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Merhaba

Hello there,

015 yılının sonlarına geldiğimiz bu
aylarda, VefaBiz kurumsal yayınımız
vesilesiyle yeniden sizlere ulaşmanın
heyecanını yaşıyoruz.
Hızla gelişen yapı teknolojileri ve
sosyal yaşamın gereklilikleri, Vefa
olarak bizleri de sürekli gelişime ve
yatırım yapmaya yönlendiriyor. Tüm
projelerimizde ve çalışmalarımızda sürdürülebilir yatırımlarımız ile
birlikte sürdürülebilir büyümemiz de
devam edecektir. Vefa misyonu haline gelen “sürdürülebilirlik” kavramını
bu yüzden çok önemsiyoruz.
Bu düstur bize bu yıl lokomotif
şirketimiz ile hem Türkiye’de en hızlı
büyüyen 100 şirketten biri olma
gururunu yaşattı hem de 4 yıldır
olduğu gibi bu yıl da İSO ikinci 500
listesine girme imkanı sundu. Bizler
yeni nesil ürünlerimiz, yeni yaşam
konseptlerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz her zaman
tüm insanlık için yeni yaşam modelleri sunmak, yapılarda yenilikçiliği,
tasarımı ve dayanıklılığı önceleyen
anlayışımızla tercih edilir olmaktır.
Önümüzdeki yıllarda da yine bu
amaç doğrultusunda çalışmalarımıza
devam edeceğiz.
VefaBiz dergisi vesilesiyle yeni yılınızı
tebrik ederim.

In these months that we come to the
end of 2015, we live to the excitement of reaching you again through
VefaBiz corporate publication. Rapidly
evolving construction technologies and
the requirements of social life leads
us as Vefa to make investment and
continuous development. Our sustainable growth will continue in all of our
projects and works together with our
sustainable investment. That is why
we care the “sustainability” concept
that became Vefa mission. As Vefa,
we have never compromisied from our
understanding of pioneer and innovative in its sector in this year that we
completed in 25 years. This principle
both made experience the pride of
being one of the fastest growing 100
companies in Turkey to us by our leading company and offered an opportunity to enter ISO second 500 list in the
last 4 years keeping our sustainability.
We will continue to our work with our
new generation products, our new life
concepts. Our goal is always to offer
new life models for whole humanity,
to be preferred by our understanding
that priorities innovation, design, and
durability in constructions. I congratulate your new year with the occasion
of VefaBiz publication.
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S

Merhaba

Hello there,

onbaharın serin rüzgarlarının kendisini
hissettirdiği yılın son aylarındayız. VefaBiz’in bu yılki son sayısını sizlere sunmanın
heyecanını yaşıyoruz. 2015 yılında dünyanın birçok noktasında pek çok başarılı çalışmamız oldu. Farklı kültürlerden, dillerden
yüzlerce insanla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerde büyük bir keyifle çalıştık.
Vefa kültür ve misyonunu paylaşmak için
yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarımız
yeni iş ortaklarımızın da katılımıyla aralıksız
devam ediyor. Modern ve son teknoloji
üretim tesislerimiz ile sahip olduğumuz
birikimin gördüğü büyük ilgi bizi hem heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor.
Yapıcı fikirlerimizi yeni yaşam konseptlerine dönüştürürken yatırımlarımıza da
enerjinin ardından gayrimenkul ile hız
kesmeden devam ediyoruz. Ankara’da
gerçekleştirdiğimiz Aden Konut Projesi’nde
yatay mimari ile insan tabiatına en yakın
model olan müstakil yaşam alanları öne
çıkıyor. Bu konsepti yenilenebilir bağımsız
enerji kaynaklı evlerle taçlandırıyoruz.
2015 yılının sona ermesiyle birlikte 25 yıllık Vefa’nın çeyrek asırlık birikimi ve gücü
de tescillenmiş oluyor. Bu toprakların öz
sermayesi olarak Vefa, gücünü ve özgüvenini yine bu topraklardan alan bir aile.
Sizlerin de önümüzdeki nice çeyrek asırlarda bu anlayışın yanında yer alarak bizimle
birlikte olmanızdan mutluluk duyacağız.

We are at the end months of the year that
cool autumn winds make to feel itself. We
are excited to present you to the issue of this
year our VefaBiz corporate publication. In
2015 that we reached to quarter century with
many successful projects from all around the
world. Our many successful works became
from renewable energy to real estate, from
our new generation products to our projects
in the many points of the world. We worked
with great pleasure in the projects that we performed jointly with hundreds of people from
different cultures, languages. We continue to
maintain uninterruptedly our works in domestically and abroad for sharing Vefa culture and
its mission by the participation of our new
business partners. The appreciation to our value with the modern and high tech production
makes us happy and excited as well. While we
transform our constructive ideas to the new life
concepts, we continue our investments with
real estate after energy without slowing down.
It comes to the forefront self-contained living
areas that are the closest model to human
nature with horizontal architecture in Aden
housing project we performed in Ankara.
Together with the end of 2015, it is registered
to quarter century accumulation of 25-year
Vefa and its power. As the own capital of this
lands, Vefa is a family that draw its strength
and self-confidence from this land again. We
will be happy that you share your participation
with us in the next 25 years.

VefaBiz kurumsal yayını aracılığıyla sizlerin
yeni yılınızı tebrik eder, esenlikler dilerim.

I congratulate your new year via VefaBiz
corporate publication, I wish you peace.
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P R O D U C T I O N

DILOVASI

Prefabrike Yapı, Haﬁf Çelik Yapı, Yaşam Konteyneri

Prefabricated Construction, Lightweight Steel Construction,
Living Container

Kapalı Alan
Indoor Space

32.000 m2
To p l a m A l a n
Total Area

78.000 m2
Aylık Üretim Kapasitesi
Monthly Production Capacity

100.000 m2 Prefabrike ve Hafif Çelik Yapı

P O N T E N T I A L

BILECIK

SAKARYA

Fibercement Board

Structural Steel

Kapalı Alan

Kapalı Alan

10.500 m

7.000 m2

To p l a m A l a n

To p l a m A l a n

Total Area

Total Area

Fibercement Levha

Yapısal Çelik

Indoor Space

Indoor Space

2

37.000 m

11.000 m2

Yıllık Üretim Kapasitesi

Aylık Üretim Kapasitesi

Yearly Production Capacity

Monthly Production Capacity

2

3.000.000 m

2

2.000 ton/metric ton

Prefabricated and Lightweight Steel Constructions

4.500 adet/units Yasam Konteyneri
Living Containers

2. Organize Sanayi Bölgesi No: 32/7 Bilecik
Makine İmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde
No:8 Dilovası/Kacaeli

Nakışlar Mah. D-100 Yanyol No: 267 Erenler/Sakarya

SULTANBEYLI

TUZLA

Sandviç ve Kompozit Panelden Duvar

Pencere ve Kapı Proﬁli

Kapalı Alan

Kapalı Alan

9.500 m2

3.000 m2

To p l a m A l a n

To p l a m A l a n

Wall from Sandwich and Composite Panel
Indoor Space

Total Area

Window and Door Proﬁle
Indoor Space

Total Area

12.000 m2

6.000 m2

Aylık Üretim Kapasitesi

Aylık Üretim Kapasitesi

Monthly Production Capacity

72.000 mtül/linear meters

Tem Otoyolu Yanyol Cad. No:324 Sultanbeyli/İstanbul

Monthly Production Capacity

200 ton/metric ton

VEFA Holding üretimlerini,
Dilovası, Sultanbeyli, Bilecik,
Adapazarı ve Tuzla'daki üretim
tesislerinde

62.000

metrekaresi kapalı olmak üzere toplam

144.000

metrekarelik alanda sürdürmektedir.
VEFA Holding continues it’s manufacturing operations
in a total of 144.000 m² area that 62.000 m² of it is
indoor space in Dilovası, Sultanbeyli, Bilecik, Adapazarı
and Tuzla production plants.

Atatürk Cad. Benjamin Sok. No:19 Orhanlı-Tuzla/İstanbul
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Aden komşuluk ilişkilerini

CANLANDIRIYOR
Aden boosts neighbourhood relations

Aden Ballıkpınarı
Konut Projesi, sunduğu
yatay yaşam konsepti
ile dikkatleri üzerine
çekiyor.
Aden Ballıkpınarı
Housing Project draws
the attention by
offering horizontal life
concept.

V

efa markası Steelife imzası
taşıyan Ankara Gölbaşı’nda
hafif çelik yapı sistemiyle
inşa edilen Aden Ballıkpınarı
Konut Projesi, yatay yaşam
konseptiyle hayalinizdeki tek katlı, bahçeli
ev modelini sunuyor. Steelife ve Lin Yapı
ortaklığıyla gerçekleştirilen proje, iki etaptan
oluşuyor. İlk etabı teslim edilen Aden Konut
Projesi’nin ikinci etabı da hafif çelik yapı
sistemi sayesinde hızla tamamlanıyor. Projede
estetik ve konfor hafif çelik yapı sistemiyle
sağlam temeller üzerine inşa ediliyor.
Proje hafif çelik yapı sisteminin depreme
dayanıklılığı, estetikliği, konforu, yüksek
izolasyon değerlerine sahip olması ve
müstakil binalar öngören konsepti ile kentsel
yaşam kalitesini yükseltiyor.
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Aden Ballıkpınarı Housing Project, which has
Steelife signature that Vefa brand and built
with lightweight steel construction system in
Ankara Gölbaşı, offers home model that has
one-storey, with garden by its horizontal life
concept.
The project that performed by Steelife and
Lin Yapı consists of two stages. The second
stage of Aden Housing Project that its first
stage delivered is completed quickly by means
of lightweight steel construction system.
Aesthetics and comfort in the project is being
built on a solid foundation by lightweight steel
construction system.
Project raises the quality of urban life by
earthquake resistance of lightweight steel
construction system, its aesthetics, comfort,
having high insulation value, and its concept
that foresees separate buildings.

HABER
News

Steelife, AGEOS Projesini Tamamladı
Steelife Completed AGEOS Project

S

teelife’ın Gabon Uzay Araştırmaları ve Gözlem Ajansı (AGEOS)
projesinin açılışı gerçekleştirildi.
29 Ağustos’ta yapılan açılışa Gabon Cumhurbaşkanı Ekseles Ali Bongo Gabon Başbakan
Daniel Ona Ondo, Fransa Ekolojı Bakanı Bayan
Segolene Royal ve Türkiye Gabon Büyükelçisi Ahmet Rıza Demirer gibi önemli isimler
katıldı. Ülke bütçesini aşmadan tamamlanmış
nadir projelerden biri olan AGEOS, 12 ay gibi
kısa bir zamanda tamamlandı. AGEOS Projesi,
Anten Binası (support antenne), Üçgen Bina
(Centre Competence) ve Çatı Katı (Toit) olmak
üzere üç etaptan oluşuyor.

It was held the project of Steelife’s Gabon
Space Research and Monitoring Agency
(AGEOS). important names such as Gabon’s
President Ekseles Ali Bongo, Gabon’s Prime
Minister Daniel Ona Ondo, France Ecology
Minister Mrs. Segolene Royal and Turkey’s
Gabon Ambassador Ahmet Rıza Demirer
joined to opening in August 29. AGEOS, which
is one of the rare projects that was completed
without exceeding the budget of the country,
finished in a short time such as 12 months.
AGEOS project consists of three stages as
Antenna Building (support antenne), Triangle
Building (Centre Competence), and Attic (Toit).

Vefa, sürdürülebilir büyümede yükselişe geçti
Vefa rises in sustainable growth

V

efa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş.,
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100
şirketi arasında yerini alarak sürdürülebilir büyümedeki yerini sağlamlaştırdı. Vefa
Holding’in lokomotif şirketi Vefa Prefabrike
Yapılar San. Tic. A.Ş., sektörünün taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) öncülüğünde TEPAV ve AllWorld
Network iş birliğinde yapılan Türkiye’nin en
hızlı büyüyen şirketleri yarışmasında ilk 100’de
yer alan Vefa Prefabrike Yapılar, sektördeki
başarılarıyla sürdürülebilir büyümedeki yükselişini tescillemiş oldu.

Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş.
strengthened its position in sustainable growth
by taking its place among Turkey’s top 100
fastest growing companies. Vefa Prefabrike
Yapılar San. Tic. A.Ş., the locomotive company
of Vefa Holding, continues to be the carriers
of the sector. Vefa Prefabrike Yapılar, which
located in the first 100 in the competition
of Turkey’s fastest growing companies that
was made with the cooperation of TEPAV and
AllWorld Network and in the pioneer of Turkey
Chambers and Stock Exchanges Union (TOBB),
registered its rising in sustainable growth by its
success in the sector.
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Vefa, sektöründe İstanbul’dan İkinci 500'e giren

tek şirket oldu

Vefa became the only company who entered the second 500 in its sector

Vefa Prefabrike
Yapılar, Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu
Listesi’nde.

V

efa Prefabrike Yapılar San. Tic.
A.Ş., İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) her yıl düzenlendiği
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu Listesi’nde
214. sırada yer aldı. Vefa şirketi, bu yıl listeye
girebilen sektör firmaları arasında İstanbul’daki
tek şirket olurken, Türkiye’den ise listeye giren
iki şirketten biri oldu. Vefa Holding İcra Kurulu
Başkanı Turan Koçyiğit, şirket olarak Türkiye’nin
en büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu içinde
olmaktan gurur duyduklarını belirterek, Vefa’nın
istikrarlı büyümesini sürdüreceğini söyledi.

Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. took
place in row 214th in the Turkey’s Second 500
Largest Industrial Enterprises List that is held
by İstanbul Chamber of Industry (ISO). While
Vefa is the only company that can enter the
list from İstanbul in this year, it was one of two
companies that entered the list from Turkey.
Vefa Holding Executive Board Chairman Turan
Koçyiğit explained that they were proud to be
in the Turkey’s second largest 500 Industrial
Enterprises and said that the steady growth
of Vefa would continue. Koçyiğit added that
they had continued to give distributorships
and franchises to the countries they had
determined for increasing their export,
and also they had continued to establish
partnerships with local companies in some
countries as well.

Vefa Prefabrike Yapılar at Turkey’s Second 500 Largest
Companies List.
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Ekobord’un kalitesi bir kez daha tescillendi
Ekobord’s quality reapproved once again

E

kobord’un kalitesi, yerli ve yabancı
kuruluşlar tarafından onaylanıyor.
Vefa’nın fibercement levha üreten
markası Ekobord’un, A1 sınıfı yanmazlık
özelliği Exova laboratuvarlarında test edildi.
Exova’nın Londra’daki Warringtonfire laboratuvarında gerçekleşen testlerde Ekobord
ürünleri BS EN ISO 1716:2010 ve BS EN ISO
1182:2010 standartlarını başarıyla karşıladı.
Böylece Ekobord’un A1 sınıfı yanmazlığı
TSE’nin ardından dünya çapında saygınlığı
olan Exova tarafından da tescillenmiş oldu.

Ekobord’s quality is confirmed by local and
foreign organizations. A1 class fire-proofing
feature of Ekobord, Vefa’s brand that produces
fibercement sheets, was tested in Exova
laboratories. In the tests that held in Exova’s
Warringtonfire laboratories in London,
Ekobord products met the standards BS EN
ISO 1716:2010 and BS EN ISO 1182:2010
successfully. Thus A1 class fire-proofing
feature of Ekobord was patented by Exova
which is respected worldwide after TSE.

Vefa, Ordu’nun Perşembe Yaylası Camii’nin yapımını üstlendi
Vefa undertook the construction of Perşembe Springs Mosque of Ordu

V

efa, Ordu’nun Aybastı ilçesinde
bulunan Perşembe Yaylası Camii’nin
yapımını üstlendi. 750 kişilik cami,
Perşembe yaylasında mezarlığın ve eski küçük
caminin hemen yanında inşa ediliyor. Cami ile
beraber şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlenmesi
de yapılıyor. Beş ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi planlanan proje iki etapta gerçekleştiriliyor.
Caminin temel, çatı ve cephe kaplamalarının
üç ayda, iç mekan ahşap ve kalem işlerinin,
elektrik ve ses tesisat işlerinin, zemin kaplamalarının, şadırvan ve çevre düzenlemelerinin ise
iki ayda tamamlanması öngörülüyor. Projede
detaylarda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak
ve daha uzun ömürlü bir yapı inşa etmek için
çelik yapı sistemi tercih ediliyor.

Vefa undertook the construction of the
Mosque Perşembe Yaylası that located in
Aybastı, Ordu. The mosque that has 750
people capacity is built right next to the
cemetery and old little mosque in Perşembe
plateau. It is made fountain, toilet, and
environment arrangements together with
mosque. The project that is planned to be
completed in a short period of five months
is carried out in two stages. It is expected to
be completed of groundwork, roofing and
cladding of mosque in three months, and it is
scheduled for completion of indoor, wood, and
hand-drawn, electrical and sound installation
works, flooring, fountain, and environment
arrangements in two months.
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Ekobord İzmir Yapı

FUARI'NDA

Ekobord at İzmir Construction Fair

Yeni nesil fibercement
levha üreticisi Ekobord,
İzmir Yapı Fuarı’na
katılıyor.
Ekobord, new
generation
fibercement sheet
producer, takes part
in İzmir Construction
Fair.

V

efa Holding bünyesinde
faaliyet gösteren fibercement
levha üreticisi Ekobord,
yeni nesil ürünleriyle 5-8
Kasım tarihleri arasında YEM
Fuarcılık tarafından düzenlenen İzmir Yapı
Fuarı’nda yerini alıyor. Ekobord, güçlenen bayi
ağı ile birlikte kullanımı hızla yaygınlaşan ve
her iklim koşuluna uygun olarak üretilen yeni
nesil fibercement levhalardaki yeniliklerini,
Salon A’da bulunun 322 numaralı standında
ziyaretçilerine anlatacak. İnsan ve doğaya
tamamıyla dost, montajı kolay, yüksek
dayanıma sahip, estetik, uzun ömürlü ve farklı
çeşitlerde de üretimi yapılan Ekobord yeni
nesil fibercement levhalar, dış cephelerden iç
mekanlara kadar geniş bir kullanım alanında
her türlü zevke hitap ediyor.
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Ekobord, which is fibercement sheet
manufacturer and operates in Vefa Holding,
takes its place in İzmir Construction Fair
held by YEM Fair Organization by its new
generation products between 5-8 November.
Ekobord will tell the visitors its innovations
at new generation fibercement sheet, which
is produced the way fit to every climate
conditions and the use of it is widespread
together with stronger dealer network at stand
number 322 in Hall A. Ekobord new generation
fibercement sheets, which is produced in
different kinds, human and eco-friendly, easy
to install, with high strength, aesthetic, long
life, appeals to every taste in a wide range of
usage area from exterior side to indoors.

HABER
News

Ekobord Confair’da
Ekobord at Confair

E

kobord, Confair İran Uluslararası Yapı
ve İnşaat Fuarı’nda yerini aldı. 90
bin m2 alanda yapılan organizasyon
09-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ekobord standı Ekonomi Bakanlığı ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri tarafından ziyaret
edildi. Yurt dışından gelen ziyaretçi ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören fuara, aralarında
Türkiye, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik
Devletleri, Çin, Japonya, Kıbrıs’ın bulunduğu 20
ülke katılım sağladı. Fuarda Ekobord ürünlerinden özellikle sıva, ahşap ve taş desenli olanlar
ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanındaki 15 farklı
ülkeden sektör profesyonelleri fuara ziyaretçi
olarak katıldı.

Ekobord took place in Confair Iran
International Building and Construction Fair.
The organization that held in 90 thousand m2
area was performed between August 09-12.
Ekobord stand was visited by the Ministry of
Economy and Foreign Trade Undersecretariat
officials.
Particularly plaster, wood and stone patterned
products of Ekobord attracted attention in the
fair. Industry professionals from 15 different
countries around the world attended the fair
as visitors.

Prenta Market, girişimcilerle buluştu
Prenta Market met with entrepreneurs

V

efa Holding bünyesinde faaliyet
gösteren Türkiye’nin ilk ve tek ön
üretimli yapı marketi Prenta Market,
“Bayim Olur musun?” Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı’na katıldı. CNR Fuar Merkezinde
gerçekleştirilen fuarda Prenta Market ile
sunduğu yeni konseptini girişimci ve yatırımcılarla buluşturdu. İstanbul Pendik ve Esenyurt,
Samsun, İzmir ve Konya olmak üzere beş
noktada Prenta Market yapılanmasını
tamamlayan Vefa, önümüzdeki iki yıl
içerisinde 16 yeni ön üretimli yapı marketi
açmayı hedefliyor.

Prenta Market, which operates in Vefa Holding
and is Turkey’s first and unique prefabricated
construction market, took part in “Will You Be
My Dealer?” Franchising and Brand Dealership
Fair. Vefa brought together its new concept
it offered with Prenta Market in fair held in
CNR Expo Center between October 15-18
with entrepreneurs and investors. Completing
its Prenta Market organization in five points
as Pendik, Esenyurt in İstanbul, Samsun,
İzmir, and Konya, Vefa aims to open 16 new
prefabricated construction market in the next
two years.
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Türkiye Müteahhitlikte

Dünya İkincisi
Turkey Second at Construction
Business in the World

Türk müteahhitlik
firmalarının yurt
dışında gösterdiği
performans artıyor.

ünyanın En Büyük 250
Uluslararası Müteahhidi
Listesi, her yıl uluslararası
inşaat sektörü dergisi
Engineering News Record
(ENR) tarafından yayınlanıyor. Müteahhitlerin
her yıl bir önceki sene ülkeleri dışındaki
faaliyetlerinden elde ettiği gelirin dikkate
alınarak oluşturulduğu listede bu yıl 43 Türk
müteahhitlik firması yer aldı.

D
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The World’s Largest 250 International
Contractors list is published by international
construction sector magazine Engineering
News Record (ENR) each year. This year 43
Turkish contracting companies took place in
the list, which is formed by taking into account
of the income that contractors obtained
from their activities outside the country
for the previous year. Top 250 international
construction companies’ market size fell 521.6
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The performance of Turkish contracting companies abroad
increases.
En büyük 250 uluslararası inşaat firmasının
pazar büyüklüğü 2014 yılında bir önceki
yıla oranla yüzde 4,1 azalarak 521,6 milyar
ABD Doları’na geriledi. Türk müteahhitlik
firmalarının yurt dışında gösterdiği performans
ise ciddi oranda arttı. ENR listesindeki 43 Türk
firmasının 2014 yılı gelirleri toplamı geçen
yıla göre yüzde 43,4 artışla 29,3 milyar ABD
Doları olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla
Türk firmalarının toplam gelirde, 2013 yılı
rakamları ile yüzde 3,8 olan payı 2014’de
yüzde 5,6’ya ulaştı. Türk müteahhitlerin
bölgesel gelirlerdeki payı tüm dünyada artış
gösterdi. Türk müteahhitlik firmaları Kuzey
ve Latin Amerika pazarlarında neredeyse
hiç yer almazken rekabetin en çetin olduğu
Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında
payını artırıyor. Türk firmaları 2014 yılında
10,4 milyar dolar ile Orta Doğu, 7,6 milyar
dolar ile Avrupa, 6,3 milyar dolar ile Asya

billion US dollars by decreasing 4.1 percent
in 2014 compared to the previous year. The
performance of Turkish contracting companies
abroad increased significantly. Total 2014
revenues of 43 Turkish companies in the ENR
list were performed as 29.3 billion US Dollars
by increasing 43.4 percent. The 3.8 percent
share of Turkish companies in total revenue
by 2013 figures reached 5.6 percent in 2014.
Turkish contractors share in regional income
has increased all over the world. While there
are almost no Turkish contracting companies
in the North and Latin American markets, they
increase its share in Europe, Asia, the Middle
East, and Africa markets that competition in
these regions is most difficult.
Turkish companies generated income from
the Middle East with 10.4 billion dollars,
Europe with 7.6 billion dollars, Asia with 6.3
billion dollars, and Africa markets with 4.7

Türkiye Müteahhitler Birliği
Başkanı Mithat Yenigün
Tüm dünyada yakından takip edilen ve
referans olarak görülen Dünyanın En Büyük
250 Uluslararası Müteahhidi Listesi'nde 43
Türk firmasının bulunması ve Türkiye’nin
8 yıldır Çin’den sonra dünyada ikinci
konumda yer alması bizim için büyük
övünç kaynağıdır. Firmalarımızın toplam
gelirden aldığı payı büyük oranda yükseltmiş
olmaları da memnuniyet vericidir. Ortaklık
kültürü ve güç birliği, uluslararası rekabette
firmalarımızın önünü daha da açacaktır.

Mithat Yenigün, The President of
Turkey Contractors Union
To be found of 43 Turkish companies in
the World’s Largest 250 International
Contractors list, which is seen as a reference
and followed closely all over the world, and
to take place in the second place of Turkey
for 8 years after China are a source of pride
for us. To increase the share of total revenue
of our companies substantially is pleasing.
The culture of partnership and collaboration
will pave the way for our companies more in
international competition.
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Türkiye, söz
konusu listede
dünyada Çin’in
ardından ikinci
sırada yer aldı.

ve 4,7 milyar dolar ile Afrika pazarlarından
gelir elde etti. Ayrıca Türkiye, “Dünyanın En
Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde
dünyada 65 firma ile birinci sırada yer alan
Çin’in ardından ikinci sıradaki yerini korudu.
Üçüncü sırada ise 32 firma ile ABD yer aldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, listenin dünya
kamuoyu ile paylaşılmasının ardından yazılı
bir açıklama yaptı. Söz konusu listede 43 Türk
firmasının yer almasının yurt dışı müteahhitlik
sektörümüzün başarıdan başarıya koştuğunu
göstermesi açısından önemli olduğunu
belirten Zeybekci, "Firma sayısı itibarıyla
yıllardır bulundukları ikincilik kürsüsündeki
yerini koruyan yurt dışı müteahhitlik
sektörümüz, Türkiye'nin yurt dışında tanınan
en önemli marka sektörlerinin başında
gelmektedir." dedi.

billion dollars.
In addition, Turkey maintained its position in
second place behind China that ranks first with
65 companies in the list of “World’s Largest
250 International Contractors”. USA ranked
third with 32 companies.
Economy Minister Nihat Zeybekçi made a
written statement after being shared of the list
with general public. Zeybekçi, who indicated
that to be found of 43 Turkish companies in
the list was important in terms of showing
our abroad contracting sector to ran from
success to success, “our abroad contracting
sector that maintains its second place as the
number of company for years is the leading
to Turkey’s the most important brand sectors
that recognized abroad” he said.

Turkey was ranked second in the list after China in the
world.
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Verimli pazar payı için yollar aranmalı
Ways must be sought for the efficient market share

2

004 yılından beri her sene
Dünyanın En Büyük 250
Müteahhitler Listesi'nde
aralıksız olarak yer alabiliyor
olmak, firmamızın kendi
içinde geliştirdiği çalışma düzeni ve
disiplininin bir neticesidir. Listede 43 Türk
müteahhidin yer alması ise ülkemizin
lokomotifi olarak tanımlayabileceğimiz yurt
dışı müteahhitlik alanında hangi noktaya
geldiğimizin gerçek bir göstergesidir. Ülkemiz
jeopolitik açıdan son derece önemli coğrafi
bir konumda bulunmaktadır. 4 saat uçuş
mesafesinde 58 ülkeye ulaşabildiğimiz
bu konumumuz son derece önemlidir.
Ayrıca deniz-karayolu nakliyesi ve buna
bağlı her türlü lojistik operasyon başarısı
sektöre bağlı kurumlar tarafından takdir
edilmektedir. İmalat sektörünün süratli
ve kaliteli üretim becerisi projelerin rekor
sürelerde tamamlanabilmesinde büyük rol
oynamaktadır. Uluslararası müteahhitlik
alanında her geçen gün pazar payımızın
artıyor olması son derece doğaldır. Ayrıca
kararlılıkların da arttırılabiliyor olması
gerekmektedir. Rekabetin en az olduğu
sahalarda kendimizi geliştirerek bu artan
pazar payını daha verimli bir şekle sokmanın
yolları aranmalıdır.

To be in the World Largest 250 Contractors
list continuously since 2004 is the result of
the work order that our company developed
in itself and discipline. To be found 43 Turkish
contractors in the list also is real indications
that point we come to in the area of abroad
contracting that we can describe it as our
country’s driving force. Our country is in an
extremely important geographic location in
terms of geopolitics. Our position that we can
reach 58 countries in 4-hour flight distance is
extremely important. It is also appreciated sea
and road transport and consequently every
logistic operation success by corporates that
depend on the sector. The speedy and quality
producing skills of manufacturing sector play
a key role in the completion of projects in
record time. To increase of our market share
in the area of international contracting day by
day is extremely natural. It also should be able
to increase the stability. It should be sought
the methods of making this increasing market
share a more efficient way by developing
ourselves in the field where the competition is
minimum.
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“Uluslararası
müteahhitlik
alanında her
geçen gün pazar
payımızın artıyor
olması son derece
doğaldır.”
“To increase
of our market
share in the area
of international
contracting
day by day
is extremely
natural”
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Yeni Gayrimenkul Vizyonu:

DOĞANIN İÇİNDE YATAY YAŞAM
New vision of real estate: Horizontal life in the nature
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Son dönemde Türkiye, gayrimenkul sektöründe önemli bir
gelişim gösterdi.

G

enellikle ekonomik bir
terim olarak kullanılan
gayrimenkul arsa, arazi, bina,
apartman, iş yeri, konut, villa,
fabrika ve benzeri değerlerle
ilgili kullanılan bir ifadedir. Gayrimenkul
sektörü ise ülkemizde özellikle de son on
yılda önemli gelişim gösteren sektörlerden
biridir. Bu gelişimin sacayaklarından en
önemlisi, sektörün karlılık oranının günden
güne artış gösteriyor olması ve buna paralel
olarak da gayrimenkul ürünlerinin kazançlı
yatırım araçlarından biri haline gelmesidir.
Şehirler zaman içerisinde sosyo-kültürel,
ekonomik, teknolojik ve fiziksel açılardan
değişime uğramaktadır. Bu nedenlerden
dolayı şehirlerde dönüşüm yaşanması
gündeme gelmektedir. Burada da gayrimenkul
sektörünün önemi ortaya çıkmaktadır.

Real estate, which is used as an economic
term, is an expression that is used related
with values such as plot, land, building,
apartment, office, residence, villa, factory etc.
the real estate sector is one of the sectors that
show significant development in our country,
especially in the last decade. The most
important from the pillars of this development
is to increase of sector’s profitability ratios day
by day and to become real estate products
one of the lucrative investment instruments
in parallel with this. Cities undergo change
in terms of socio-cultural, economic,
technological, and physical over time. Because
of these, the transformation in cities comes
to the fore. Here arises the importance of the
real estate sector.
The origin of local people, their education and
economic status, cultural characteristics of

In recent years, Turkey has shown a significant
improvement in the real estate sector.
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Steelife, alışılmışın dışında bir konseptle gayrimenkul
sektöründe yerini aldı.
Dönüşüm esnasında halkın gelmiş olduğu
yer, eğitim ve ekonomik durumu, kültürel
özellikleri bölge ile ilgili alınacak kararları
yönlendirmelidir. Alanın yerel halk ile birlikte
korunup korunmayacağı, alana yapılacak
yatırımların niteliği ve kapasitesi, doğrudan
halkın nitelikleri ile ilintili olmalıdır. Aynı
zamanda şehir planlamasının ve tasarımın
bütüncül olması ve sürdürülebilirliği önemlidir.
Bu da beraberinde bölge halkına kaliteli yaşam
imkanı sunacaktır. Vefa da bu düsturla projeler
üreten Steelife üzerinden alışılmışın dışında bir
konseptle gayrimenkul sektöründe yerini aldı.
Çelik yapı sistemiyle yatay konseptli yapılar
inşa eden Steelife, insanlara doğa ile iç içe bir
yaşam sunuyor.

them during the transformation should guide
to decisions to be taken about the region.
To protect or not of the area together with
local community, the nature and capacity of
investment that will be made to area must be
related to people’s qualifications directly. Also,
to be integrated of urban planning and design
and its sustainability are important. This will
provide to region community opportunities
for quality of life. Vefa has taken in place in
the real estate sector by an unusual concept
via Seelife that produce projects with this
principle. Steelife, which builds constructions
with horizontal concept by steel construction
system, offers people a life intertwined with
the nature.

Steelife has taken place in the real estate sector by an
extraordinary concept.

Vefa Holding
Başkanı
Orhan
Güner

Vefa Holding President Orhan Güner

G

ünümüzde insanların sadece
barınma ihtiyacını karşılayacak
binalar yapılıyor. Bu yeterli değil.
Unutulmamalı ki binalar ailelerin
yaşadığı, kültürlerarası etkileşimin
olduğu yerler. Bu nedenle biz Vefa
olarak, insanlara hak ettikleri yaşam
alanını sunuyoruz. Onların mutlu
olduğu yapılar inşa ediyoruz. Bizim
oluşturacağımız yapılar mahallemize,
şehrimize hatta ülkemizde değer
katsın istiyoruz.
Nowadays, buildings are being made
only in need of shelter. However it is
not enough. It should be noted that
buildings are the places where the
families live and where the cultural
interactions occur. That is why we
,as Vefa, we provide people the living
spaces that they deserve to live. We
build the places where people could
be happy. We want those places to add
values to our neighbourhood, city and
even our country.
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Gayrimenkulde

ÇELİK YAPI FARKI

The difference of steel construction in real estate

Vefa, gayrimenkul
sektöründe
farklılığını hafif çelik
yapı markası Steelife
ile ortaya koyuyor.

V

efa, ülkenin en büyük
ekonomik hareketi olarak
yıldızı parlayan gayrimenkul
sektörüne yeni soluk
getiriyor. Doğru yapı
sistemi ile doğru konut üretmenin önemine
inanan Vefa, Steelife markası ile gayrimenkul
alanında Uzak Doğu’da ve Avrupa’da görülen
şehirden uzaklaşmış yatay bir konsept
benimsiyor. Steelife, Ankara’da hayata geçirilen
Aden Konut Projesi’nde olduğu gibi insanları
doğayla birleştirecek yapılar inşa ediyor.
Bu alana farklı bir yapı sistemi ile girmek
isteyen Vefa, Steelife ile çeliğin avantajlarını

Vefa brings a new breath to the real estate
sector that shining its star as the biggest
economic movement of the country. Believing
in the importance of producing right housing
by the right construction system, Vefa adopts
a horizontal concept in real estate that getting
away from the city, seen in Far East and
Europe by its Steelife brand. Steelife builds
constructions that will combine nature and
human as Aden Housing Project that is
made actual in Ankara. Vefa, which wants to
enter this field with a different construction
system, also plans the advantages of steel
to move the agenda in its horizontal concept
projects as well as its whole projects with its
brand Steelife. Because of being done steel
construction system in an industrial industry
plant, this situation causes to become different
of Steelife from other players in the sector.
Steelife commits to be healthy, safe, and
sustainable with these constructions.
The project, which consists of buildings
that resist to earthquake and with Steelife
signature, redefines the relationship of nature

Vefa reveals its difference in the real estate sector by its
lightweight steel construction brand Steelife.
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tüm projelerinde olduğu gibi yatay konsept
projelerinde de gündeme taşımayı planlıyor.
Çelik yapı sistemi endüstriyel bir sanayi
tesisinde yapıldığından bu durum Steelife’ın
sektördeki diğer oyunculardan farklılaşmasına
neden oluyor. Steelife bu yapılarla sağlıklı,
güvenilir ve sürdürülebilir olmayı taahhüt
ediyor. Depreme karşı dayanıklı olan ve
Steelife imzası taşıyan binalardan oluşan
proje, insanların toprağa yakın olmasını
sağlayarak tabiatın yaşamla ilişkisini yeniden
tanımlıyor. Burada insanların özlemini çektiği
mahalle olma kavramının tekrar gün yüzüne
çıkarılması ve komşuluk ilişkilerinin arttığı bir
yaşam konsepti hedefleniyor. Çocuklara da
güvenle oynayabilecekleri bir alan sunuluyor.
Steelife müşterilerine hem depreme dayanıklı
hem konforlu hem de enerji üreten ekolojik bir
evde yaşama imkanı sağlıyor.
Steelife, binaları inşa ederken dört duvar
yapmanın ötesinde insanların mutlu olacağı
bir yapı planlanıyor. Sadece barınma ihtiyacını
karşılamaktan ziyade insanların estetik

with life by allowing people to close to the
land. Here, it is targeted to be uncovered of
being neighborhood concept that hanker for
people again and a life concept that increasing
of neighborly relations. Its also offered an
area for children where they can play safely.
Steelife offers its customers to the opportunity
of living in an ecological home that both
earthquake-proof, both comfortable, and also
produce energy.
While building a construction, beyond to do
four walls, Steelife plans a building that people
will be happy. It produces buildings that
appeals to people’s aesthetic understanding
rather than to meet the need for shelter. While
improving a quality life area, Steelife also
wants to add value to the environment and the
country. At the same time it aims to provide
energy savings.
Defending that it should not be seen real
estate just as raise a building, Steelife
allows both to transform buildings by steel

Steelife, Ankara’da hayata geçirilen Aden Konut Projesi’nde
olduğu gibi insanları doğayla birleştirecek yapılar inşa
ediyor.
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Steelife builds
constructions that will
combine nature and
human as Aden Housing
Project that is made actual
in Ankara.
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anlayışına hitap eden binalar üretiyor. Steelife,
kaliteli bir yaşam alanı geliştirirken çevreye ve
ülkeye de değer katmak istiyor. Aynı zamanda
da enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.
Gayrimenkulün sadece bina yapmak olarak
görülmemesi gerektiğini savunan Steelife,
kentsel dönüşümde hem binaların çelik yapı
sistemiyle hızla dönüştürülmesine hem de
insanların bulundukları bölgede daha nitelikli
bir yaşam sürmelerine imkan tanıyor. Bu
bağlamda Steelife, gayrimenkul geliştirmeyi
biraz da sosyal amaçla düşünüyor.

Vefa, Steelife ile
çeliğin avantajlarını
tüm projelerinde
olduğu gibi yatay
konsept projelerinde
de gündeme taşımayı
planlıyor.
Vefa also plans the
advantages of steel to
move the agenda in
its horizontal concept
projects as well as its
whole projects.

Psikolojik Kayıpları Minimuma İndiriyor
Steelife, çelik yapı sisteminin hız avantajını
kullanarak kentsel dönüşüme katkı sağlamayı
hedefliyor. Örneğin; kentsel dönüşüm
projelerinde en hızlı bina dönüşümü yaklaşık
18 ayda gerçekleşirken çelik yapılarda bu süre
6 ay kadar kısa bir sürede tamamlanabiliyor.
Bu da insanların yaşadıkları ve alışkın
olduğu çevreden çok daha kısa süreler için
uzaklaşmasını sağlıyor.
Böylelikle de çelik yapılar, kısa sürede inşa
edilebildiğinden insanların yer değiştirmeden
kaynaklı problemlerini, etrafa ve kendine
verebilecekleri zararları bir nebze de olsa
ortadan kaldırmış oluyor.
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construction system in urban transformation
and to live people in their region more
qualified. In this context, Steelife thinks the
real estate development for social purposes
a little bit.
It Minimizes to Psychological Loses
Steelife targets to contribute to urban
transformation by using speed advantage of
steel construction system. For example; while
the fastest building transformation in urban
transformation projects performs about 18
months, this time in steel constructions is
completed up to 6 months. This also allows
people to away from their environment they
lived and accustomed to for much shorter
periods of time. Thus, the steel constructions
eliminate people’s problems related to
displacement, their damages to environment
and themselves a bit because of it can be built
in a short span of time.
Buildings can Produce its Own Energy
A large portion of energy used by Turkey is
bought from abroad. Therefore, it needs to
be allocated a budget for it. Steelife, with its
Ecological House developed before, can heat
in winter and cool in summer without the
need for solid fuels, by just the energy it gets
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Steelife müşterilerine hem depreme dayanıklı hem
konforlu hem de enerji üreten ekolojik bir evde yaşama
imkanı sağlıyor.

Steelife Genel Müdürü, Mimar,
Mustafa Bülent Aydın
Yapılar Kendi Enerjilerini Üretebiliyor
Türkiye, kullandığı enerjinin büyük bir
bölümünü yurt dışından satın alıyor. Dolayısıyla
da bunun için bir bütçe ayırması gerekiyor.
Steelife, daha önce geliştirdiği Ekolojik Ev’i ile
katı yakıta ihtiyaç duymadan sadece güneşten
aldığı enerji ile binayı yazın soğutup kışın ise
ısıtabiliyor. Bunun yanında camlardan duvarlara
kadar kullandığı teknoloji ve malzemeler ile
sahip olduğu know-how sayesinde enerjiye
minimum seviyede ihtiyaç duyan, enerji
etkinliği yüksek bina teknolojilerini bundan
sonra gayrimenkul projelerinde de gündeme
getiriyor. Hem kullanıcı yakıt tasarrufu
sağlamış oluyor hem de devlet daha az yakıt
ihraç ettiğinden ekonomiye katkıda bulunuyor
Net Kullanım Avantajı Sağlıyor
Gayrimenkul projelerinde insanlar daha fazla
metrekareye sahip olmak istiyorlar. Kentsel
dönüşümde ise en azından sahip oldukları

from the sun. It also proposes an item for the
agenda this energy efficiency in its real estate
projects. Both user provides fuel savings and
state contributes to economy because of
exporting less fuel.
It Provides Net Usage Advantage
People want to have more square meters in
real estate projects. They also try to maintain
at least the current size they have in urban
transformation. Steel construction system
provides an opportunity for it. It provides net
usage advantages between 2 with 12 percent
in usage depend on the project.
It Is Safe Against Earthquake
Steelife, which does not disregard the fact that
Turkey is in the earthquake zone, reveals its
claim about durability by the motto of ““People
will not leave our building; contrarily they want
to stay in the building for their safety” when

Steelife offers its customers to the opportunity of living
in an ecological home that both earthquake-proof, both
comfortable, and also produce energy.
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Ankara’daki Aden Ballık Pınarı projemizin
bir benzerini Sapanca’da gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. Bu hem bölgeye hem de
konut sahiplerine farklı değer katacak
bir proje olacak. Kentsel dönüşümde ise
Bağdat Caddesi ve civarında nitelikli bir
yapıyı çelikle inşa edip orada bir farklı
bir konsept sunmak istiyoruz. Sadece
büyük şehirlerde değil, ülkemizin birçok
şehrinde farklı nitelikte projeler üzerine
çalışıyoruz.

Steelife General Manager, Arcitect,
Mustafa Bülent Aydın
We are planning to run a similar Project
in Sapanca as “Aden Ballıkpınarı”. It is
going to be a project enriching both the
region and homeowners. When it comes
to the urban transformation, we would
like to construct an eligible building with
steel and offer a different concept around
Bağdat Street. We are running different
projects not only in metropols but also in
different cities in our country.

mevcut büyüklükleri korumaya çalışıyorlar.
Çelik yapı sistemi buna da olanak sağlıyor.
Projeye bağlı olarak kullanımda yüzde 2 ila 12
arasında net kullanım avantajı sağlıyor.

“İnsanlar bizim
yapılarımızı terk
etmeyecek, aksine
güvenlikleri için
binanın içinde kalmayı
isteyecekler.”

Depreme Karşı Güvenli
Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu
gerçeğini göz ardı etmeyen Steelife, çelik yapı
sistemi ile inşa ettiği binalarda deprem anında
“İnsanlar bizim yapılarımızı terk etmeyecek,
aksine güvenlikleri için binanın içinde
kalmayı isteyecekler” mottosu ile dayanıklılık
konusundaki iddiasını ortaya koyuyor. Hem
kullanıcıya hem bölgeye hem de ülkeye
değer katacak nitelikte projeler üzerinde
çalışan Steelife, İstanbul, Ankara gibi büyük
şehirlerin yanı sıra Türkiye’nin tamamında
bu tarz nitelikli projelere imza atma adına
çalışmalarını sürdürüyor. Yatay konseptle
bölgelere özgü projeleri, yerel mimariye ve
yaşam tarzına uygun çalışmalarla ortaya
koymayı amaçlıyor.
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“People will not leave our
building, contrarily they
want to stay in the building
for their safety”.
the instant of earthquake in the buildings it
constructs with steel construction system.
Steelife, which works on qualified projects that
will add value both user, both region, and the
country, continues to its works on behalf of
signing to this style qualified projects in whole
Turkey as well as big cities such as İstanbul,
Ankara. It is aimed to demonstrate projects
specific to regions with horizontal concept by
works fit to local architecture and lifestyle.
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NEOPAN PANEL HEM HIZLI

HEM EKONOMİK
Neopan Panel, both fast and economical

Vefa, Neopan Panel
hattı ile duvarları tam
otomatik olarak daha
ekonomik ve hızlı
üretiyor.
Vefa produces walls
as full automatic
more economical and
fast by Neopan Panel
line.

N

eopan Paneller, Vefa’nın ön
üretimli yapılar alanındaki
üretim ihtiyaçlarını
daha etkin bir şekilde
karşılayabilmesi adına
tasarlanmıştır. Sanayi yapıları için sandviç
panel üreten sistemlerden yola çıkılarak,
kompozit panel form ve açılımlarını da
sağlayan bir panel hattı oluşturulmuştur.
Hızlı ve ekonomik olarak üretilen Neopan
paneller, paneli oluşturan malzemelerin en
iyi özelliklerini alan ve verilen form sayesinde
daha dayanıklı olan modern hafif yapı
malzemeleridir. Neopan, ayrıca sahip olduğu
ısı, ses ve su yalıtım özellikleriyle, kullanıldığı
yapıların dış etkenlerden uzun yıllar boyunca
korunmasını sağlamaktadır. Prefabrike
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Neopan Panels has been designed on behalf
of meeting the production needs of Vefa
in prefabricated constructions area more
effectively. It has been established a panel
line that offering also composite panel form
and its expansion by being started from
systems that producing sandwich panels for
industrial constructions. Neopan panels, which
are produced quickly and economically, are
modern lightweight construction materials
that having the best features of panel
materials and more durable by means of being
given form. Neopan also provides protection
of buildings that it used from outside factors
over many years by its own heat, sound, and
waterproofing properties.
Neopan panels that are used as wall in
prefabricated buildings have a wide usage
area as well. Neopan panels, which are used
generally in wall, facade, and roofs and are
produced full automatically, consist of a solid
and insulating core that is placed between two
shells. It can be used also various composite
materials as well as EPS and rock wool as the
core material.
First Time 1.25 m Wide Panels were
Manufactured in Turkey
Neopan Panels carry a first of its kind in Turkey
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KULLANIM ALANLARI

Tam otomatik duvar üretimi gerçekleştirmekte olan
Neopan Paneller, geniş bir kullanım alanına sahiptir.
binalarda duvar olarak kullanılan Neopan
Paneller, bunun yanında geniş bir kullanım
alanına sahiptir. Genellikle cephe, duvar ve
çatılarda kullanılan ve tam otomatik olarak
üretilen Neopan Paneller, iki kabuk arasına
yerleştirilmiş katı ve yalıtıcı bir çekirdekten
oluşmaktadır. Çekirdek malzemesi olarak
EPS ve taşyününün yanı sıra çeşitli kompozit
malzemeler de kullanılabilmektedir.
Türkiye’de İlk Defa 1,25 m Genişliğinde
Üretilen Paneller
Neopan Paneller, benzersiz üretim teknolojisi
ve üstün özellikleri sayesinde Türkiye’de bir
ilk olma özelliği taşımaktadır. Söz konusu
paneller, duvar olarak kullanıldığı prefabrike
binaların üretim kapasitesindeki limitleri de
ortadan kaldırmıştır. Türkiye’de ilk defa 1,25
metre genişliğinde ve bir yüzü fibercement
levha olarak üretilen Neopan Paneller,
fabrikada istenilen boyutlarda kullanıma hazır
hale getirildiklerinden normalden çok daha

thanks to its unique production technology
and superior features. These panels also
removed limits at the production capacity
of prefabricated buildings that are used as
walls. Neopan Panels, which are produced
firstly in 1,25 meter-width in Turkey and as
fibercement sheet a face of it, owns rate of
waste much lower than normal because of
being made available at desired sizes in plant.
The lightweight of panels provide convenience
during transport and installation. It is possible
to build a whole wall with these panels.
Window gaps that should be in a wall open
previously, necessary regulations for electrical
installation are carried out during production.
The ease of installation that is provided by
means of these preparations offers time and
labor savings during the construction, thus it
reduces the construction cost. Neopan panels,
due to the strong insulation properties, reduce
substantially the need of required energy for

Neopan Panels that produces fully automatic wall have a
wide range of areas.
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* Prefabrike yapılar
* Sanayi yapıları
* Lojistik depoları
* Enerji santralleri ve yapıları
* Kimyasal madde üreten fabrikalar
* Risk derecesi yüksek endüstriyel inşaatlar
* LPG dolum tesisleri
* Tuz işleme fabrikaları
* Yağ, kimyevi toz ve boya üreten fabrikalar
* Cam ve seramik esaslı ürünler üreten
yapılar
* Deri ve deri ürünleri işleme tesisleri
* Tekstil hammaddesi üreten fabrikalar
* Akustik özelliği önemli olan yapılar (konser
salonları, sosyal tesisler vb.)
* Havalimanları (uçak hangarları vb. askerî
yapılar)
* Kaynak atölyeleri ve gemi imalathaneleri
(tersaneler, limanlar vb.)
* Termik etkilerin (sıcaklıkların) yüksek
olduğu sanayi yapıları
* Tahıl ürünü imalathaneleri ve depoları
USAGE AREAS
• Prefabricated buildings
• Industry constructions
• Logistics warehouses
• Power plants and constructions
• Factories producing chemicals
• Industrial constructions that having high
level risk
• LPG filling facilities
• Salt processing factories
• Plants that producing oil, chemical powder
and paint
• Buildings that producing glass and ceramic
based products
• Facilities that processing leather and leather
products
• Factories that producing textile raw materials
• Constructions that its acoustic feature is
important (concert halls, social facilities etc.)
• Airports (aircraft hangars, military buildings
and so on)
• Welding workshops and ship factories
(shipyards, ports, etc.)
• Industrial buildings that thermic effects
(temperatures) are high
Grain product factories and its warehouses.
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making heat and cool of building they are
used.

Neopan Paneller,
bünyesinde barındırdığı
özellikler sayesinde
Türkiye’de bir ilk olma
özelliği taşımaktadır.

düşük fire oranına sahiplerdir. Panellerin
hafif olması, nakliye ve montaj esnasında
kolaylık sağlamaktadır. Bu panellerle bütün
bir duvarı çok kısa sürede inşa etmek
mümkündür. Bir duvarda olması gereken
pencere boşlukları önceden açılmakta,
elektrik tesisatı için gerekli düzenlemeler
üretim sırasında gerçekleştirilmektedir. Bu
ön hazırlıklar sayesinde sağlanan montaj
kolaylığı, inşa sırasında zaman ve iş gücü
tasarrufu sağlamakta, böylece yapı maliyetini
düşürmektedir. Neopan Paneller, güçlü yalıtım
özellikleri nedeniyle, kullanıldıkları binaların
ısıtılması ve soğutulması için gerekli enerji
ihtiyacını da ciddi oranda azaltmaktadır.
Tam Otomatik Duvar Üretimi
Neopan duvarların sac olan yüzeyleri, imalata
boyalı olarak girip öyle paketlenmektedir.
Böylece şantiyede prefabrike binaların
dış duvarlarındaki boya işlemi ortadan
kalmaktadır. Bu da prefabrike binalara
önemli maliyet avantajı sağlamaktadır.

The production of fully automatic wall
The sheet surface of Neopan walls enters as
painted to manufacturing and are packaged
so. Thus paint operation at the outer walls
of the prefabricated buildings in the site
eliminates. This also provides significant cost
advantages for the prefabricated buildings.
In addition, these walls can be used again
and again. Neopan panels, which remove the
verge at wall production that defines limits
at the production capacity of prefabricated
buildings by its 5-meter fully automatic wall
production, allows to be made without ceiling
floor of prefabricated buildings.
It has A-class Fireproof Feature
Neopan panels, which get the best features of
components that form roof and facade panels
and more durable by means of being given
form, are lightweight construction materials.
Desired form gives to roll sheet that entering
the panel production line by “roll forming”
process previously. Then Neopan Sandwich
Panels are formed by being placed EPS or
rock wool between the getting shaped sheets.
The Neopan Composite Panels are
presented with the option of “Sheet+EPS/
Rock Wool+Fibercement” instead of
“Sheet+EPS/Rock Wool+Sheet”. The Neopan
Composite Panels, which are produced for

Neopan Panels is the first and only in Turkey by means of
its features.
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Panellerin hafif olması, nakliye ve montaj esnasında
kolaylık sağlamaktadır.
Ayrıca bu duvarlar defalarca yeniden
kullanılabilmektedir. Prefabrike binaların
üretim kapasitesindeki limitleri belirleyen
duvar üretimindeki sınırı dakikada 5 metrelik
tam otomatik duvar üretimi ile ortadan
kaldıran Neopan Paneller, çatı için geliştirilen
özel tasarımlı çatı panelleri ile de prefabrike
binaların asma tavansız yapılmasına imkan
sağlamaktadır.
A-sınıfı Yanmazlık Özelliği Taşıyor
Çatı ve cephe panellerini oluşturan bileşenlerin
en iyi özelliklerini alan ve verilen form
sayesinde dayanıklılığı daha da artıran Neopan
Paneller, hafif yapı malzemeleridir. Panel
üretim hattına giren rulo halindeki saca, önce
“rollforming” işlemiyle istenen form verilir.
Daha sonra, form kazanmış saçların arasına
EPS ya da taşyünü koyularak Neopan Sandviç
Paneller oluşturulur.
Neopan Kompozit Paneller ise “Sac+Eps/
Taşyünü+Sac” yerine “Sac+Eps/
Taşyünü+Fibercement” seçeniyle
sunulmaktadır. Prefabrike binalar için
üretilen ve bir yüzü fibercement olan Neopan
Kompozit Paneller, 1250x2500 mm, 1250x2800
mm, 1250x3000 mm veya bunların ikili
kombinasyonları şeklinde üretilmektedir.
İzolasyon malzemesi olarak taşyünü
kullanılan paneller, aleve karşı gösterdiği
yüksek direnç nedeniyle, özellikle yüksek

prefabricated constructions and it’s a face is
fibercement, are produced as 1250x2500 mm,
1250x2800 mm, 1250x3000 mm or their dual
combination.
Panels that being used rock wool as insulating
material, due to high resistance of the flame,
are particularly preferred in the buildings
that desired high fire protection. Thus,
thanks to insulating layer that has A-class
non-flammable feature, it provides great
advantages in sound and heat insulation. Rock
wool insulated panels offer alternatives that
will provide convenience in terms of technical
and aesthetic in projects.
The resistance of panel to pressure is
increased by making slice of rock wool
automatically and rotating fibers the way
that perpendicular to the panel surface. In
addition, every sliced and rotated rock wool
sheet are placed the way that prevent to
breakage, by astonishing in panel. Economic
EPS insulation material that does not contain
harmful substances within body is one of the
best choices for heat and sound insulation
by its 16kg/m3 density, and is without flame
continuity, has difficult flammable B1 feature.

To be lightweight of panels provides convenience during
transport and assembly.
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Neopan içinde barındırdığı
ısı, ses ve su yalıtım
özellikleriyle, kullanıldığı
yapıların dış etkenlerden
uzun yıllar boyunca
korunmasını sağlamaktadır.

yangın güvenliği istenen binalarda tercih
edilmektedir. Böylece A-sınıfı yanmazlık
özelliği taşıyan yalıtım tabakası sayesinde,
ses ve ısı yalıtımında büyük avantajlar
sağlamaktadır. Taşyünü yalıtımlı paneller,
projelendirmelerde teknik ve estetik açıdan
kolaylık sağlayacak alternatifler sunmaktadır.
Panelin basınca karşı dayanımı ise
taşyününün otomatik olarak dilimlendirilmesi
ve liflerin panel yüzeyine dik olacak şekilde
çevrilmesiyle artırılmaktadır. Ayrıca dilimlenen
ve çevrilen her taşyünü levhası, panelde
kırılmayı engelleyecek şekilde, şaşırtılarak
yerleştirmektedir. Bünyesinde zararlı madde
içermeyen ekonomik EPS yalıtım malzemesi
ise; 16 kg/m3’lük yoğunluğu ile ısı ve ses
yalıtımı için en iyi seçimlerden biri olup, alev
sürekliliği olmayan, zor alev alıcı B1 sınıfı
özelliğindedir.

Neopan provides to protect buildings it used from
external factors for many years by its heat, sound, and
waterproofing features.
Metin Çelebi, Yatırımlar Direktörü, Makine Mühendisi / Investments Director,
Mechanical Engineer

N

eopan Panel hattının üretim
çalışmaları yedi ayda tamamlandı. Bunun ardından
montaj sürecine geçildi.
Panel hattının montajı ve
devreye alınma süreci ise 100 gün sürdü. Tesis
planlama ve hazırlık çalışmaları ile başlayan,
hattın üretim tesisine montajı ve üretime
geçilmesi ile devam eden süreç yaklaşık 5
milyon avroluk bir maliyetle tamamlandı.
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The production works of Neopan Panel line
was completed in seven months. Then it was
passed to the assembly process. The process
of assemblying of Panel line and its engage
took 100 days. The process that starting
with the planning of facility and preparation
works, continuing with the installation of
line to production facility and being started
production was completed at a cost of about 5
million euros.
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Rasul Aslandoğan, Fabrikalar Direktörü, Endüstri Mühendisi /
Plant Operations Director, Industrial Engineer

T

ürkiye’deki standart panel
hatları sadece sanayi yapılarına yönelik üretimler
gerçekleştirdikleri için
izolasyon malzemesi olarak
poliüretan çekirdekli malzemeler kullanılıyor.
Ama yanmazlık sağlayamayan bu malzeme,
dünyanın pek çok yerinde kullanılan şantiye
binaları için belirlenen standartlara uygun
değil. Biz, Neopan Panel hattımız sayesinde
izolasyon malzemesi olarak yanmazlık sağlayan taşyünü kullanabiliyoruz.

Standard panel lines in Turkey use
polyurethane core materials for performing
productions oriented only industrial
constructions. But this material that cannot
provide non-flammable does not conform
to the standards that determined for site
buildings in many places of the world. We
can also use rock wool that provides nonflammable as insulation material by means of
our Neopan Panel line.

Hakan Gürbüzer, Şantiyeler Direktörü, İnşaat Mühendisi /
Sites Director, Civil Engineer

P

refabrike binalarda duvar
olarak kullanılan kompozit
panellerde dış yüzey boyalı
sac olurken iç yüzeyde ise iç
mekan kullanımlarına uygun
olarak fibercement levha tercih ediliyor. Böylelikle dış yüzey için şantiyedeki boya ihtiyacı
ortadan kalkarken, iç mekânlarda ise daha
sıcak ve estetik bir görüntü ortaya çıkıyor. H
bağlantı sistemiyle de kolay, pratik ve hızlı bir
duvar montaj imkânı elde ediliyor.
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While outer surface at composite panels that
is used as wall in prefabricated buildings
is painted sheet, in the inner surface it is
preferred fibercement sheet in accordance
with indoor usages. Thus, while the need of
paint on site for external surface eliminates,
in the interiors also a warmer and aesthetic
appearance emerges. It is also achieved an
easy, practical, and quick wall installation
possibility via H connection system.
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Dilovası Fabrika İdari Binası'nın Konsepti:

Açık Plan Ofİs Sİstemİ

The concept of Dilovası Factory: Open Plan Office System
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Dilovası Fabrika İdari
Binası İdari Binası’nın
tasarımında bütünsel
konforu sağlamak
amaçlandı.
It was aimed to provide
holistic comfort in
the design of Dilovası
Factory.

V

efa’nın üretim tesislerinden
Dilovası Fabrika İdari Binası,
Dilovası Gebze Organize
Sanayi Bölgesi’nde yer
almaktadır.
İnşasına 2012 yılında başlanan fabrika, 2013’te
tamamlandı. Vefa’nın şirket ve markalarına
ait ürünlerin bir bölümü, 2012 yılının ikinci
yarısından itibaren Dilovası Makine OSB içinde
yer alan üretim tesisinde üretilmeye başlandı.
32 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam
78 bin metrekarelik alanda kurulan üretim
tesisinin ofisleri ve sosyal tesislerinin yer aldığı
idari binası ise 4 katlı olarak inşa edildi.
Binanın fonksiyon şeması kurgulanırken
özellikle açık alan ofis sistemi ile birlikte
sosyal paylaşım mekan akışkanlığı üzerinde
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Dilovası Plant from Vefa’s production facilities
is located in Dilovası Gebze Organized
Industrial Site.
The plant, which its construction was started
in 2012, was completed in 2013. A portion
of the products belonging to Vefa and its
brands was started to be produced in its
manufacturing facility located in Dilovası
Makine OIS since the second half of 2012.
The offices and the administrative building
where the community facilities are, which
is established a total of 78 thousand square
meters including indoor 32 thousand square
meters, were built as a 4-storey building.
While it was planned the building’s function
diagram, it was especially focused on social
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duruldu. Ayrıca tesisin şehir merkezinden ve
sosyal alanlardan uzak bir lokasyonda bulunması nedeniyle çalışanların dışarı çıkmaya
gereksinim duymadan sosyalleşebilmelerine
imkan tanıyan alanlar yaratmak da tasarımın
şekillenmesinde önemli bir unsur oldu. Bu nedenle yönetici ve proje birimleri için tasarlanan
kafeteryalar, kütüphane gibi çeşitli rekreasyon
alanları oluşturuldu. Ayrıca yöneticiler ile proje
birimlerinin kullanımı için hem uzun hem de
kısa toplantılara olanak sağlayan oldukça
geniş toplantı odaları ve şirket içi eğitimlerin
ve sunumların yapıldığı 45 kişilik seminer
odası tasarlandı.
Fabrika ile iç içe olması gereken birimler,
üretim bölümlerinin yer aldığı zemin katta
diğer birimler ise birinci katta konumlandırıldı.

sharing place fluidity together with open space
office system. In addition, due to be remote
of facility from city center and social areas,
to create areas that allow to employee’s
socialize without they need to go out was also
an important factor in forming the design.
Therefore it was formed various recreational
areas such as cafeterias and library for
manager and project units.
Also fairly large meeting rooms that allowed
to meetings both long and short for the use
of managers and project units and 45-seat
seminar room that was made intercompany
trainings and presentations was designed.
Units that should be intertwined with the
factory were located on the ground floor,
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Yüksek tavanların sağladığı
ferahlığa ulaşmak için
binanın döşeme sistemi
açıkta bırakıldı.
The floor system of building
was left out for achieving
the comfort that provided
by high ceilings.
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Tasarımda firma kimliğinin her noktada hissedilmesini
sağlayan kurumsal renkler ön planda tutuldu.
Mimar / Architect
Selva Vardareli Aydın

Çalışan Verimliliği Ön
Planda
16 üretim holüne sahip üretim
tesisinin idari ve sosyal gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen
yönetim ve proje ofislerinin iç
mekan kurgusunda, tasarımın çıkış
noktasını çalışanların verimliliği ve
bütünsel konforu artıracak imkanları sağlamak oluşturdu.

Zeminin altında yer alan iki katı işçiler için
düzenlenen sosyal alanlar ve üretim bölümleri
ile içi içe konumlandırılan depo alanlarından
oluşan binanın zemin ve birinci katları ise yönetim ve proje ofisleri olarak tasarlandı. Üretimin yapıldığı fabrika ile idari ofislerin ve proje
departmanının bulunduğu alan birbirinden
şeffaf cam bölücülerle ayrıldı. Bu da fabrikanın
iç dinamiğinin rahatlıkla gözlemlenebilmesine
ve de tüm birimler tarafından izlenebilmesine olanak tanımış oldu. Böylece üretimin iç
dinamiği ofis alanlarına aktarılırken gerektiğinde üretime müdahalelerin tam zamanında
yapılabilmesine de imkan sağlandı.
Orijinal Döşeme Sistemini Gösteren
Yüksek Tavanlar...
Yüksek tavanların sağladığı ferahlığa ulaşmak

Factory that production is made with the
area that administrative offices and project
departments are located in were separated
from each other with clear glass divider. This
made it possible to be observed the internal
dynamics of the factory easily and also to
be monitored by all units. Thus, when the
internal dynamics of production transferred to
office areas, it was made possible to be done
right on time of interventions to production
when needed.
High Ceilings that Showing Original
Flooring System…
The floor system of building was left out for
achieving the comfort that provided by high
ceilings. By means of being shown of whole
applications and details at flooring system
the way that original form, the identity of
building tissue was embody in.
Color Choices that Highlighting Vefa’s
Corporate Colors
It was allowed visitors to view works, which

Employee Productivity
at foreground
Management, which targeting the
meet to the administrative and
social requirements of production
facilities that have 16 production
halls, created the starting point of
design in interior setup of project
offices over employees productivity
and providing opportunities that will
increase holistic comfort.

other units also on the first floor. Ground
and first floors of building that forms
storage areas positioned intertwined with
social areas arranged to its two floors for
employees and located under the floor and
production departments also were designed
as management and project offices.

In design, corporate colors that providing to be felt in
every aspects of firm identity was kept in the forefront.
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Tesiste üretilen ürünler ile ilgili görsel çalışmalar koridor
boyunca sergilenerek motivasyona katkı yapıldı.
için binanın döşeme sistemi açıkta bırakıldı.
Döşeme sistemindeki tüm uygulamaların,
detayların ve havalandırma sisteminin orijinal
haliyle gösterilmesi sayesinde yapı dokusunun
kimliği dışa vurulmuş oldu.
Vefa’nın Kurumsal Renklerini
Vurgulayan Renk Seçimleri
Binanın zemin katında yer alan lobi bölümünde kurumsal tanıtımların yer aldığı çalışmalar
özgün yöntemlerle sunularak ziyaretçilerin
geniş ve ferah bekleme alanında izlemesine
imkan tanındı. İşçilerin kullanımına sunulan
sosyal alanların bulunduğu kata binaya özgü
tasarlanan poster tutucular yerleştirildi.
Tesiste üretilerek dünyanın dört bir yanına
ulaştırılan ürünler ile ilgili görsel çalışmalar
koridor boyunca sergilenerek motivasyona
katkı yapıldı. Tasarımda firma kimliğinin her
noktada hissedilmesini sağlayan kurumsal
renkler ön planda tutularak diğer renklerle
uyumlu kombinasyonlar oluşturuldu.

included corporate presentations in lobby
division that located on the building’s ground
floor, in large and spacious waiting area by
being offered original methods. It was placed
poster holders that was designed specific
to building into the floor where social areas
that being offered to the use of employees
are located in. It was contributed to the
motivation by being exhibited visual studies
related with products manufactured in
the facility and delivered all over the world
along the corridor. In design, it was formed
combinations in line with other colors by being
kept in the forefront corporate colors that
providing to be felt in every aspects of firm
identity.

Açık ofis bölümünün bittiği noktada
konumlandırılan suit bölümü, kendine özgü
tasarımı ve donanımı ile özel misafirlerin ağırlandığı
farklı bir mekan olarak düşünüldü.
The specially designed suite part is situated at the
end of the open office as a seperate venue for the
special guests.

It was contributed to the motivation by being exhibited
visual studies related with products manufactured in the
facility along the corridor.
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Fabrikanın iç dinamiğinin rahatlıkla gözlemlenebilmesine olanak tanındı.
It has been enable to observe the plant's internal dynamics easily.
Hem uzun hem de kısa
toplantılara olanak sağlayan
toplantı odaları tasarlandı.

Tasarımda kurumsal renkler ön planda tutularak diğer renklerle uyumlu
kombinasyonlar yapıldı.
It has been made combinations that fit with the other colors by being
kept corporate colors in the forefront in design.
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Yönetici ve proje birimleri için kafeterya ve kütüphane gibi rekreasyon
alanları oluşturuldu.
It has been created recreation areas such as cafeteria and library for
management and project units.

It has been designed
meeting rooms that allowing
for both long and short
meeting.

İç mekan kurgusunda, çalışanların verimliliğini ve bütünsel konforunu
artıracak imkanlar sunuldu.
In the interior setup, it has been offered opportunities to increase
employee's productivity and overall comfort.

45

AKTÜEL
Actual

Kamil Mehmet Özkan

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI

YAYGINLAŞIYOR

The Usage of Renewable Energy Becomes Popular

S

Becoming widespread
of the usage of
renewable energy
increases by means
of reducing costs
and developing
technology.

Düşen maliyetler ve gelişen teknoloji ile yenilenebilir enerji
kullanımının yaygınlaşması artıyor.
anayileşme, buhar enerjisi ve elektrik
kullanımının yanı sıra fosil yakıtların
kullanımında da artış sağladı. İlk zamanlarda
üretim maliyetlerinin çok yüksek olması
ve her geçen gün enerji ihtiyacının artmaya
devam etmesi, yenilenebilir enerji kaynakları
yerine fosil enerji kaynaklarına yönelmeyi
sağladı. Günümüzde hala en çok kullanılan
enerji kaynağı fosil yakıtlardır. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının oranı artmaya devam
ediyor; ancak bunlardan ciddi paylar
alınmasının zamana yayılacağı bekleniyor. En
azından fosil yakıtların bittiği güne kadar…
Fosil yakıtlar milyonlarca yıl boyunca
çürüyen bitki, hayvan, dinozor gibi canlıların
kalıntıları ve basınç etkisinin birleşimi ile
oluşmuştur. Oluşmaları oldukça uzun sürüp
tüketimleri de çok hızlı gerçekleştiğinden bu
yakıtlar yenilenebilir olarak adlandırılmazlar.
Çevreye verdikleri zarara ek olarak, fosil
enerji kaynakları tükenmektedir. Enerji
tüketiminde bu hızla devam edersek fosil
yakıtların 50 sene gibi kısa bir sürede
tükeneceği öngörülüyor. Bu da yenilenebilir
enerji kaynaklarına yatırımı değerli kılıyor.
Yenilenebilir enerji, üretimi için sürekli devam
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Industrialization provided to increase in the
use of steam energy and electricity as well
as fossil fuels. At first, to be very high of the
production costs and to continue to increase
the need of energy together with day by
day caused to turn towards fossil energy
resources instead of renewable energy
sources. Today, still the most widely used
energy sources are fossil fuels. The proportion
of renewable energy sources continues to
rise; but it is expected to be spread to the time
of being taken a share seriously from these. At
least until the day of ending of fossil fuels ...
Fossil fuels formed by the combination
of pressure impact and the remnants of
creatures such as plant, animal, and dinosaur
that decay over millions of years.
These fuels aren’t entitled as renewable
because their formation takes a long time
and their consumption comes true too fast.
In addition to damage to the environment,
fossil energy resources are depleted. If we
continue with this rate at energy consumption,
it is expected to run out of fossil fuels in a
short span of 50 years. This makes valuable
to invest in renewable energy resources.

AKTÜEL
Actual

Pek çok üretim şirketi, yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırım yapmaya başladı.
eden doğal süreçlerden faydalanan, üretim
için kullandığı kaynakların tükenme hızından
çok daha kısa sürede kendini yenileyebilen
enerjidir. Yani kaynağı asla tükenmediği
(sürdürülebilir olduğu) gibi doğal süreçlerle
ortaya çıktığından çevre üzerinde yarattığı
etkiler önemsiz bir seviyede kalmaktadır.
Rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve
biyokütle yenilenebilir enerji kaynakları olarak
karşımıza çıkıyor. Bu enerji kaynaklarından
üretim sağlamak için yatırım maliyetleri her
geçen gün düşüyor ve yatırımcılar için cazip
bir alan haline geliyor.
Enerji tüketimine bu hızla devam edersek 50
yıl içerisinde tüm fosil kaynakları tüketmiş
olacağız. Her geçen gün artan enerji ihtiyacını
karşılamanın ise iki yolu var. İlki daha
verimli sistemler kullanarak daha az enerji
tüketmek. İkincisi ise yine verimliliği arttırarak
yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla
enerji üretimi sağlamak.
Son yıllarda pek çok alanda yaşadığımız
dijital devrim günlük hayatta evlerde, iş
yerlerinde ve sokaklarda da gerçekleşmeye
başladı. Giderek akıllanan evler ve şehirlerle
birlikte enerji tüketimi konusunda umut
vaat eden gelişmeler yaşanıyor. Akıllı şehir
konseptinde en çok enerji tüketiminin
olduğu ulaşım alanında temiz enerjiden elde
edilmiş sistemler yoğun olarak kullanılmaya

Renewable energy is an energy that benefits
from the ongoing constantly natural processes
for its production and that can renew itself in
less than the depletion speed of the resources
it used for production. That is, its effects on
the environment remain at an insignificant
level because it caused by natural processes
as well as its source is never depleted (which
is sustainable). Wind, solar, hydropower,
geothermal and biomass emerges as
renewable energy sources. Investment costs
reduce day by day for ensuring production
from these energy sources and it becomes
an attractive area for investors. If we continue
with this rate at energy consumption, we will
be run out of all fossil sources in 50 years.
There are two ways to meet the everyday
growing energy needs. The first is to consume
less energy with using more efficient systems.
The second is to provide more energy
production from renewable energy sources
by increasing efficiency again. In recent years
the digital revolution that we live in many
areas began to take place in homes, at works,
and even streets in everyday life. Promising
developments in energy consumption occurs
together with increasingly smarter homes
and cities. It was begun to be used systems
obtained from clean energy extensively
in transport area where the most energy
consumption in smart city concept takes
place. On the other hand, many lighting

Many manufacturing companies began to invest in
renewable energy sources.
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Çevreye verdikleri zarara ek olarak, fosil enerji kaynakları
tükenmektedir.

In addition to
damage to the
environment, fossil
energy resources
are depleted

başlandı. Diğer taraftan akıllı aydınlatma
sistemleri ile artık çok daha az enerji tüketimi
yaşanırken, enerji depolama alanındaki
gelişmeler sayesinde pek çok aydınlatma
aracı gün içinde güneş enerjisinden depoladığı
enerjiyi gece kullanarak fosil yakıtlara olan
bağımlılığın biraz olsun azalmasını sağlıyor.
Son kullanıcı cephesinde ise sensör
maliyetlerinin azalması, akıllı sistemlerin
gelişmesi ve bağlı cihazların günlük hayatta
yaygınlaşması sonucu akıllı araçlar ile
enerji tüketimi optimum seviyede tutuluyor.
Kullanıcının hareketlerini gözlemleyerek
aksiyona geçen termostat Nest ile birlikte
pek çok alanda akıllı cihazlar artmaya devam
ediyor. Diğer taraftan sanayide ise tüm
prosesler kontrol ekranlarından anlık olarak
kontrol edilmekte ve üretim için kullanılan
enerji miktarı minimum seviyelere çekilmeye
devam edilmektedir. Pek çok üretim şirketi
aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına
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devices provide to reduce little of dependence
on fossil fuels by using energy that it stores
from solar energy intraday by means of
improvements in energy storage while energy
consumption is much less anymore with
intelligent lighting systems.
In the end-user side, energy consumption with
intelligent devices is kept at an optimum level
as a result of getting widespread of connected
devices in daily life, reducing sensor costs,
developing of intelligent systems. Intelligent
devices continue to increase in many areas
together with thermostat Nest that gets into
action by observing the motions of user. On
the other hand, all processes are controlled
from the control screen momentarily in the
industry and the amount of energy that used
for production are continued to withdraw the
minimum levels. At the same time many
manufacturing companies began to invest in
renewable energy sources.
As for vehicles, which this area is one of

AKTÜEL
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yatırım yapmaya başlamıştır.
Fosil yakıtların en çok tüketildiği alanlardan
biri olan araçlar konusunda ise 1900'lü yılların
başında fosil yakıtlı araçlara karşı yenik düşen
elektrikli araçlar, Tesla markası ile birlikte yine
yoğun olarak gündemimize girmiş durumda.
Yeni modeller tanıtılırken pek çok yaygın
araç üreticisi sadece elektrikle çalışan veya
hibrit yakıt kullanan modellerini tanıtmaya
ve geliştirmeye devam ediyor. Tesla'nın tüm
patentlerinin kullanımını açması ise elektrikli
araçların yaygınlaşması için umut verici.
Diğer taraftan enerji depolanması üzerine de
çalışmalar devam ediyor. Özellikle yenilebilir
enerji kullanımının yaygınlaşması için
enerjinin depolanması büyük önem taşıyor.

the most consumed of fossil fuels, electric
vehicles that succumbing against vehicles
with fossil fuel in the beginning of 1900s
put on our agenda intensively together with
the Tesla brand. When the new models are
being introduced many common vehicle
manufacturer continue to promote and
develop their models that operated with
electric only or used hybrid fuel.

Dünya, fosil kaynakları tüketmenin eşiğinde.
Kaynaklar tamamen tükenmeden yenilebilir
enerjinin kullanımının arttırılmasına yönelik
özellikle gelişmiş toplumlarda büyük çaba
var. Ancak dünyanın üretim merkezi olan
Çin ve diğer Asya ülkelerinde artan enerji
ihtiyacının çok büyük bölümü fosil yakıtlar ile
sağlanıyor. Yenilenebilir enerjinin kullanımının
yaygınlaşması ise düşen maliyetler ve
gelişen teknoloji ile her geçen gün artıyor.
Bu da sanayi devriminden günümüze hayli
yorduğumuz dünyamız ve doğal kaynakları
için sevindirici bir haber.

World is on the brink of depletion of fossil
resources. There are major efforts particularly
in developed societies on increasing the
use of renewable energy without sources
completely exhaust. But a large part of
increasing energy needs in China, which
is world’s manufacturing center, and other
Asian countries is provided by fossil fuels.
Widespread of the use of renewable energy
increases day by day with reducing costs and
developing technologies. This is good news
for our world that we tire out from industrial
revolution to now and its natural resources.

To open the use of all Tesla patents is
promising for getting widespread of electric
vehicles. On the other hand works on energy
storage continues. Especially the storage of
energy for expansion of the use of renewable
energy has great importance.
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Rüzgar, güneş,
hidroelektrik,
jeotermal ve biyokütle
yenilenebilir enerji
kaynakları olarak
karşımıza çıkıyor.
Wind, solar,
hydropower,
geothermal and
biomass emerges as
renewable energy
sources.

MİMARİ

Architecture

Merve Ay

Heliotrope
Tükettiğinin Beş Katı

Enerji Üretiyor
Heliotrope generates five times the energy it consumes
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6.6 kWH solar
panels on
Heliotrope produce
more than enough
energy to make
the home net
energy positive.

Heliotrope’de
bulunan güneş
enerjisi panelleri, 6.6
kWH enerji üretimi
ile evin ihtiyacı
için gereken net
enerjiden fazlasını
üretmektedir.
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Heliotrope, dünyada, tükettiğinden beş kat daha fazla
enerji üretebilme özelliğine sahip ilk binadır.

Rolf Disch kimdir?
Güneş enerjisi alanında öncü ve
çevresel bir aktivist olan Alman Mimar
Rolf Disch, kendisini yenilenebilir enerji
alanındaki çalışmalara adamıştır. Güneş
enerjisi mimarisinin uluslararası etkinliğinde ve ilerlemesinde büyük katkısı
bulunmaktadır. Kendi mimarlık firması
Rolf Disch Solar Architecture ile Disch,
özel mülkiyet, perakende ve ticari bina
tasarımı alanında güneş enerjisi öncüsü olarak Almanya’ya yön vermiştir.

Who is Rolf Disch?
German Architect Rolf Disch, who is
pioneer on solar energy and environmental activist, has dedicated himself
to studies in renewable energy. He has
contributed greatly to the advancement
and efficiency of solar architecture
internationally.
With his own architecture firm, Rolf
Disch Solar Architecture, Disch has led
Germany as the solar energy pioneer
in residential, retail, and commercial
building design.

C

evre dostu bir yapı olan Heliotrope, Alman Mimar Rolf Disch
tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca
dünyada, tükettiğinden beş kat
daha fazla enerji üretebilme
özelliğine sahip ilk binadır. Sıra dışı bir konseptle
tasarlanan Heliotrope, fiziksel olarak güneşi
izleyerek gün boyunca 180 derece dönmektedir.
Bu da evin doğal güneş ışığı ve sıcaklığından
maksimum derecede yararlanmasına imkan
sağlamaktadır. Üç katmanlı camlarına rağmen
gün ışığını alabilen ev, geniş tavanına monte edilen güneş panelleri ve termal boruları ile güneş
enerjisinin bütün avantajlarına sahip olabilmektedir. 56 m2’lik bir çift eksenli güneş fotovoltaik
takip paneli, bir jeotermal ısı değiştirici, kombine
bir ısı ve güç ünitesi (CHP) ile güneş termal korkuluklarından oluşan birkaç farklı enerji üretim
modülü binaya ısı ve ılık su temin etmektedir.
Binanın üstün yalıtımı ile birlikte bu yenilikler
Heliotrope’e yıl boyunca kullandığı enerjiden 4 ile
6 kat arası daha fazla enerji elde etmeye imkan
vermektedir. Heliotrope’nin ürettiği enerji karbon-

Ecofriendly Heliotrope has been designed by
German Architect Rolf Disch. Also it is the first
building that can produce the energy five times
more than it consumes.
Heliotrope, has been designed by an
extraordinary concept, rotates 180 degrees
through the day, following the sun’s track
physically. This also allows it to harness
the maximum natural sunlight and warmth
possible. The home takes full advantage of
the sun, allowing daylight to course though
its triple-pane windows and energize its large
roof-mounted solar array and solar thermal
pipes. Several different energy generation
modules are used in the building including a
56 m2 dual-axis solar photovoltaic tracking
panel, a geothermal heat exchanger, a
combined heat and power unit (CHP) and
solar-thermal balcony railings to provide
heat and warm water. These innovations in
combination with the superior insulation of
the residence allow the Heliotrope to capture
anywhere between four to six times its

Heliotrope is the first building that can produce the energy
five times more than it consumes.
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Çevre dostu bir yapı olan Heliotrope, Alman Mimar Rolf
Disch tarafından tasarlanmıştır.
dioksit açısından nötr, emisyonsuz ve tamamen
yenilenebilirdir.
Ekolojik Ev: Heliotrope
Bina, yenilenebilir enerji üretimi sağladığından
ekolojiktir. Ayrıca Heliotrope’yi ekolojik yapan
unsurlardan biri de atık suyun tekrar kullanılabilmesi için işlemden geçiyor olmasıdır. Bunun yanı
sıra çatıdan yağmur suyunun toplanması da yapıya ekolojik özellik kazandırmaktadır. Böylelikle
atık ve yağmur sularının tekrar kullanılmasına
olanak sağlanmakta, aynı zamanda da fertilizasyon tuvalet sistemi özelliği taşımaktadır.
Kendi Etrafında Dönüyor ve Estetik
Daha önce benzeri görülmemiş bir tasarıma
sahip olan Heliotrope, dönen bir tasarımın sıcak
iklimlerde binanın sürdürülebilirliğini arttırdığını
gösteriyor. Bu sayede evdeki enerji kullanımı,
güneş hareketine ve farklı mevsimlere adapte
olabiliyor. Aynı zamanda estetik bir görünüme
sahip olan bina, kendi etrafında dönebilmesi
sebebiyle güneş hareketlerini takip edebiliyor.
Bu noktada binanın yapıldığı yerin güneş ışığına
yüksek oranda maruz kalması önem kazanıyor.
Dönme ve takip mekanizmaları, binanın gölge
kayıplarından kurtularak, güneş ışığının çoğunu
direkt almasını sağlıyor. Böylece fotovoltaik
güneş kollektörleri mevsime göre bu şekilde
kendi kapasitelerini ayarlayarak, direkt güneş
ışığıyla besleniyorlar. Dolayısıyla da daha fazla
enerji üretiliyor.

energy usage depending on the time of year.
The energy that produced by it is entirely
renewable, emissions free and CO2 neutral.
Environmental Home: Heliotrope
The building is ecologic because of providing
the produce of renewable energy. Also one
of the factors that makes ecologic to the
Heliotrope is to fit with a grey-water cleansing
system. As well as this, collecting greywater
from the roof brings it environmental features.
Thus the home re-uses greywater and
rainwater for domestic use and features a
composting toilet system.
It Rotates on Its Axis and Aesthetic
The Heliotrope, which has a unique design,
shows that a rotating design increases to
sustainability of building in hot climates. Thus,
energy usage in home can be adapted to the
solar movement and different seasons. At the
same time the building that has an aesthetic
appearance can follow solar movements by
means of rotating on its axis. In this point, the
exposure of place where building constructed
to sunlight gains importance. Rotation and
follow-up mechanisms provide building to
take directly the most of sunlight by disposing
of shadow losses. Thus solar photovoltaic
collectors are feed with sunlight directly by
setting their capacities according to season in
this way. Therefore, more energy is produced.

Heliotrope, is an environmentally friendly house, is
designed by the German Architect Rolf Disch.
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“İŞ”te

StRES
Stress at work

İş yerinizde stres
yaşıyorsunuz; ama
bununla nasıl başa
çıkacağınızı bilmiyor
musunuz?

ıllarca iyi bir kariyeriniz
olması için hayaller
kurdunuz. Bu hayallerinize
kavuşabilmek adına da
eğitimler aldınız, kendinizi
geliştirebileceğiniz kurslara katıldınız. Daha
sonra iş hayatına atıldınız ve hayallerinize
kavuştunuz. Ama önemli bir sorununuz var. İş
yerinizde çok stres yaşıyorsunuz. Uzmanlar,
iş hayatında stresin belli oranda faydalı

Y
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You dream to have a good career for years. In
order to achieve these dreams you received
training, participated in the courses that you
can improve yourself. Later you began to
work and gained your dreams. But you have
a major problem. You have a lot of stress
in the workplace. Experts say that stress is
useful at a certain level in the business life.
But according to experts; deterioration in job
relations and distractibility emerges when
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You have stress in the workplace; but don’t you know how
to cope with it?
olduğunu söylüyorlar. Ancak uzmanlara
göre; stres arttıkça iş ilişkilerinde bozulmalar,
dikkat dağınıklıkları ortaya çıkıyor. Bunların
akabinde de çalışanın verimi düşüyor ve bu da
başarısızlığa neden oluyor. Yapmamız gereken
tek şey var. O da stresle başa çıkabilmeyi
öğrenmek. Eğer bunu başaramazsanız işinizi
kaybedebiliriz. Hepimiz hayatımızın büyük
bölümünü çalışarak geçiriyoruz. Dolayısıyla
günümüzün önemli bir kısmı da iş yerinde
geçiyor. İş yerinde stresle başa çıkamazsak
başarılı olamayız. Peki bu stresle nasıl başa
çıkacağız?

1

stress gets increase. Then the efficiency of
employees falls and that leads to failure. There
is one thing we need to do. That is to learn to
cope with stress. If you cannot achieve this,
you can lose your job.
We all spend most of our lives at work.
Therefore a major part of our day’s passes in
the workplace. If we cannot deal with stress,
we cannot be successful. So how will we cope
with this stress?

Mola Verin

2Ç

alışırken 10 dakika ara vermek
sizi motive edecektir. Özellikle
de yoğun tempoda çalışıyorsanız.
Mola verdiğinizde dik oturun,
gözlerinizi kapatın ve zihninizi
boşaltın. Ya da sandalyenizden
kalkıp birkaç dakikayı kendinize
ayırabilirsiniz. Örneğin; merdiven
çıkın, çay için ya da arkadaşlarınızla
sohbet edin.

Zamanı E tkili Kullanın

Y

apmanız ve yapmamanız
gerekenlerle ilgili bir liste
yapmalısınız. Bu nerede “evet” veya
“hayır” demeniz gerektiğini rahatça
hatırlamanızı sağlayacaktır. Zamanı
gerektiği gibi kullanabildiğinizde
daha fazla iş yapabilirsiniz. Bu da
stres düzeyinizi azaltır.

Take a Break
A 10-minute break while working
will keep you motivated. Especially
when you work at busy pace. When
you have a break, sit upright, close
your eyes and empty your mind.
Or you can spare a few minutes
yourself by getting up from your
chair. For example you climb a
ladder, drink tea, or chat with your
friends.

Use the Time Effectively

You should make a list about you
do and do not. This provides you
to remember where you need to
say “yes” or “no”. You can do more
jobs when you can use the time as
needed. This will reduce your stress
level.
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Fazla stres çalışanın verimini düşürüyor ve başarısızlığa neden oluyor.

3
İyimser Arkadaşlar Edinin
amimiyetine inanmadığınız ve negatif
elektrik aldığınız kişilerle bir arada
olmaktan kaçının. İş yerinde pozitif düşünen
kişilerle bir araya gelin. Ama insanların boş
yere vaktinizi çalmasına izin vermeyin.

S

4

5

Gülümseyin

K

ahkaha stresi azaltır.
Etrafınızdaki insanların
gülümsemesi ise sizi mutlu eder.
Ayrıca gülmek vücuda daha fazla
oksijen girmesini sağlar, beyni
dinlendirir ve kan basıncını düşürür.

Have opt imis t ic Friends
Avoid from the people who you get negative
electricity and do not believe in their sincerity.
Get together with people who think positive in
the workplace. But do not allow people who
steal your time in vain.

Geçmiş Başarılarınızı
Hatırlayın

G

eçmişte benzer durumlarla
karşılaşıp üstesinden
geldiğiniz olayları hatırlamak sizi
cesaretlendirecektir. Böylelikle
sorunlar karşısında çözüm
üretmeniz daha da kolaylaşacaktır.

Remember Your Pas t
Successes

To remember the events that you
overcome by facing with similar
circumstances in the past will
encourage you. Thus your finding
a way against problems will get
easier.

Smile

Laughter reduces stress. The smile
of people around you also makes
you happy. Moreover to laugh
provides more oxygen into the body,
relaxes the brain and decreases
blood pressure.
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Sakin Olun

S

tresinizle ve öfkenizle başa
çıkmayı öğrenin. Bunaldığınız
zamanlarda sakin olup, derin nefes
alın. Sinirlendiğinizde pişman
olacağınız şeyler söylemekten
kaçının. Öfkelendiğinizde
bulunduğunuz ortamı bir
süreliğine terk edebilirsiniz.
Sakinleştiğinizde durumu tekrar
değerlendirmeyi deneyin.

Calm Down

Learn how to deal with your stress
and anger. Take a deep breath
and be calm when you become
overwhelmed. Avoid from saying
things that you will regret when
you get angry. You can leave the
environment for a while when you
are angry. Try re-evaluation of the
situation when you calm down.

İK

HR

Excess stress reduces the efficiency of the employees and causes to failure.

7

8

Uyku Düzeni Önemli

U

ykusuzluk stresi arttırır. Bu
nedenle uykunuzu yeterince
aldığınızdan emin olun. Böylece
kendinizi daha iyi hissedersiniz ve
konsantrasyonunuz artar.

9

Sleep Pattern is
Impor tant
İyi Bir Dinleyici Olun

Ç

alışma arkadaşlarınız bir
konuda sizinle aynı fikirde
değilse öncelikle kendinizi kötü
hissetmeyin. Onları iyi dinleyin ve
ortak noktalar belirleyin.

Lack of sleep increases stress.
Therefore, make sure that you
sleep enough. Thus you feel better
about yourself and increase your
concentration.

If your colleagues do not agree with
you about a subject, you do not feel
bad at first. Listen well them and
determine common points.

Müzik Dinleyin
raştırmalar, kalp atışlarının müzikle
senkronize olduğunu ve beynin elektrik
ritminin müzikle değiştiğini gösteriyor.
Müzik, kortizolun salgısını yavaşlatarak
stres hormonlarının düzeyini düşürüyor. İş
yerlerinde çalınan hafif müziklerin ise stres
yükünü azalttığı belirtiliyor.

A

H

er zaman haklı olamayacağınızı
unutmayın. Neden-sonuç
ilişkileri üzerine düşünün ve empati
kurmayı öğrenin.

Learn to Es tablish
Empat hy

Be a Good Lis tener

10

Empat i Kurmayı
Öğrenin

You remember that you cannot be
justified always. Think about causeeffect relationships and learn to
establish empathy.

Lis ten to Music

Researches show that heartbeats are
synchronized with the music and electrical
rhythm of the brain changes with the
music. Music decreases the level of stress
hormones by slowing the secretion of
cortisol. It is stated that light music played in
the workplace reduces the stress load.
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AFRİKA'DA BİR AKDENİZLİ

Algeria: A Mediterranean in Africa

Nasıl Gidilir?

GETTING THERE

Türk Hava Yolları, Türkiye ile Cezayir’deki beş farklı şehir
arasında karşılıklı seferler düzenliyor. Bu uçuşları kullanarak
Cezayir, Oran, Batna, Tilimsan ve Konstantin kentlerine ulaşım
sağlamak mümkün. Bilgi için: www.turkishairlines.com

Turkish Airlines has bilateral flights between Turkey with five
different cities in Algeria. It is possible to get access to Algiers,
Oran, Batna, Tilimsan, and Constantine cities by using these
flights. For more information: www.turkishairlines.com
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Osmanlı’nın belirgin izlerini taşıyan
Cezayir, zenginliğini kültürel
çeşitliliğinden alıyor.

Algeria, marked with the Ottoman
traces, takes its richness to their
cultural diversity.
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Maupassant: “Göz
kamaştırıcı ışığın altında
uzanan bu şehir çok
güzeldir.”
Maupassant: “This city
that lying under dazzling
lights is so beautiful.”

T

ürkiye’nin üç katı büyüklüğündeki yüzölçümüne (2,4 milyon
kilometrekare) rağmen yarısına
yakın bir nüfusa (38 milyon)
sahip olan Cezayir sınırlarının
büyük bir kısmını çöller oluşturuyor. Ülkenin
en önemli şehirleri ise Atlas Dağları ile Akdeniz arasındaki kıyı şeridinde sıralanıyor. Resmi
adı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti olan
ülkenin başkentinin ismi de Cezayir ya da yerel
söyleyişle El Jezair. Cezayir şehrinin batısında
eski başkent Oran yer alıyor. Başkentten sonra
ülkenin ikinci büyük şehri olan 1,5 milyon
nüfuslu Oran, üniversiteleri ve çok sayıda
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Deserts form a large portion of the borders
of Algeria, which has although three times
bigger surface (2.4 million square kilometers)
than Turkey, it has close to a half population
(38 million). The most important cities of
the country range in the coastline between
Atlas Mountains with the Mediterranean.
The capital’s name of the country, which is
officially People’s Democratic Republic of
Algeria, is Algiers or with local saying “al-Jaz
ā’ir. Old capital Oran is located in the west of
Algiers. Oran, which is the second largest city
of the country after the capital, has 1.5 million
population, has a relaxed atmosphere with
its universities and many art institutions. This
historic port city that founded by Andalusian
Muslims in the 10th century continues to
carry the traces of Ottoman Architecture.
The city that was occupied by the Spanish in
1509 was under the Ottoman rule until the
French handed in 1831. This place is also the
birthplace of world-famous Rai Music, which
formed from the merge of Bedouin folk tunes
with Arabic love poems by the effect of French,
Spanish, and Morocco.
Dazzling City
The famous French writer Guy de

ROTA

Route

Konuklarına Akdeniz, Afrika ve Fransa’nın benzersiz bir
sentezini sunan ülkede keşfedilecek çok şey var.
sanat enstitüsüyle rahat bir atmosfere sahip.
10. yüzyılda Endülüs Müslümanları tarafından kurulan bu tarihi liman şehri, Osmanlı
mimarisinin izlerini taşımaya devam ediyor.
1509 yılında İspanyollar tarafından işgal edilen
şehir, 1831’de Fransızların eline geçene kadar
birçok kez Osmanlı idaresine geçmiş. Burası
aynı zamanda Bedevi folk ezgileriyle Arap aşk
şiirlerinin Fransız, İspanyol ve Fas etkisiyle
birleşmesinden oluşan dünyaca ünlü Rai
müziğinin de doğduğu yer.
Göz Kamaştıran Şehir
Ünlü Fransız yazar Guy de Maupassant
başkent Cezayir ile ilgili şunları yazmış: “Göz
kamaştırıcı ışığın altında uzanan bu şehir çok
güzeldir.” Gerçekten de şehre denizden ulaşanlar, arkada yükselen ormanlık tepelerden
kıyıya doğru süzülmüş gibi görünen beyaz boyalı çok sayıda yapının etkileyici görüntüsü ile
karşılaşıyor. Peki bu zarif şehrin bir zamanlar
Fransa’ya başkentlik yaptığını biliyor muydunuz? İkinci Dünya Savaşı’nın en zor günlerinde
Londra’ya kaçan Fransız Hükümeti, başkent
olarak o dönem Fransız toprağı olan Cezayir’i ilan etmiş. Böylece kısa bir süre de olsa
resmen Fransa’ya başkent olan Cezayir, 132 yıl
süren Fransız hâkimiyetinin izlerini bugün de
taşıyor. Şehirde kolonyal binalardan kiliselere,
dükkân tabelalarından baget ekmeklere kadar
Fransız etkisi görülüyor. Cezayir’e kültürel

Maupassant has written the following about
the capital Algier: “This city that lying under
dazzling lights is so beautiful.” Really those
who get into the city from the sea face with
the impressive image of lots of white painted
buildings, which look like gliding from wooded
hills that rising behind it to the shore. Well,
did you know that this elegant city was once
the capital of France? In the most difficult
days of World War II the French government
that fled to London declared Algier that was
French territory at that period as the capital.
Thus, Algier bears the traces of French rule
that continued 132 years today although it is
the capital of France officially in a short time.
The French effect that from colonial buildings
to the church, from shop signs until baguettes
is seen in the city. Another important element
that left its cultural heritage to Algier is
the Ottomans. Easier said than done the
Ottomans, which managed Algeria nearly
three centuries, left many works to the
country. Except that the mosques was built
by the Ottoman Empire, the cause of being
much loved of Turks in Algeria is undoubtedly
based on deep-rooted ties that established in
the past. The terms such as Bey, Pasha, and
Reis that is used in the native language are
anymore a part of daily life in Algeria. With four
million inhabitants, the capital Algier, which
means “islands”, has been founded on the

There are so much things that will be discovered
in the country, which offers a unique synthesis of
Mediterranean, Africa, and France to its guests.
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Osmanlı mimarisinin
izlerini taşıyan Oran, Rai
müziğinin de doğduğu yer.
Oran, which carries the
traces of the Ottoman
Architecture, is also the
birthplace of Rai Music.

mirasını bırakan bir başka önemli unsur ise
Osmanlılar. Dile kolay yaklaşık üç asır boyunca
Cezayir’i idare eden Osmanlılar, ülkeye pek çok
eser bırakmış. Osmanlı Devleti tarafından inşa
edilen camiler bir yana, Cezayir’de Türklerin
çok sevilmesinin nedeni şüphesiz geçmişte
kurulmuş olan köklü bağlara dayanıyor. Yerel
dilde kullanılan bey, paşa ve reis gibi tabirler
ise Cezayir’de artık günlük hayatın birer parçası. Kelime anlamı “Adalar” olan dört milyon
nüfuslu başkent Cezayir, yüksek tepelerle
çevrili bir körfezin kıyısına kurulmuş. “Şehitler
Anıtı” denilen 90 metre yüksekliğindeki
Makam-ı Şehit ise kentteki en yüksek tepe
üzerine dikilmiş.
Anıtın eteklerinden şehir merkezine uzanan
geniş cadde, Büyük Postane’nin bulunduğu
tarihi meydana çıkıyor. Mimarisi ve zevkli
süslemeleriyle dikkat çekici bir bina olan postanenin önündeki geniş meydan, yürüyüş alanı
olarak düzenlenmiş. Cezayir’de pek çok otel
hizmet veriyor. Ancak devlet desteğiyle yaptırılan modern turistik tesisler, kentin bir saat
kadar doğusundaki Sidi Fredj’de bulunuyor.
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shores of a bay surrounded by high hills. The
90-meter-high Makam Echahid that called
as “Martyrs’ Memorial” has been erected on
the highest hill in the city. Wide avenue that
extending from the skirts of the monument
to the city center comes to historical square
where the Big Post Office resides in. The large
square in front of the post office that is a
remarkable building with its architecture and
tasteful decorations is organized as walking
area. Many hotels serve in Algier. But modern
touristic facilities that built with state support
are located in Sidi Fredj, which they are in
about an hour place in the east of the city.
The Secrets of Kasbah
A cultural treasure lurks in the upper part
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Yerel dilde kullanılan bey, paşa ve reis gibi tabirler,
Cezayir’de günlük hayatın birer parçası.
Kasbah’ın Sırları
1962 yılında bağımsızlığını kazanan ülkenin
başkenti ilan edilen Cezayir’in yukarı kısmında
bir kültür hazinesi saklı: Kasbah. Türkçedeki
“kasaba” sözcüğünden Arapçaya Kasbah olarak geçen bu yerleşimin kuruluşu Osmanlı’ya,
Barbaros Hayreddin Paşa dönemine uzanıyor.
Öyle ki buranın yerlileri Türk soyundan geldiklerine inandıklarından, kendilerini asilzade
olarak kabul ediyor. Daracık sokakları, kâgir
evleri ve ince uzun merdivenleriyle bir labirenti
andıran Kasbah, UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi’nde kendisine yer bulmuş.
Tepedeki hisara kadar uzanan yol boyunca
görülmeye değer pek çok yapı göze çarpıyor.
Bölgedeki ilk Türk camisi olan 1791 tarihli
Safir’in yanı sıra, Hasan Paşa Sarayı, şehir
surları ve irili ufaklı mabetler yakın çevrede
ziyaretçilerini bekliyor. Kasbah’ın aşağı kısmı
ise bambaşka bir dünyaya açılıyor: Geniş bulvarlar, büyük kemerli yapılar, mavi panjurlar,
demir işlemeli balkonlarla dolu bu bölge daha
çok Fransız stilini yansıtıyor. Burada etkileyici
camiler, kiliseler, üniversiteler, kamu binaları
ve müzeler göze çarpıyor. Cezayir Hükümeti,
şehri değiştirmek ve turizmi canlandırmak
için Fas ve Tunus’a benzer şekilde mega
projeler hazırlamış. Hedef ise başkent Cezayir’i
Marakeş gibi bir turizm şehrine dönüştürmek.
Açıkçası Cezayir’de böylesi bir potansiyel fazlasıyla mevcut. Geriye sadece çalışmak kalıyor.
Cezayir bu yönüyle de Türk işadamlarının ve
yatırımcılarının cazibesini kazanıyor.

of the Algier, which declared the capital of
country that gained independence in 1962:
Kasbah. The establishment of this placement,
which it passes from “village” words in Turkish
to Arabic as Kasbah, traces to Ottoman
Empire, the period of Barbaros Hayrettin
Pasha. Such that the natives of Kasbah accept
themselves as noblemen because of believing
that they are descend from Turkish.
Kasbah, which reminiscent a maze with its
narrow streets, stone homes, and long thin
staircases, has found itself a place in the
UNESCO World Heritage List. Spectacular
many buildings stand out through the way
lying up to the fort at the hill. As well as
the Saphire-1971, which is the first Turkish
mosque in the region, Hasan Pasha Palace,
city walls, and various size temples wait their
own visitors nearby. The lower part of the
Kasbah opens up a completely different world:
this region that filled with wide boulevards,
buildings that have large arches, blue shutters,
iron embroidery-balconies reflects more
French style. Impressive mosques, churches,
universities, public buildings, and museums
stand out here. Algerian Government prepared
mega projects similarly to Morocco and
Tunisia for boosting tourism and changing the
city. The goal is to transform capital Algier into
a tourism city like Marrakech. Obviously, Algier
has such a potential amply. It just remains
to work. Algeria wins the appeal of Turkish
businessmen and investors with this aspect.
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The terms such as Bey,
Pasha, and Reis that is used
in the native language are a
part of daily life in Algeria.

