British Warrington in the 
project.

odaklı üretim gerçekleştiren Vefa, tüm 
dünyada sektörün öncü firmaları arasında yer 
alıyor. Üstün mühendislik kabiliyeti ve inovatif 
yaklaşımıyla her türlü zorlu koşulların üste-
sinden rahatça gelebilen Vefa, kaliteli hizmet 
anlayışını tüm dünyaya gösteriyor. 

Geçmişten bugüne 90’ın üzerinde ülkeye 
ürün ve hizmet kalitesini ulaştıran Vefa, 
sadece 2016 yılında 35 farklı ülkeye ihracat 
gerçekleştirdi. Sürdürülebilir iş modelleriyle 
yenilikçi ve farklı ürünler sunan Vefa, küresel 
pazarlardaki iş gücünü arttırarak 2023 yılında 
sektörün en çok tercih edilen lider oyuncusu 
olmayı hedefliyor.

production with its fast, flexible, and alternative 
approach, is one of the leading companies 
of the sector in the world. Vefa, which can 
easily overcome every tough conditions with 
its superior engineering ability and innovative 
approach, shows its quality service concept to 
the whole world. 
Vefa, which delivering its product and service 
quality to more than 90 countries from past 
to present, exported to 35 different countries 
only in 2016. Vefa, which offers innovative and 
different products with its sustainable business 
models, aims to be the industry’s most 
preferred leader player in 2023 by increasing its 
workforce in global markets.   

Mustafa Öztürk/Project Management Director
To project such a large-scale project in a short period of time like 1 month and 
after to dispatch is a great achievement for us. At the moment, we are leading in 
completing the project on the delivery dates that our customers desire. 
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pek yolu”, Çin’de üretilen ipek, 
porselen, kağıt, baharat ve değerli 
taşların kervanlarla Avrupa’ya 
taşındığı güzergaha verilen isimdir. 
Tarihi süreç içerisinde çok önemli 

bir misyon üstlenen İpek Yolu, insanlığın 
ilerlemesinde ve uygarlık düzeyinin yük-
selmesinde önemli rol oynamıştır. Doğu ile 
Batı arasındaki ticaretin gelişmesinde büyük 
öneme sahip olan İpek Yolu, aynı zamanda 
orduların, bilginlerin, fikirlerin, dinlerin ve 
kültürlerin de güzergâhı olmuştur. Bu durum, 
batı ile doğu arasındaki etkileşim sürecini de 
attırmış ve uluslararası ilişkilerin gelişmesini 
sağlamıştır. 
İpek üretimi, eski çağlardan bu yana uygar-
lıklar için önemli bir ürün olarak ele alınmak-
tadır. Bu durum, ipek üretiminde başı çeken 

"Silk Road" is the name given to the route 
that silk, porcelain, paper, spices and 
precious stones produced in China carry with 
caravans to Europe. The Silk Road, which 
has undertaken a very important mission in 
the historical process, played an important 
role in the advancement of humanity and 
the rise of the level of civilization. The Silk 
Road, which has great importance in the 
development of trade between East and West, 
has also been a route to the armies, scholars, 
ideas, religions, and cultures. This has also 
increased the process of interaction between 
the west and the east and has provided the 
development of international relations. 
Silk production has been considered as an 
important product for civilizations since 
ancient times. This has led to China to 

 İpek Yolu, 
uygarlık 

düzeyinin 
yükselmesinde 

önemli rol 
oynadı 

Silk Road played an important role in proceeding the level 
of civilization

The Road To Commerce, Knowledge And Science

Ticaretin, İlmin ve

BİLİMİN YOLU

AKTÜEL
Actual

İ
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become a major player in silk production. 

The Favorite of Ancient Civilizations
The silk trade, which started in the terms 
of ancient Greek, Egyptian, and Roman 
civilizations, also came to an important place 
by being continued in the following centuries. 
Events such as migration of tribes, wars, 
and invasions have occasionally caused to 
the failure of the Silk Road trade. The Silk 
Road trade, which had a short stability term 
during the Mongol Empire period, has lost its 
popularity in the following years due to the 
high tax application imposed by the Arabs. 
The Silk Road, which has been accepted as 
the most important trade route for nearly 
1500 years, has lost its importance due to 
the discovery of alternative routes and the 
development of transportation facilities in 
the historical process. New trade routes and 
ship transports discovered by the Portuguese 
and Spanish merchants in the 16th century 
caused the Silk Road to be ignored until the 

Çin’in önemli bir konuma gelmesine neden 
olmuştur. 

Eski Uygarlıkların Gözdesi
Eski Yunan, Mısır ve Roma uygarlıkları 
dönemlerinde başlayan ipek ticareti, daha 
sonraki yüzyıllarda da sürdürülerek önemli bir 
konuma gelmiştir. Kavimler göçü, savaşlar 
ve istilalar gibi meydana gelen olaylar, zaman 
zaman İpek Yolu ticaretinin aksamasına 
neden olmuştur. Moğol İmparatorluğu döne-
minde kısa süreli bir istikrar dönemi geçiren 
İpek Yolu ticareti, ilerleyen dönemlerde Arap-
lar tarafından yapılan yüksek vergi uygulama-
sı nedeniyle popülaritesini yitirmiştir. Yaklaşık 
olarak 1500 yıl boyunca en önemli ticaret 
rotası olarak kabul edilen İpek Yolu, tarihi sü-
reç içerisinde alternatif yolların keşfedilmesi 
ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ile önemini 
kaybetmiştir.  
16. Yüzyılda Portekizli ve İspanyol tüccarlar 
tarafından keşfedilen yeni ticaret yolları ve 
gemi taşımacılığı, İpek Yolu’nun 20.yüzyılın 

The Silk Road was also a route to trade, ideas, religions, 
and cultures

İpek Yolu, ticaretin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de 
güzergâhı olmuştur

AKTÜEL
Actual

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 
modern İpek Yolu zirvesine katıldı. “Bir Kuşak, Bir Yol” adı verilen projeye ilişkin toplantı, 
Çin’in Başkenti Pekin’de gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Türkiye’de yapılan Marma-
ray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars ve Edirne- Kars demiryolu projeleri-
nin, İpek Yolu projesine dâhil edilecek. 
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sonlarına kadar göz ardı edilmesine neden 
olmuştur. Yakın dönemde, Orta Asya’da yeni 
petrol yataklarının bulunması, bölgenin 
istikrara kavuşması, sanayileşme oranının 
artması ve eski ticaret yollarının turizm amacı 
ile kullanılması gibi gelişmelere paralel 
olarak; İpek Yolu’na olan ilgi giderek artmaya 
başlamıştır.  Başta Çin olmak üzere, güzergâh 
üzerinde yer alan ülkeler geliştirdiği projelerle 
İpek Yolu’nun tekrar canlanmasına ve Batı 
dünyası ile olan ticaret hacminin arttırılması-
na çalışmaktadırlar.

Türkiye’den Demir İpek Yolu Projesi
Tarihi İpek Yolu’nun tekrar canlanması adına 
önemli çalışmalar yürüten Türkiye, bu kap-
samda Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte 
Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesini 
hayata geçirmeyi planlıyor. Marmarayla en-
tegre olarak çalışacak olan projenin tamam-
lanması ile Orta Asya ve Çin ile doğrudan 
bağlantı sağlanması öngörülüyor. Proje ile 
Çin ile İngiltere arasında kesintisiz bir ulaşım 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ends of the 20th century.
In the recent period, parallel to developments 
such as the discovery of new oil fields in 
Central Asia, the stabilization in the region, 
the increase in industrialization rate and the 
use of old trade routes with the purpose of 
tourism; interest in the Silk Road has begun 
to grow. Countries, especially China, on the 
route work on reviving the Silk Road and 
increasing the trade volume with the Western 
world through the projects it has developed. 

Iron Silk Road Project from Turkey
Turkey, which has carried out important 
works in order to revive the Historical Silk 
Road, plans to make actual to the project of 
Baku-Tbilisi-Kars Railway Line together with 
Azerbaijan and Georgia in this context. With 
the completion of the project, which will work 
as integrated with Marmaray, it is expected 
to be provided direct links with Central Asia 
and China. With the project, it is planned to be 
carried out an uninterrupted transportation 
between China and the UK.

The Silk Road was considered as the most important trade 
route for 1500 years.  

İpek Yolu 1500 yıl boyunca en önemli ticaret rotası olarak 
kabul edildi.

AKTÜEL
Actual

President Recep Tayyip Erdogan attended the modern Silk Road summit that will be 
held between 14 and 15 May 2017. The meeting related to the project, called "One 
Generation, One Road," was held in Beijing, China's Capital. Within the scope of the 
project, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Bridge, Baku-Tbilisi-Kars and Edirne-Kars 
railway projects, which are done in Turkey, will be included in the Silk Road project. 
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 Mimar Sinan, 
onlarca projeyi 

hayata geçirerek 
adını tarihe altın 
harflerle yazdırdı

Mimar Sinan had 
his name written 
in letters of gold 
to the history by 

actualizing tens of 
projects.

Mimar Sinan, who made the most beautiful 
examples of the history of Turkish Architecture, 
had his name written in letters of gold to the 
history by actualizing tens of projects in his 
period. Mimar Sinan, who revealed unique 
works with his unique style, intelligence, and 
graces, played a major role in the completion 
of the Ottoman-Turkish Architecture mergence 
process and in the transition from seeking 
process to the classical period. The becoming 
prominent works of Mimar Sinan, who left his 
mark on the 16th century with his works, are:

Şehzade Başı Mosque
The Şehzade Başı Mosque, built in 1548, was 
constructed by Suleiman the Magnificent on 
behalf of his son, Şehzade Mehmet who died 
at the young age. The Şehzade Başı Mosque, 

ürk Mimarlık tarihinin en 
güzel örneklerine imza 
atan Mimar Sinan, yaşadığı 
dönemde onlarca projeyi 
hayata geçirerek adını tarihe 

altın harflerle yazdırdı. Kendine has üslubu, 
zekâsı ve incelikleriyle eşi bulunmayan eserler 
ortaya koyan Mimar Sinan, Osmanlı- Türk 
Mimarisinin birleşim sürecinin tamamlanma-
sında ve arayış aşamasından klasik döneme 
geçişte büyük rol oynadı. Ortaya koyduğu eser-
lerle 16.yüzyıla damga vuran Mimar Sinan’ın 
öne çıkan eserleri ise şunlardır: 

Şehzade Başı Camii
1548 yılında inşa edilen Şehzade Başı Camii, 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından genç yaşta 
ölen oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırılmıştır. 

T

Çağlara Meydan Okuyan

DEHA MİMAR SİNAN
Mimar Sinan, A Genius Challenging The Ages
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Mimar Sinan’ın mimari dehasındaki üç ana 
devrin başlangıcını oluşturan Şehzade Başı 
Camii, 4 senede inşa edilmiştir. Mimar Sinan 
bu eserinde dört yarım kubbe üzerinde bir 
merkezi yapı oluşturarak Rönesans Mimar-
larının hayalini gerçekleştirmiştir. Osmanlı 
mimarisinin en dengeli ve güzel avlularından 
birine sahip olan Şehzade Başı Camii, Mimar 
Sinan tarafından “çıraklık eseri” olarak nitelen-
dirilmektedir. 

Süleymaniye Camii
Süleymaniye Camii, medrese, darüşşifa, 
darülhadis, çeşme, darülkurra, imaret, hamam 
ve kütüphanelerden oluşan Süleymaniye Külli-
yesi’nin en önemli bölümünü oluşturur. Fatih 
Külliyesi’nden sonraki en büyük külliye olan 
Süleymaniye Külliyesi, 1551-1557 yılları ara-
sında inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın kalfalık 
eseri olarak nitelendirdiği Süleymaniye Camii, 
klasik dönem Türk mimarisinin en önemli 
örneklerinden biridir. 

Selimiye Camii
Mimar Sinan’ın ustalık eserim olarak nitelen-
dirdiği Selimiye Camii, Osmanlı-Türk sanatının 
zirvesi olarak tanımlanmaktadır. 1568-1574 
yılları arasında inşa edilen eser, kendine has 
özellikleri ve ince sanat anlayışı ile ön plana 
çıkmaktadır. Dünya mimarlık tarihinde de 
önemli bir yer tutan Selimiye Camii, 2011 yılın-
da UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine 
alınmıştır.  

which constitutes the beginning of the three 
main period at Mimar Sinan’s architectural 
prodigy, was built in 4 years. Mimar Sinan 
signed a design beyond his age by forming a 
central construction on the four half domes in 
this work. The Şehzade Başı Mosque, which 
has one of the most balanced and beautiful 
yards of Ottoman architecture, is described as 
“work of apprentices” by Mimar Sinan. 

Süleymaniye Mosque
The Süleymaniye Mosque, which consists 
of madrasah, darüşşifa, darülhadis, water 
fountain, darülkurra, imaret, Turkish bath, 
and library, forms the most important part of 
Süleymaniye Social Complex. The Süleymaniye 
Social Complex, which is the largest complex 
after Fatih Social Complex, was built between 
1551 and 1557. The Süleymaniye Mosque, 
which Mimar Sinan described it as journeyman 
work, is one of the most important examples 
of classical period Turkish architecture. 

Selimiye Mosque   
The Selimiye Mosque, which Mimar Sinan 
described as masterpiece, is defined as the 
peak of Ottoman-Turkish art. The work, which 
was built between 1568 and 1574, is at the 
forefront with its unique features and fine 
artistic understanding. The Selimiye Mosque, 
which has also an important place in the world 
architecture history, was taken to the World 
Heritage List by UNESCO in 2011    

Selimiye Camii, 2011 yılında 
UNESCO tarafından Dünya 
Mirası Listesine alındı

Selimiye Mosque was taken 
to the World Heritage List 
by UNESCO in 2011
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Vefa Akademi ile Marka ve

KARİYER
YOLCULUĞU
Brand and Career Journey With Vefa Academy

Vefa, gerçekleştirdiği 
akademi etkinlikleri 

ile markasını tüm 
Türkiye’ye ulaştırıyor

ir markanın müşteriler 
tarafından algılanma düzeyi 
şüphesiz markayı marka 
yapan yolculuğun en önemli 
ölçüm kriteridir. Bu algılanma 

düzeyini geliştirmek bir işletme içerisindeki 
tüm bölümlerin sorumluluğundadır. Sadece 
pazarlama birimlerine bu işi bırakmak 
marka yolculuğu açısından yapılan en büyük 
eksikliklerden bir tanesidir.                      

A brand’s perceived level by customers 
is undoubtedly the most important 
measurement criterion of the journey that 
makes the brand. To improve this perception 
level is the responsibility of all departments 
within an enterprise. To leave this job to only 
marketing units is one of the biggest lacks in 
terms of the brand journey.
Training departments should not only train 
employees who work inside. At the same 

B
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Vefa conveys its brand to whole Turkey through its academy 
activities

Eğitim bölümleri yalnızca içeride çalışan 
personellere eğitim vermemelidir. Aynı 
zamanda dışarıda bulunan sosyal çevreye de 
ulaşarak bir işletmenin marka yolculuğunda 
en büyük katkılardan bir tanesini sağlamayı 
amaç edinmelidir.

Vefa Markası Tüm Topluma Ulaşıyor
Vefa Akademi 2017 yılı için vizyonuna almış 
olduğu üniversitelere ve sosyal topluma 
eğitim verme hedefini İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Erzurum, Erzincan, Kocaeli, Sakarya 
gibi 10’nun üzerinde ilde eğitim vererek 
gerçekleştirmeye devam ediyor.  Vefa 
Holding İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet 
Koşkan tarafından yapılan etkinliklerle Vefa, 
markasını tüm topluma ulaştırıyor. “Markan 
Kariyerin Olsun” başlığı ile devam eden Vefa 
Akademi etkinlikleri, 2017 yılı başlangıcından 
bu zamana kadar 10 binin üzerinde kişiye 
ulaştı. Yoğun sosyal medya tanıtımları ile de 
etkinlik yapılan illerde daha fazla kişiye Vefa 
markasının ulaştırılması sağlandı.

Markalar Toplumun Gelişimine Katkı 
Sağlamalı
Toplumu ve bireyleri geliştirmek, gelişen ve 
globalleşen dünyada hepimizin görevidir.  
Markalar topluma sadece ürün ve hizmetleri 
ile ulaşmamalıdır. Aynı zamanda toplum 
gelişime katkı sağlayacak etkinlikler ile 
de ülke ekonomisini oluşturacak daha 
verimli ve daha yetkin toplum bireylerinin 
gelişmesine yardımcı olmalıdırlar.  Vefa, 

time, they also should aim to provide one 
of the greatest contributions in the brand 
journey of an enterprise by reaching out to 
the social environment outside. 

Vefa Brand Reaches All the Society
Vefa Academy continues to perform its 
training target to universities and social 
community that it has taken to vision for 
2017 by training in more than 10 cities such 
as İstanbul, İzmir, Kayseri, Erzurum, Erzincan, 
Kocaeli, Sakarya. Vefa conveys its brand to 
whole society through the activities made 
by Ahmet Koşkan, Vefa Holding Human 
Resources Manager. 

Vefa Academy activities, which continue with 
the title of “Your Brand Becomes Your Career”, 
have reached over 10 thousand people by 
2017. It is provided to be conveyed Vefa brand 
to more people in cities where activities done 
via intensive social media promotions. 

Brands Should Contribute to the 
Development of Community
To develop society and individuals is the 
duty of all of us in developing and globalizing 
world.  Brands should not reach to society 
with only its products and services. At 
the same time they should help to the 
development of more efficient and competent 
community members who will form country 
economy by activities that will contribute to 
the development of community. 

İK
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tarafından gerçekleştirilen etkinlerdeki 
eğitimlerde; öncelikle Vefa markasının 
tanımı yapılmaktadır. Ardından ise kişisel ve 
toplumsal gelişim üzerine kariyer yönetimi 
üzerine eğitimi vermektedir.

Yenilikçi olmak, planlama yapmak, çevre 
edinmek ve hayat boyu öğrenme üzerine 
içeriklerin temelini oluşturduğu “Markan 
Kariyerin Olsun” eğitimi, strateji oluşturma 
ve doğru kariyer tavsiyeleri ile katılımcıların 
ilgilisi çekmektedir.  Rekabetçi olmak, 
vazgeçmemek, mücadele etmek ve 
fikirlerin arkasında durmak başlıkları ile 
kariyer hikâyelerinin anlatıldığı bölümde 
ise katılımcılar bu zamana kadar tanınmış 
dünya markalarının aslında nasıl doğduklarını 
öğrenmekte ve başarılı olabilmek için neler 
yapmaları gerektiklerinin bilgisine sahip 
olmaktadırlar. 

During the trainings organized by Vefa; 
firstly Vefa brand is defined. Then, career 
management training on personal and social 
development is given. The training of “Your 
Brand Becomes Your Career”, which underlies 
to the contents on innovation, planning, 
making friends, and lifelong learning, draws 
the attention of participants by forming 
strategy and proper career advices. 

Participants learn about how well-known 
world brands are born and have information 
about what they need to do to be successful 
in the section that career stories are told with 
the titles of being competent, not giving up, 
struggling, and standing behind of ideas. 

Interactive Works on Future Plans  
Interactive works are carried out on the 
imagination world and future plans of 

Vefa Academy activities have reached over 10 thousand 
people by 2017
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Vefa Akademi etkinlikleri, 2017 yılı 
başlangıcından bu zamana kadar 10 

binin üzerinde kişiye ulaştı

İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet 
Koşkan

Toplumu ve bireyleri geliştirmek, gelişen ve 
globalleşen dünyada hepimizin görevidir.  
Markalar topluma sadece ürün ve 
hizmetleri ile ulaşmamalıdır. Aynı zamanda 
toplum gelişime katkı sağlayacak etkinlikler 
ile de ülke ekonomisini oluşturacak daha 
verimli ve daha yetkin toplum bireylerinin 
gelişmesine yardımcı olmalıdırlar.  

Human Resources Manager Ahmet 
Koşkan

To develop society and individuals is 
the duty of all of us in developing and 
globalizing world.  Brands should not 
reach to society with only its products and 
services. At the same time they should 
help to the development of more efficient 
and competent community members who 
will form country economy by activities 
that will contribute to the development of 
community. 
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Gelecek Planları Üzerine İnteraktif 
Çalışmalar Yapılıyor
Yoğun katılımın olduğu etkinlerde kişilerin 
hayal dünyası ve gelecek planları üzerine 
interaktif çalışmalar yapılmaktadır. Böylece 
Vefa markasının vizyonu desteklenmektedir. 
Ayrıca toplumun eğitim düzeyi, teknoloji 
bilgisi, araştırma yeteneği, yabancı dil bilgisi 
gibi yetkinleri paylaşılarak katılımcıların 
farkındalık düzeyleri geliştirilmekte ve 
böylece kişisel ve toplumsal gelişime katkı 
sağlanmaktadır. Yapılan etkinliklerin bir diğer 
amacı ise Vefa iş başvuru havuzuna katkı 
sağlamaktır. 

Etkinlikler sonrası iş başvuru havuzlarında ve 
Vefa markası aramalarda artış gözlenmekte 
ve bu artış verilere yansımaktadır. Böylece 
daha yetkin personellere ulaşmak için daha 
fazla havuza sahip olmaktayız.

Brands should help to develop more efficient and more 
competent community members

the people in the activities where there is 
intensive participation. Thus the vision of Vefa 
brand is supported. In addition, awareness 
levels of participants are improved by sharing 
their competencies such as education level, 
technology knowledge, research ability and 
foreign language knowledge of society, 
thus contribution to personal and social 
development is provided. 

Another aim of the activities organized is to 
contribute to the Vefa business application 
pool. There is an increase in Vefa brand 
searching and business application pools 
after the activities and this increase reflects 
to the data. So we have more pool to reach 
more competent staffs.
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Markalar daha verimli ve daha yetkin 
toplum bireylerinin gelişmesine yardımcı 
olmalıdırlar 
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Abidjan, the Paris of Africa

Melih USLU

AFRİKA'NIN PARİSİ

Abidjan, ekonomik gelişmişliği nedeniyle Fildişi’nin “ticaret 
başkenti” olarak nitelendiriliyor

Abidjan is described as the “trade capital” of Ivory Coast 
because of its economic development

Abidjan
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Abidjan, the Paris of Africa, has the feature 
that to be one of the most important trade 
centers of the region. Abidjan, one of 
the most crowded cities in Africa with a 
population of about 3 million, is considered 
the “trade capital” of Ivory Coast because of 
its economic development. In Abidjan, which 
hosts many people from many countries, 
especially France, intensive trade and 
economy bring a considerable volume of 
tourism. Abidjan, an important port city, opens 
doors of a beautiful holiday for holiday lovers 
by its wonderful coasts in the ocean shores, 
national parks, and architectural buildings. 
Here are places where your Abidjan trip 
makes sense…

atı Afrika Bölgesi’nin Paris’i 
olarak nitelendirilen Abidjan, 
bölgenin en önemli ticaret 
merkezlerinden biri olma 
özelliğine sahip. Yaklaşık 3 

milyonluk nüfusu ile Afrika’daki en kalaba-
lık şehirlerden biri olan Abidjan, ekonomik 
gelişmişliği nedeniyle Fildişi’nin “ticaret 
başkenti” olarak nitelendiriliyor. Başta Fransa 
olmak üzere birçok ülkeden insanı bünyesinde 
barındıran Abidjan’da, yoğun ticaret ve ekonomi, 
hatırı sayılır bir turizm hacmini de beraberinde 
getiriyor. Önemli bir liman kenti olan Abidjan, 
okyanus kıyılarındaki muhteşem sahilleri, milli 
parkları ve mimari yapıları ile seyahatseverlere 
güzel bir tatilin kapılarını aralıyor. İşte Abidjan 
gezinizi anlamlı kılacak yerler…

Parc Du Banco
Afrika’nın ünlü tropikal yağmur ormanlarının 
güzel bir örneğinin bulunduğu Parc Du Banco 
Milli Parkı, günümüzde Abidjan’ın en hareketli 
ticari ve sosyal merkezlerinden biri olma özel-
liğine sahip. Birçok yerel ürüne rahatça ulaşabi-
leceğiniz Parc Du Banco’da gezi ve alışveriş 
sonrası, dilerseniz keyifli bir mola verebilir ve 
açık havada barbekü keyfi yapabilir; dilerseniz 
Park içerisine yer alan restoranlarda bölgeye 
özgü yerel tatları deneyimleyebilirsiniz.  

Muhteşem Lagünler
Abidjan ve Fildişi Sahilleri’nin en karakteristik 
özelliği, Atlas Okyanusu’nun mavi sularının kıyı 

B
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Abidjan, bölgenin en önemli 
ticaret merkezlerinden biri 
olma özelliğine sahip

Abidjan is one of the most 
important trade centers of 

the region
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Abidjan, okyanus 
kıyılarındaki muhteşem 
sahilleri ile seyahatseverlere 
güzel bir tatilin kapılarını 
aralıyor

Abidjan, with its wonderful 
coasts in the ocean shores, 
opens doors of a beautiful 
holiday for holiday lovers 

ile kucaklaştığı noktalarda oluşan lagünler… 
Dilerseniz lagünlerde gerçekleştireceğiniz 
tekne turlarıyla denizin baş döndürücü kokusu 
ve ihtişamlı görünüşü eşliğinde bu doğal güzel-
liğin keyfini sürebilirsiniz. 

Le Plateau
Modern alışveriş merkezleri ve ışıltılı mağaza-
lıyla dikkat çeken Le Plateau’da, tüm dünyadan 
tanınmış onlarca markaya rahatça ulaşabilirsi-
niz. Fransız tarzı ile hizmet veren kafelerde ise 
enfes aromalı taze Afrika kahveleri ve lezzetli 
aperatifler damaklarınızı şenlendirecek. Modern 
ve Avrupai mimarisiyle öne çıkan Le Plateau, 
muhteşem bir deneyimin kapılarını aralıyor. 

Parc Du Banco
Parc Du Banco National Park, where there is a 
beautiful example of Africa’s famous tropical 
rainforests, has today the feature that to be 
one of the most active commercial and social 
centers of Abidjan. In Parc Du Banco, where 
you can easily reach many local products, if 
you wish, you can have a pleasant break after 
sightseeing and shopping and you can make 
barbecue enjoy outdoors; and if you wish you 
can discover locally specific local tastes at the 
restaurants in the Park.

Magnificent Lagoons   
The most characteristic feature of the Abidjan 
and Ivory Coasts is the lagoons that are 
formed in the points where blue waters of 
the Atlantic Ocean meet with the coast ... If 
you wish; you can enjoy this natural beauty 
accompanied by the dizzying smell and 
magnificent view of the sea with boat trips 
that you will perform in the lagoons. 

Le Plateau
In Le Plateau, which attracts the attention 
with its modern shopping centers and 
sparkling shops, you can easily access 
dozens of well-known brands from all over 
the world. Fresh African coffees with excellent 
aroma and delicious aperitifs will also delight 
your palates in the cafes serving with French 
style. Le Plateau, which standing out with its 
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modern and European architecture, opens 
doors for a great experience.

St.Paul’s Cathedral
St. Paul’s Cathedral, which designed with 
an innovative and modern understanding, 
is among the most important architectural 
buildings of Abidjan. The cathedral, which was 
built between 1980 and 1985, was designed 
by Italian architect Aldo Spirito. St. Paul's 
Cathedral, the second largest cathedral in the 
African continent, is one of the main points of 
interest for religious architecture lovers. 

Cocody
Cocody is the most elite district of Abidjan, 
with its luxurious lifestyles and comfortable 
villas in stylish gardens. Presidency Tower 
and the luxurious hotels are fairly the 

Azizi Paul Katedrali
Yenilikçi ve modern bir anlayış ile tasarlanan 
Aziz Paul Katedrali, Abidjan’ın en önemli 
mimari yapıları arasında yer alıyor. 1980-1985 
yılları arasında yapımı gerçekleşen katedral, 
İtalyan mimar Aldo Spirito tarafından tasar-
landı. Afrika kıtasının en büyük ikinci katedrali 
olan Aziz Paul Katedrali, dini mimariye meraklı 
seyahatseverlerin başlıca uğrak noktaları 
arasında yer alıyor.

Cocody
Lüks yaşam tarzları ve şık bahçelerin içindeki 
konforlu villalarıyla Cocody, Abidjan’ın en elit 
bölgesi. Başkanlık Kulesi ve lüks oteller Co-
cody’nin adeta sembolleri niteliğinde. Alışveriş 
merkezleri de buranın şıklığına ve seçkinliğine 
ayak uydurmuş durumda. Cocody Çağdaş 
Sanat Müzesi ise Afrika’yı yakından tanımak 

Parc Du Banco’da gezi ve alışveriş sonrası dilerseniz açık 
havada barbekü keyfi yapabilirsiniz

If you wish you can make barbecue enjoy outdoor after 
sightseeing and shopping in Parc Du Banco
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Le Plateau’da, tüm 
dünyadan tanınmış 
onlarca markaya rahatça 
ulaşabilirsiniz

At Le Plateau, you can 
easily reach dozens of well 
known brands from all over 
the world

isteyenler için önemli bir fırsat…

Alışveriş Ve Kültür
Yerel el sanatı ürünlerinden egzotik kozmetik 
ürünlerine, Parizyen restoranlarından Ulusal 
Müze ve Çağdaş Sanat Müzesi’ne uzanan 
zengin alışveriş ve renkli kültür dünyası Abi-
djan’ı oldukça cazip kılıyor. Bassam Kumsalı 
üzerinde süs eşyaları satın alabileceğiniz 
birçok yer bulunuyor. Bölgenin en yoğun pazar 
yerlerinden biri ise Treichville. Cocody ve Le 
Plateau bölgeleri ise alışveriş açısından şehrin 
en güvenli adresleri olarak biliniyor. 

Yeme İçme
Abidjan seyahatinizde “maquis” adıyla 
bilinen; geleneksel Afrika ögelerini barındıran 
restoranlarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Izgara 
tavuk ve balık menülerin vazgeçilmezi olarak 
bulunurken “aloco” ve “attieke” olarak bilinen 
yerel lezzetleri de tadabilirsiniz.

symbols of the Cocody. Shopping centers also 
keep up with the pleasures and exclusivity 
of the place. The Cocody Contemporary Art 
Museum is an important opportunity for 
those who want to get to know Africa closely 

Shopping and Culture
Rich shopping and colorful culture world from 
local handicraft products to exotic cosmetic 
products, from Parisian Restaurants up to 
National Museum and Contemporary Art 
Museum makes Abidjan attractive. There are 
many places you can buy decorative items 
on Bassam Beach. One of the busiest market 
places in the region is Treichville. Cocody and 
Le Plateau regions are known as the safest 
addresses of the city in terms of shopping.

Eat and Drink
You can often find restaurants that have 
traditional African items and are known as 

the “maquis” in your Abidjan trip. While grilled 
chicken and fish are indispensable for menus, 
you can taste local delicacies known as 
"aloco" and "attieke".
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