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V efaBiz dergisinin yeni sayısı ile tekrar 
karşınızdayız. Bir Vefa klasiği haline 
gelen VefaBiz dergisi, bizler için Vefa-
nın çalışmalarını ve projelerini sizlere 
anlatmak için bir vesile oldu.
Yeni sayımızda yine hem sektörü-
müzdeki yeni gelişmeleri hem de 
Vefa olarak geliştirdiğimiz ürünleri ve 
hayata geçirdiğimiz projeleri sizlerle 
paylaşıyoruz. Bu sayımızda yurt dışı 
pazarlarımıza, ihracat süreçlerimize, 
küresel bir şirket olma yolundaki adım-
larımıza yer verdik. 
9 Kasım’da başlayacak olan MÜSİAD 
EXPO 2016 Fuarı’nda bu yılda sizlerle 
birlikte olacağız. CNR‘da 12 Kasım’a 
kadar sürecek olan fuarda sektör 
profesyonelleri ile ziyaretçilerimizi 
standımızda misafir ederek onlara yeni 
teknolojilerimizi, geliştirdiğimiz ürünleri 
ve hayata geçirdiğimiz projeleri anlat-
ma imkânı bulacağız.
Ülkemiz; insanı, doğası ve doğal kay-
naklarıyla dünyanın en güzel coğraf-
yalarından biri ve bizler de bu güzelliği 
gelecek nesillere taşımakla yükümlü-
yüz. Bu düsturdan yola çıkarak sizlere 
ilk defa duyurduğumuz Sapanca’daki 
Levnavilla konut projemize de başla-
dığımızı memnuniyetle haber vermek 
isterim. Önümüzdeki yıl da başta ön 
üretimli yapılar olmak üzere yenile-
nebilir enerji, gayrimenkul ve yapı 
malzemeleri çalışmalarımıza büyüyerek 
devam etmeyi hedefliyoruz. 

We are back again with the new issue 
of VefaBiz magazine. The VefaBiz ma-
gazine, which is a Vefa classic, became 
an opportunity for us to tell the projects 
and works of Vefa to you. 
In our new issue, we share both new de-
velopments in our industry and products 
we developed as Vefa and projects we 
carried out with you. In this issue, we 
gave coverage to our foreign markets, 
export processes, and to our steps 
towards becoming a global company.
We will also be with you at the MÜSİ-
AD EXPO 2016, which will start on 
November 9, in this year. By hosting 
industry professionals and guests at the 
fair, which will continue at CNR until 
November 12, we will have the oppor-
tunity to tell them our new technologies, 
products we developed, and projects we 
performed. 
Our country is one of the most beautiful 
geographies of the world with its pe-
ople, nature, and natural resources and 
we are obliged to transfer this beauty 
to future generations. By coming out 
of this motto, I would gladly inform 
you that we also have begun to our 
Levnavilla housing project in Sapanca 
we announced to you for the first time. 
Being prefabricated construction in 
the first place, we aim to continue our 
works on renewable energy, real estate, 
and construction materials by growing 
next year.     

MÜSİAD EXPO’dayız
We Are At MÜSİAD EXPO

Merhaba, Hello there,

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

SUNUŞ
Welcome
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BAŞKAN
President

Vefa Holding Başkanı 
Vefa Holding President
Orhan Güner

Küreselleşmeye Yönelik 
Hamleler Yapıyoruz
We Make Attempts on Globalization

efaBiz’in sekizinci sayısı ile sizinle tekrar 
buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde çok önemli misafirleri 
tesislerimizde ağırlama imkanı bulduk. 
Öncelikle Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi 
Kaynak, Kilis Belediye Başkanı Sayın Hasan 
Kara ve AFAD Başkanı Sayın Mehmet Halis 
Bilden bizi ziyaret ederek onurlandırdılar. 
Gine Bissau Başbakanı Sayın Baciro Dja da 
geniş bir heyetle bizleri teşrif ettiler.
2 – 3 Kasım tarihlerinde DEİK tarafından 
düzenlenen Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş 
Forumu ile 9 Kasım’da başlayan MÜSİAD 
EXPO 2016 Fuarı’nda yerimizi aldık, 
alıyoruz. Bu organizasyonların Türkiye’nin 
2023 İhracat Hedeflerine ulaşması yolunda 
çok önemli olduğunu biliyoruz. Bizler 
de küreselleşmeye dönük adımlarımızı 
Türkiye’nin hedefleri ile paralel olarak 
atıyoruz. Bugün itibarıyla 89 ülkeye ürün ve 
çözüm ulaştırdık. Ciromuzun yüzde 70’ini 
ihracat oluşturuyor. Ancak geliştirdiğimiz 
yeni uluslararası iş birliği modelleri ile 
know-how ihracını öncelikli gündemimiz 
yaparak küresel bir marka olma stratejimizi 
farklı noktaları taşıyoruz. Dünyanın dört 
bir yanında kurduğumuz iş birlikleri ile 
birikimimizi paylaşıyor, ortaklarımız ile 
birlikte yerel üretim ve montaj süreçlerini 
kurguluyoruz. 15 Temmuz ihanetinin 
etkilerini milletimizin ve devletimizin 
büyüklüğü sayesinde çok hızlı atlatabildik. 
Şimdi çok daha büyük hedefler için çalışma 
zamanı. Türkiye’nin ihracatçıları olarak 
önümüzün açık olduğunu biliyoruz. Ayrıca 
ihracatçıya verilen desteklere ilaveten yeşil 
pasaport gibi yeni teşvikleri de önemsiyoruz. 

Vefa olarak; 2023 yılında faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde lider oyuncu 
olarak dünyanın en büyük markaları arasına 
adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz.

V We are happy to get together with you again 
via the eighth issue of VefaBiz magazine. 
In the past days, we had the opportunity to 
host very important guests in our facility.  
First of all, our Deputy Prime Minister Mr. 
Veysi Kaynak, Kilis Mayor Mr. Hasan Kara, 
and AFAD President Mr. Mehmet Halis 
Bilden honored us by visiting. The Prime 
Minister of Guinea Bissau Mr. Baciro Dja 
also graced with a large committee.

We took and take place in Turkey-Africa 
Economy and Business Forum organized 
by DEIK on 2-3 November and in MÜSİAD 
EXPO 2016 Fair that began on November 
9. We know that these organizations are 
very important for reaching to 2023 Export 
Targets of Turkey. We also continue to step 
towards globalization in parallel with the 
goals of Turkey. As of today, we have pro-
vided product and solution to 89 countries. 
70 percent of our total turnover is export. 
However, we carry our strategy of becoming 
a global brand to different points by making 
our priority agenda to know-how export via 
our developed new international partnership 
models. We share our accumulation with 
the partnerships we established around the 
world, organize local production and assem-
bly processes together with our partners. 
We could got through the effects of the 
betrayal of July 15 very fast by means of the 
superiority of our nation and state. Now, 
it is time to work for much larger targets. 
We, as the exporter of Turkey, know that 
our future is brilliant. Also we care of new 
incentives such as green passport in addition 
to supports given to exporters. 

We, as Vefa, believe that we will enter our 
names among the biggest brands of the 
world as a leading player in whole industries 
we operate in 2023.         

Merhaba, Hello there,
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HABER
News

Vefa, Başbakan 
Yardımcısı Veysi 

Kaynak, Kilis Belediye 
Başkanı Hasan Kara ve 
AFAD Başkanı Mehmet 

Halis Bilden’i ağırladı. 

Vefa hosted Deputy 
Prime Minister 

Veysi Kaynak, Kilis 
Mayor Hasan Kara, 

and AFAD President 
Mehmet Halis Bilden. 

A visit was carried out by Deputy Prime 
Minister Veysi Kaynak, Kilis Mayor Hasan 
Kara and AFAD President Mehmet Halis 
Bilden to Vefa’s Dilovası Factory. Under Visit, 
guests saw living space prototype, which is 
made for the project of Osmaniye refugee 
camp as well as the speed, power, capacity 
and quality of Vefa’s production facility in 
place. After the visit, it was decided to be 
implemented Osmaniye Refugee Camp 
Project with the cooperation of Vekon and 
AFAD. Under this project, it was started to 
produce living space for Syrian refugees in 
Osmaniye. Vekon will complete 1760 living 
container in two months.     

aşbakan Yardımcısı Veysi 
Kaynak, Kilis Belediye 
Başkanı Hasan Kara ve 
AFAD Başkanı Mehmet Halis 
Bilden tarafından Vefanın 

Dilovası fabrikasına bir ziyaret gerçekleştirildi. 
Ziyaret kapsamında misafirler, Osmaniye 
mülteci kampı projesi için yapılan yaşam alanı 
prototipinin yanı sıra Vefanın üretim tesisinin 
hızını, gücünü, kapasitesini ve kalitesini de 
yerinde görmüş oldu. Ziyaretin akabinde 
Osmaniye Mülteci Kampı Projesi’nin Vekon ve 
AFAD iş birliği ile hayata geçirilmesine karar 
verildi. Vekon ve AFAD’ın birlikte yürüttüğü 
proje kapsamında Osmaniye’de Suriyeli 
sığınmacılar için yaşam alanı üretimine 
başlandı. Vekon, 1760 adet yaşam konteynerini 
iki ay içerisinde tamamlayacak.

B

Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan

VEFAYA ZİYARET
Vice Prime Minister Mr. Kaynak Visited Vefa
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Vekon, Cerrahpaşa 
Projesi ile Türkiye’de 

bir ilke imza atıyor.

Vekon brings in 
something new 

with the Project of 
Cerrahpaşa.

Vekon will bring in something new in Turkey 
by building lightweight steel construction in an 
area of 43 thousand 602 square meters. Fatih 
and Avcılar campuses of Istanbul University 
Cerrahpaşa Faculty of Medicine Hospital 
decided to reconstruction. The Cerrahpaşa 
Project, which is reconstruction work, will 
consist of 14 buildings two and three-storey 
majority of which is three-storey. While many 
of buildings, which will found in an area of 43 
thousand 602 square meters, are built with 
lightweight steel, it will be used constructional 
steel supplement in some buildings. The 
buildings Vekon will construct will be used 
as temporary hospital in the project that it is 
planned to last approximately one year. Vekon 
will also do the side coatings and joineries of 
buildings within the scope of the project.

ekon, 43 bin 602 metrekare 
büyüklüğünde bir alanda 
hafif çelik yapı inşa 
ederek Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirmiş olacak. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Hastanesinin Fatih ve Avcılar Kampüsü 
yeniden yapılanmaya gitme kararı aldı. Yeni 
yapılanma çalışması olan Cerrahpaşa Projesi, 
çoğunluğu üç katlı olmak üzere iki ve üç katlı 
14 binadan oluşacak. 43 bin 602 metrekarelik 
bir alanda yer alacak yapıların çoğu hafif 
çelikle inşa edilirken bazı binalar da yapısal 
çelik takviyesi de kullanılacak. Yaklaşık olarak 
bir yıl sürmesi planlanan projede Vekon’un 
inşa edeceği binalar, geçici hastane olarak 
kullanılacak. Proje kapsamında Vekon, 
binaların cephe kaplamaları ve doğramalarını 
da yapacak.

V

Vekon'dan

BİR İLK DAHA
Another First by Vekon
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Vekon, Suriyeli 
sığınmacılar için 

Kahramanmaraş’ta 
mülteci kampı inşa 

etti.

Vekon built 
refugee camp for 

Syrian refugees in 
Kahramanmaraş.

Vekon, which is the brand of Vefa in the 
industry of prefabricated constructions, 
established refugees camp for Syrian 
refugees in the leadership of Disaster and 
Emergency Management Presidency (AFAD) 
in Kahramanmaraş. The camp was built in an 
area of 22 thousand 600 square meters in the 
Dulkadiroğulları district of Kahramanmaraş. 
The project, which it was begun in July, was 
completed in a period of three months. In the 
project, which was completed at the end of 
September, Vekon did not take place in the 
side of housing of living space. Vekon, which 
is one of experienced and leading brands of 
prefabricated construction industry, undertook 
the side of social facilities, classrooms, 
mosques, hangar, and hospital together with 
prefabricated buildings of project.

efanın ön üretimli yapılar 
sektöründeki faaliyetlerini 
sürdüğü markası Vekon, 
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

öncülüğünde Kahramanmaraş’ta Suriyeli 
sığınmacılar için mülteci kampı kurdu. Kamp, 
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğulları ilçesinde 
22 bin 600 metrekarelik alanda inşa edildi. 
Temmuz ayında başlanan proje, üç ay gibi 
bir sürede tamamlandı. Eylül ayının sonunda 
nihayetlendirilen projede Vekon, oluşturulan 
yaşam alanının konut tarafında yer almadı. 
Ön üretimli yapı sektörünün deneyimli ve 
öncü markalarından biri olan Vekon, projenin 
prefabrik binalar ile sosyal tesisler, derslikler, 
mescit, hangar ve hastane tarafını üstlendi.

V

Vekon'dan Suriyeli Sığınmacılara

MÜLTECİ KAMPI
Refugee Camp By Vekon To Syrian Refugees
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Baciro Dja Visits Vefa

Vekon was the center of interest of The Big 5 Exhibition

Baciro Dja, Vefayı Ziyaret Etti

Vekon, Big 5 Fuarı’nın İlgi Odağı Oldu

efa, Gine Bissau Başbakanı Baciro 
Baciro Dja’yı ağırladı. Gine Bissau 
Başbakanı Baciro Dja, yirmi kişilik 

heyetiyle birlikte Vefanın İstanbul Kaynarca’da 
bulunan showroom’unu ve Dilovası üretim 
tesisini ziyaret etti. Vefanın yetkilileri tarafından 
Başbakan Dja’ya fabrikanın sistemi ve işleyişi 
ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Gine Bissau’de 
prefabrik alanında gerçekleştirilecek yatırımlar 
için yatırımcı firma arayan ve Vefayı ilk defa 
ziyaret eden Gine Bissau Başbakanı Dja, kendi 
ülkesinde ihtiyaç duydukları prefabrik okullar 
ve sosyal ev projeleri için de bilgi edinmiş oldu.

efanın ön üretimli yapı çözümleri 
sunan markası Vekon, 25-27 
Eylül tarihleri arasında Kuveyt’te 

düzenlenen Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı 
Big 5’e katıldı.  Orta Doğu’da düzenlenen 
fuarları, o coğrafyayı tanıma ve iş yapabilme 
imkânlarını araştırma açısından önemli 
fırsatlar olarak gören Vekon, ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. Standında ziyaretçilerini ağırlayan 
Vekon, yoğun ilgiyle karşılaştığı fuardan uzun 
soluklu ilişkilere imza atan anlaşmalarla 
Türkiye'ye döndü. Vekon, geliştirdiği yeni ürün 
ve hizmetlerle de müşteri beklentilerine, hız, 
güven ve kaliteyle cevap vermeyi sürdürecek.

Vefa hosted Baciro Dja, the Prime Minister of 
Guinea-Bissau. He visited Vefa’s showroom in 
Kaynarca in İstanbul and its Dilovası production 
facilities together with his twenty people 
delegation. He was informed about the operation 
and system of facility by the authorities of Vefa. 
Baciro Dja, the Prime Minister of Guinea-Bissau, 
who sought investor firms for investments that 
will be carried out in the area of prefabrication 
in Guinea-Bissau and visited to Vefa for the first 
time, received information about social housing 
projects and prefabricated schools they needed 
in their country. 

Vekon, which is the brand that offers 
prefabricated construction solutions of Vefa, 
was attended to Big 5, International Building 
and Construction Fair that was held in Kuwait 
between 25-27 Septembers. Vekon, which sees 
the fairs in the Middle East as major opportunities 
in terms of recognizing that geography and 
seeking business possibilities, drew the attention 
of visitors. Vekon, which hosted its visitors in 
its stand, returned to Turkey with agreements 
signed to a long-term relationships from the 
exhibition it drew the intense attention. Vekon, 
together with new product and services it 
developed, will continue to meet the expectations 
of its customers by speed, trust, and quality.  

V

V



 üstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) tarafından 
her iki yılda bir düzen-
lenen MÜSİAD EXPO, 

16. kez dünyaya kapılarını açıyor. 9-12 Kasım 
tarihleri arasında Yeşilköy CNR Fuar Merke-
zinde gerçekleştirilecek fuar, dünyanın birçok 
yerinden seçkin iş adamları ve bürokratları 
ağırlamaya hazırlanıyor. Vefa Holding de hedef-
lediği yurt dışı pazarlardan gelen ziyaretçilerle 
bir araya gelme şansı bulduğundan MÜSİAD 
EXPO’yu fırsat olarak görüyor. 

Ticaret Yapma Kültürü Aşılıyoruz
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin 

Organized biannually by Independent 
Industrialists and Businessmen Association 
(MÜSİAD), MÜSİAD EXPO opens its doors 
to the world for the 16th time. The fair will 
take place on November 9-12 at Yeşilköy 
CNR Expo Fair Center and will bring together 
many prominent businessmen and burea-
ucrats from around the world. Vefa Holding 
sees MÜSİAD EXPO as an opportunity 
because of the chance to meet visitors from 
foreign markets it is targeting.

Inoculating Trade Culture
We talked with MÜSİAD President Nail 
Olpak about MÜSİAD EXPO, which is one of 
Turkey’s largest NGO-backed fairs. “MÜSİAD 

M
MÜSİAD EXPO: Global Meeting Platform

MÜSİAD EXPO:
Küresel Buluşma Ortamı

16

RÖPORTAJ
Interview



Nail Olpak
MÜSİAD Genel Başkanı / MÜSİAD President Nail Olpak

17

MÜSİAD Genel 
Başkanı Nail 
Olpak, MÜSİAD 
EXPO’yu Vefabiz 
okurları için 
değerlendirdi.

Independent 
Industrialists and 
Businessmen 
Association 
President Nail 
Olpak sums up 
MÜSİAD EXPO for 
Vefabiz readers.
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RÖPORTAJ
Interview

sivil toplum kuruluşu destekli en büyük 
fuarlarından biri olma özelliği taşıyan MÜSİAD 
EXPO ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.           
MÜSİAD Başkanı Olpak, “MÜSİAD EXPO, 
Türkiye ekonomisine kattığı değer ile yıllar 
içerisinde bölgesinde gerçekleşen en önemli 
uluslararası fuarların arasında yer almayı 
başardı.” dedi.
MÜSİAD EXPO’yu, Türkiye’nin ülke tanıtımını 
sağlayan dev bir organizasyon olarak gördü-
ğünü belirten Başkan Olpak, “Her yıl katılımcı 
ve ziyaretçi sayısını artıran fuarımıza katılan 
firmalarımızın iş birliği ve iş bağlantıları yap-
malarının önünü açmayı hedefliyoruz. MÜSİAD 
EXPO'da hem yerli ve yabancı iş adamlarını bir 
araya getiriyor hem de farklı ülkelerden gelen 
firmaları ortak paydada birleştirerek katı-
lımcılara ticaret yapma kültürünü aşılamayı 
amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Teknolojik Ürünleri 
Görücüye Çıkıyor
MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilecek 20. Uluslararası İş Forumu (IBF) 
ve High Tech Port’la ilgili de konuşan Olpak, 
“MÜSİAD’la yan yana duran benzer kuruluş-
lardan oluşan ve geniş coğrafyalara hitap 
eden bir iş forumu olan IBF Kongresi’nin bu 
yılki ana oturumunu ‘İnovasyon Ekonomisi ve 
Giriş Ekosistemi’ olarak belirledik. Amacımız, 
işini geliştirmek ve büyütmek isteyen şirket 

EXPO, through its contribution to the Turkish 
economy, rose as one of the most important 
international fairs of the region,” said MÜSİAD 
President Nail Olpak.

Noting that he sees MÜSİAD EXPO as a giant 
organization that promotes Turkey, President 
Olpak added: “We aim to aid our participating 
companies in their networking and partners-
hips goals year after year as both the number 
of participants and visitors grow. MÜSİAD 
EXPO brings together both local and foreign 
businessmen, and inoculates a trade culture 
to participants by bringing together compa-
nies from different countries.”

Turkey’s Technological Goods Flaunted
Olpak also commented on the 20th Interna-
tional Business Forum (IBF) and High Tech 
Port, two other organizations taking place 
simultaneously with MÜSİAD EXPO. “IBF is 
a similar organization that stands together 
with MÜSİAD. We have determined this year’s 
main theme in IBF as ‘Innovation Economy 
and Entrepreneurship Ecosystem’. Our aim 
is to raise awareness with fledgling and 
growing entrepreneurs on how to exist in 
and benefit from a dynamic ecosystem built 
around innovation and entrepreneurship. Be-
yond the main theme, other themes include 
three panels that emphasize the importance 

MÜSİAD EXPO, Türkiye’nin ülke tanıtımını sağlayan dev 
bir organizasyondur.

MÜSİAD EXPO is a giant organization that promotes 
Turkey.
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of funding, market success, and regulati-
ons that are vital to building an innovation 
economy and entrepreneurship ecosystem. 
As MÜSİAD, we organize High Tech Port to 
strengthen Turkey’s perception of advan-
ced technology and to protect our national 
technologies. With High Tech Port, we flaunt 
Turkey’s technological goods to the world 
market, and bring together Turkey’s high tech 
companies and their target markets.”

Making Contributions to Turkish 
Economy
Olpak concluded by saying: “In the fair, pro-
fessional visitors from nearly every country 
will get a chance to closely observe the deve-
lopments in all sectors. With MÜSİAD EXPO, 
we create a global meeting point and actively 
participate in the growth and development of 
global trade with this fair. At the same time, 
MÜSİAD EXPO makes important contributi-
ons to the Turkish economy.” 

ya da fikir sahibi girişimcilerin, inovasyon ve 
girişim merkezli dinamik ekosistemin içinde 
nasıl bulunacağı ve bundan nasıl faydalana-
cağı hususunda farkındalık sağlamaktır. Ana 
oturumun yanı sıra gerçekleştirilecek olan üç 
oturumun başlığı da inovasyon ekonomisi ve 
girişim ekosisteminin kurulması için gerekli 
olan fon, pazar başarısı ve regülasyonların 
önemini vurgulayan konuları kapsıyor.
MÜSİAD olarak, Türkiye’nin ileri teknoloji 
algısını kuvvetlendirmek ve millî teknolojilere 
sahip çıkmak adına organize ettiğimiz High 
Tech Port ile de Türkiye’nin teknolojik ürünle-
rini dünya pazarları için görücüye çıkarırken, 
Türkiye’nin ileri teknoloji üreten firmalarını ve 
hedef pazarları bir araya getirmeyi amaçlıyo-
ruz.” açıklamalarında bulundu. 

Türkiye Ekonomisine Katkı Sunuyor
Olpak sözlerine, “Hemen hemen her ülke-
den profesyonel ziyaretçileri ağırladığımız 
fuarımızda misafirlerimiz, tüm sektörlerdeki 
yenilikleri yakından izleme imkânını bulacak-
lar. Biz, MÜSİAD EXPO ile küresel bir buluşma 
ortamı yaratıyoruz ve bu fuarla ticaretin artırıl-
ması ve geliştirilmesi konusunda aktif olarak 
rol alıyoruz. Aynı zamanda MÜSİAD EXPO 
Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor.” 
ifadeleriyle son verdi. 

MÜSİAD EXPO, farklı ülkelerden gelen firmaları ortak pay-
dada birleştirerek katılımcılara ticaret yapma kültürünü 
aşılamayı amaçlıyor.

MÜSİAD EXPO brings together both local and foreign 
businessmen, and inoculates a trade culture to participants 
by bringing together companies from different countries.



20

MARKA
Brand



21

efa yeni markası Estans Yapı 
ile Sapanca’da tamamını 
çelikten inşa edeceği, on 
beş villadan oluşan aynı 
zamanda da villaların tüm 

odalarından panoramik göl manzarasının 
görülebileceği bir proje hayata geçiriyor. 
Levnavilla Projesi; Estans Yapı, Fuzul İnşaat 
ve Necat İnşaat imzası taşıyor. İnşaatına 2017 
yılında başlanacak olan projenin, 2018 yılında 
tamamlanması planlanıyor.

Villalar Dubleks ve Tripleks Olarak 
Tasarlandı
Levnavilla Projesi; her birinin bahçesi, havuzu, 
müştemilatı ve iki tane kapalı otoparkı 
bulunan 9 tanesi tripleks, 6 tanesi de dubleks 
olacak şekilde tasarlanmış 15 villadan 
oluşuyor. Toplam 9 bin 950 metrekarelik alan 
üzerinde kurulacak olan Levnavilla’nın yüzde 

Vefa, with its new brand Estans Yapı, makes 
a project actual that it will construct from all 
steel, consist of fifteen villas, at the same time 
it can be seen panoramic lake view from all 
rooms of the villas. The Project Levnavilla bears 
the signature of Estans Yapı, Fuzul İnşaat, and 
Necat İnşaat. It is scheduled for completion of 
Levnavilla Project in 2018, whose construct will 
be begun in 2017.  
Villas were designed as triplex and duplex 
Levnavilla Project consists of 15 villas, which 
designed as 9 triplex and also 6 duplex that each 
of it has garden, swimming pool, outbuilding, 
and two underground parking garages. 70 
percent of Levnavilla, which will be established 
on a total area of 9 thousand 950 square 
meters, covers green areas. Villas in the project 
was designed as duplex and triplex. While there 
are 5 rooms and 3 bathrooms, including 4+1, 
in duplex villas, 9 rooms and 5 bathrooms, 

VVefa, mavi 
ile yeşilin 

buluştuğu 
Sapanca’da 

“Levnavilla” 
adı verilen 15 

villalık bir proje 
hazırladı.

Vefa prepared a project of 15 villas that called “Levnavilla” 
in Sapanca where blue meets with green.

MARKA
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Levnavilla
SAPANCA’NIN RENKLİ PROJESİ: 

Sapanca's Colorful Project: Levnavilla
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including 8+1, in triplex ones. Each home has a 
garden of 500 square meters, swimming pool 
of 35 square meters. Also two event areas, each 
of it is 75 square meters, are found in site. In 
addition, multi-purpose hall 125 square meters 
are located between two different fitness rooms 
75 square meters.

There is no infrastructure problem of the 
region
Project comes to life in an area without 
infrastructure problem. The availability of all 
infrastructure from electricity to the need of 
water, from heating up to sewage makes 
these buildings advantageous in terms of 
being preferred. In addition, villas, which will 

70’lik bölümünü yeşil alanlar kapsıyor. Projede, 
villalar dubleks ve tripleks olmak üzere iki 
şekilde tasarlandı. Dubleks villalarda 4+1 olmak 
üzere 5 oda ve 3 banyo yer alırken triplekslerde 
ise 8+1 olmak üzere 9 oda ve 5 adet de banyo 
bulunuyor. Her evde 500 metrekarelik bahçe, 35 
metrekarelik de yüzme havuzu yer alıyor. Aynı 
zamanda sitede her biri 75 metrekare olan iki 
tane etkinlik alanı da bulunuyor. Ayrıca yine her 
biri 75 metrekare olan iki farklı fitness salonu-
nun yanında bir de 125 metrekare büyüklüğün-
de çok amaçlı salon yer alıyor. 

Bölgenin Altyapı Problemi Bulunmuyor
Proje, altyapı problemi olmayan bir bölgede 
hayat buluyor. Elektrikten su ihtiyacına, ısın-
madan kanalizasyona kadar tüm altyapının yer 
aldığı bir yerde olması buradaki binaları tercih 
edilebilirlik bakımından avantajlı kılıyor. Ayrıca 
Sapanca Gölü’ne en yakın tepelerden birine ko-
nuşlanacak olan villalar, birbirinin manzarasına 
engel olmayacak şekilde projelendirildi. Tüm 
binalardan yeşil ve mavinin iç içe geçtiği doğa 
ve Sapanca Gölü görülebilecek. Aynı zamanda 
deprem bölgesi olan bir yerde gerçekleştirile-
cek olan projede, binalar hafif çelik ve yapısal 
çelik kullanılarak inşa edilecek. Böylelikle 
binalar, içerisinde yaşayanlar için güvenli bir 
yaşam alanına dönüşecek. 

Konumu Projeyi Cazip Kılıyor
Sapanca’nın konumu itibarıyla büyükşehirlere 
ve sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
lokasyonlara olan yakınlığı projeyi avantajlı 
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İnşaatına 2017 yılında başlanacak olan Levnavilla 
Projesi’nin, 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.
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kılıyor. Levnavilla villaları, Sabiha Gökçen Hava-
limanına 45, büyük alışveriş merkezlerine ise 
yaklaşık 10-15 dakikalık mesafede bulunuyor.  

Projede Mahremiyet Ön Planda Tutuluyor
Sapanca ve projenin hayata geçeceği Dibektaş 
mevkii, diğer turizm merkezlerine göre daha 
muhafazakâr bir yapıya sahip. Bu özellikleriyle 
burası özellikle Arap coğrafyasından gele-
cek sakinlere hitap ediyor. Keza Levnavilla, 
yerli pazardan öte yurt dışı pazarını hedefliyor. 
Kendine has doğal güzellikleriyle Sapanca’nın 
sosyoekonomik kültürünün de genel İslam 
coğrafyası ile benzerlik göstermesi, özellikle 
muhafazakâr yaşam tarzını benimsemiş kişi-
lerin rahat edebileceği bir yaşam tarzı sunuyor. 

be established on one of the closest hills to 
Sapanca Lake, were designed as not hindering 
the views of each other. It can be seen Sapanca 
Lake and the nature intertwined with blue and 
green from all buildings. At the same time, 
in the project, this will be made in a place in 
earthquake region, buildings will be built by 
using lightweight steel and constructional steel. 
Thus, buildings will return to a secure living 
space for residents.  

Its location makes the project attractive
The proximity of Sapanca to metropolitans 
and locations where residents can meet their 
all needs makes the project advantageous. 
The villas of Levnavilla are away 45 minutes 
from Sabiha Gökçen Airport, and about 10-15 
minutes away from large shopping centers.

Privacy is prioritized in the project
Sapanca and Dibektaş location, where project 
will be implemented, has more conservative 
structure than other tourist centers. This place, 
with these features, appeals to residents 
especially come from the Arab world. Likewise 
Levnavilla targets foreign markets rather 
than domestic market. To show similarities 
of Sapanca’s socio-economic culture, by 
unique natural beauty, with general Islamic 
world, especially offers a lifestyle that people 
who adopted conservative lifestyle can be 
comfortable. Particularly people who live in 
Gulf countries are located in primary position 
for Levnavilla project of Vefa, because it works 
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Levn: Renk
Levnavilla adını Arapçada renk 
anlamına gelen “Levn”den alıyor. 
Sapanca’da gerçekleştirilen bu proje 
ile Levnavilla’da yaşayacak kişiler, 
dört mevsim farklı renklerle doğanın 
tadını çıkarabilecek. Yeşilin ve mavinin 
her tonuna ev sahipliği yapan Sapan-
ca, sarı, kırmızı ve turuncu tonları ile 
görsel şölen sunuyor.  

Levn: Colour
Levnavilla takes its name from the 
word of “Levni” in Arabic that means 
color. People who will live in Levnavil-
la can enjoy the nature with different 
colors four season together with this 
project carried out in Sapanca. The 
Sapanca, which hosts every shade 
of green and blue, offers visual feast 
with its yellow, red, and orange tones. It is scheduled for completion of Levnavilla Project in 2018, 

whose construct will be begun in 2017.
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Özellikle Körfez ülkelerinde aktif olarak iş 
yapan Vefanın Levnavilla Projesi'nde de bu 
bölgelerde yaşayanlar öncelikli konumda yer 
alıyor. Site içi donanımı ile bölgenin en nitelikli 
projeleri arasında yer alan Levnavilla Projesi, 
kişilerin mahremiyetine de önem veriyor. Eşsiz 
göl manzarası ve Sapanca’nın tüm güzellikleri 
ile Levnavilla Evleri, sakinlerini bekliyor.

actively in these countries. Levnavilla Project, 
which is among the most qualified projects 
of the region with on-site equipment, also 
gives importance to the privacy of individuals. 
Levnavilla Homes, with unique lake views and 
all the wonders of Sapanca, awaits residents.        

İsmail Arslan / İnşaat Mühendisi / Necat İnşaat Genel Müdürü
İsmail Arslan / Civil Engineer / Necat İnşaat General Manager

V illa bahçelerinin yan yana 
olması, komşuluk ilişkilerini 
desteklerken bir villanın balko-
nundaki bir kişinin diğer villa-

nın bahçesini görebilme şansı da bulunmuyor. 
Böylelikle yatay konsepte tasarladığımız 
15 binadan oluşan bu proje hem komşu-
luk ilişkilerini pekiştiriyor hem de bağımsız 
bölümleriyle sakinlerine kendi içerisinde farklı 
alanlar sunuyor.

While to be side by side of Villas’ gardens 
supports to neighborhood relations; there is no 
seeing chance of a person in a villa balcony to 
another villa’s garden. Therefore, this project, 
which we designed in horizontal concept and 
consisted of 15 buildings, both strengthens 
neighborhood relations and offers different 
areas in itself with independent sections to its 
residents.        

Volkan Arıt / Estans Yapı Gayrimenkul Geliştirme Müdürü
Volkan Arıt / Estans Yapı Real Estate Development Manager

L evnavilla’ya özellikle geniş 
aile yapısına sahip ve doğa ile 
baş başa olmak isteyenleri 
davet ediyoruz. Bu nedenle bu 

yaşam tarzını benimsemiş insanların sosyal 
hayatları, ihtiyaçları, aile yaşamları ve komşu-
luk ilişkileri ile ilgili derinlemesine araştırmalar 
yaptık. Böylece birçok proje konsepti ortaya 
çıktı ve Levnavilla’yı kurguladık. Bunun doğru 
bir kurgulama olduğunu düşünüyorum.

We especially invite those who want to be 
alone with the nature and have extended 
family structure to Levnavilla. Therefore, we 
did in-depth researches on the social life, 
needs, family life, and neighborhood relations 
of people who adopted this lifestyle. So many 
project concepts appeared and we built 
Levnavilla. I think that’s an accurate editing.
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Türkiye, Dünyaya İnşaat Malzemesi

İHRAÇ EDİYOR
Turkey Exports Construction Material To The World

 2023 yılında dünyanın 
10 büyük ekonomisi 

içinde yer almayı 
hedefleyen Türkiye, 

ülke ekonomisinin 
ihracat payını artırmayı 

planlıyor.

ürkiye, 2023 yılında dünyanın 
10 büyük ekonomisi içinde 
yer almayı hedefliyor. Bunun 
gerçekleşebilmesi de ülke 
ekonomisinin sürdürülebilir 

bir büyüme sağlamasıyla mümkün olacak. 
Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi 
hususunda kilit nokta ise ihracat. Bu nedenle 
2023 yılında ihracat geliri olarak da 500 milyar 
dolar hedefleniyor. Hedeflenen rakamlara ulaşı-

Turkey aims to take part in the world’s 10 
largest economies in 2023. To reach to this 
will be possible with ensuring a sustainable 
growth of country economy. The key point 
in sustainable growth of Turkey is export. 
Therefore, it is targeted 500 billion dollars 
as export revenue in 2023. To reach to 
targeted figures is possible together with 
increasing the number of successful exporter 
Turkish firms and diversifying sectors and 

T
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Turkey, which aims to take part in the world’s 10 largest 
economies in 2023, plans to increase the export share of 
country’s economy.

labilmesi, ihracat yapılan sektörler ve bölgelerin 
çeşitlendirilmesi ile ihracat yapan başarılı Türk 
firmalarının sayısının artmasıyla mümkün. Tür-
kiye de bu bakımdan başarılı bir ülke. Örneğin; 
Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering 
News Record (ENR)’un müteahhitlerin bir ön-
ceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde 
ettikleri gelirleri esas alınarak yayınladığı “Dün-
yanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 
listesinde bulunan Türkiye, dokuz yıldır Çin’den 
sonra ikinci sırada yer alıyor. Listede 2014 yılında 
43 Türk firması bulunurken 2015’te bu rakam 
40 oldu. Bu sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede 
birinci sırada yer alan Çin’in ardından dünyada 
ikinci sıradaki yerini korudu. Ayrıca uluslararası 
müteahhitlik pazarının art arda iki yıl gerileme 
gösterdiği konjonktürde, Türk müteahhitlik 
firmalarının yurt dışında gösterdiği performans-
ta artış yaşandı. ENR listesindeki Türk firmaların 
toplam pazar payı; 2013 yılında yüzde 3,8 iken 
2014 yılında yüzde 4,3 olmuş 2015 yılında ise 
yüzde 4,6 olarak gerçekleşmiştir. 

100 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi
Meydana getirdiği katma değer ve istihdamla 
inşaat ve yapı malzemeleri sektörü, Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi konumunda yer alıyor. 

regions exported. Turkey is a successful 
country in this regard. For example; Turkey, 
which is found in Engineering News Record 
(ENR)’s “World’s Largest 250 International 
Contractors” list that it issued by being based 
on contractor’s incomes abroad previous 
year, ranks second after China for nine 
years. While 43 Turkish firms were found 
in the list in 2014, this figure became 40 in 
2015. Turkey, with this result, maintained its 
second position in the world after China that 
ranked first with its 65 companies. Also in 
conjuncture, which international contracting 
market showed decline consecutive two 
years, increase occurred in the abroad 
performance of Turkish contracting firms.  
While the total market share of Turkish firms 
in the ENR list was 3,8 percent in 2013, 4,3 
percent in 2014, and also became 4,6 percent 
in 2015. 

100 Billion Dollar Export Target
Construction and building material industry is 
located in the locomotive position of Turkey 
economy with value added and employment 
it created. Developments in construction 
industry play effective role in increasing 

2008

İnşaat Malzemesi İhracatı Construction Material Export (milyon dolar)

2009 2010 2013 2014 2015

23,5 15,7 16,4 20,7 20,8 16,5
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of building materials export. Therefore the 
importance of these sectors increased in 
parallel to 2023 targets determined. 
In this context, it was determined an export 
target $100 billion for construction materials 
sector to reach Turkey to export $500 billion. 

İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeler, yapı 
malzemeleri ihracatının artışında da etkili rol 
oynuyor. Dolayısıyla belirlenen 2023 hedeflerinin 
paralelinde söz konusu sektörlerin önemi arttı. 
Bu kapsamda Türkiye’nin 500 milyar dolarlık 
ihracat rakamına ulaşabilmesi için inşaat 

Uluslararası müteahhitlik 
pazarının art arda iki 

yıl gerileme gösterdiği 
konjonktürde, Türk 

müteahhitlik firmalarının 
yurt dışında gösterdiği 

performansta artış 
yaşandı.

 In conjuncture, which 
international contracting 

market showed decline 
consecutive two years, 

increase occurred in the 
abroad performance of 

Turkish contracting firms. 
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20132012ÜLKE 2014 2015

Türkiye'nin İnşaat Malzemeleri İhracat Turkey's construction material export
(milyon dolar)

Irak

ABD

İngiltere

Almanya

BAE

Türkmenistan

İsrail

Mısır

Suudi Arabistan

Azerbaycan

İlk 10 Ülke Toplamı

Genel Toplam

3.124

1.054

942

880

798

625

667

435

803

750

10.078

20.757

3.350

1.016

1.016

825

795

682

741

301

668

827

10.221

20.824

2.396

1.319

1.179

923

944

818

815

470

510

723

10.097

20.707

1.554

1.384

971

813

778

743

608

595

448

441

8.335

16.595
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malzemeleri sektörü için de 100 milyar dolarlık 
bir ihracat hedefi belirlendi. 

Türkiye’den Dünyaya Yapı Malzemesi 
İhracı
Konumu itibarıyla ticari açıdan stratejik öneme 
sahip bir ülke olan Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakanlığı İnşaat Malzemeleri Sektörü 
Raporu’na göre; temel inşaat malzemeleri üreti-
mi ve ihracatı açısından dünyanın sayılı ülkeleri 
arasında yer alıyor. Özellikle çimento, inşaat 
demiri, demir-çelik inşaat aksamı ve ürünleri 
plastik ve alüminyum inşaat malzemeleri, 
seramik, cam, boya, mermer, kablolar, elektrik 
malzemeleri ve ısıtma-soğutma cihazları 
gibi ürünler yüksek üretim miktarıyla iç talebi 
karşılamakla kalmayıp kalitesi ile uluslararası 
pazarlarda rekabet avantajı elde ediyor. Aynı 
rapora göre; inşaat sektörü sadece Türkiye’de 
gelişen bir sektör değil. Dünyada 2030 yılına 
kadar 57 trilyon ABD doları tutarında altyapı ya-
tırımı öngörülüyor ve mevcut koşullarda sadece 
Avrupa’da 2020 yılına kadar 2 trilyon avroluk bir 
altyapı yatırımı yapılacağı tahmin ediliyor.

Building Material Export from Turkey 
to the World
Turkey, which is a country that has strategic 
importance in terms of commercial aspect 
by its location, is among the few countries 
of the world in terms of the production of 
basic construction materials and its export, 
according to Republic of Turkey Ministry 
of Economy Construction Materials Sector 
Report. Especially products such as cement, 
construction iron, iron-steel construction 
components and products, plastic and 
aluminum building materials, ceramics, 
glass, paint, marble, cables, electrical 
materials, and heating and cooling devices 
not only meet domestic demand with its 
high production volumes, but also gain 
competition advantage in international 
markets with its quality. According to the 
same report; the construction sector is not 
only growing sector in Turkey. It is expected 
infrastructure investment 57 trillion US Dollar 
in the world by 2030 and it is estimated that 
an infrastructure investment 2 trillion Euro 
will be made only in Europe until 2020.  

İnşaat sektöründe 
yaşanan gelişmeler, yapı 
malzemeleri ihracatının 
artışında da etkili rol 
oynuyor.

Developments in the 
construction sector play 
an effective role in the 
increasing of construction 
materials export. 

SEKTÖREL
Sectoral
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Vefa, Küresel Aktör

OLMA YOLUNDA
Vefa Is on Its Way to Become a Global Player

Vefa, uluslararası arenada söz sahibi, global bir aktör 
olabilmek için emin adımlarla ilerliyor. 

Vefa is marching ahead to become a leading global 
player in the international arena.

KAPAK
Cover
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Petronas için geliştirilen ve üretimi devam eden 1800 
adet modüler yaşam ünitesi ve 40.000m2'lik hafif 

çelik yapıların Malezya'daki montajı devam ediyor.

The mounting of 1800 modular living units and 
40.000 m2 of lightweight steel constructions, which 

was developed for Petronas and its production 
continues, in Malaysia proceed. 

Vefa, which contributes to Turkey’s development 
with its entirely local capital and success in 
export, aims to stay prominent by becoming 
localized in foreign markets in its target. 
Becoming a production force that answers to 
the needs of Central Asia, Africa, the Middle 
East, Gulf states, and even Europe, Vefa is in 
an ideal position to export not only its goods, 
but also the solutions it provides, its production 
infrastructure, and the technologies it’s 
developing. By 2020, Vefa aims to be a leading 
player in all the sectors it operates in.

Vefa Grows with Its Large Projects
Vefa drives its growth with the large projects 
it undertakes. A large part of Vefa’s revenue 
comes from the export-listed sales it makes 
to large companies in Turkey for their 
projects abroad. However, as a result of its 
efforts in direct export in recent years, it is 
raising its export potential. Vefa executes two 
strategies set to increase and stabilize its 
overseas sales. On the one hand, it works on 

amamen yerli sermayesi 
ve ihracat alanındaki 
başarısıyla Türkiye’nin 
kalkınmasına hizmet eden 
Vefa, hedefindeki yurt dışı 

pazarlarda yerleşerek kalıcı olmayı hedefliyor. 
Orta Asya, Afrika, Orta Doğu, Körfez ülkeleri 
ve hatta Avrupa’nın taleplerini karşılayan bir 
üretim gücü hâline gelen Vefa, ürünlerinin 
yanı sıra sunduğu çözümler, üretim altyapısı 
ve geliştirdiği teknolojileri de dünyanın dört bir 
yanına ihraç edebilecek konumda yer alıyor. 
Vefa,  2020 yılına gelindiğinde ise yer aldığı tüm 
sektörlerde lider oyuncu olmayı hedefliyor. 

Vefa, Büyük Projeleriyle Büyüyor
Vefa, büyümesini hayata geçirdiği büyük 
projelerle gerçekleştiriyor. Vefanın cirosunun 
önemli bir kısmını Türkiye merkezli büyük 
firmaların yurt dışı projeleri için yaptığı ihraç 
kayıtlı satışlar oluştururken son yıllarda 

T
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direkt ihracat yapmaya yönelik çalışmaların 
etkisi ile ihracat potansiyelini artırıyor. Vefa, 
yurt dışı satışlarını artırmak ve istikrarlı 
hâle getirebilmek adına belirlediği iki temel 
stratejiyi uyguluyor. Bir yandan ihracat 
yapmaya çalışırken diğer yandan yurt dışı 
ortaklık modellerini oturtma çalışmalarını 
sürdürerek küreselleşmeye yönelik hamleler 
yapıyor. Vefa, uluslararası arenada etki yaratan 
küresel çapta projeler hayata geçirmek istiyor. 
Türkiye’nin ihracatçı şirketleri sıralamasında 
üst sıralara doğru tırmanan Vefa, 2023 yılına 
gelindiğinde vizyonunu bir dünya markası 
olarak konumlandırıyor.

“Dar Tabanlı Müşteri Portföyü Esir 
Yapıdır”
Dar tabanlı müşteri portföyünü sürdürülebilir 
bulmayan Vefa, farklı müşterilere de ulaşmayı 
hedefliyor ve bunun için her bir müşteri 
kitlesinin beklentilerini ve taleplerini titizlikle 
değerlendiriyor . Müşteri çeşitlendirmesinin 
yanı sıra geliştirdiği farklı ürünlerle de farklı 

exporting, on the other hand, it works to set 
foreign partnerships in a move to be more 
global. Vefa want to carry out global projects 
to create impact in the international arena. 
Climbing the ladder of Turkey’s top exporters, 
Vefa positions its vision as a global brand in 
2023.

“Narrow-Base Customer Portfolio Is a 
Limited Design” 
Vefa, which doesn’t find a narrow-base 
customer portfolio sustainable, targets to 
reach different clients and, because of this, 
evaluates each customer’s expectations 
and demands with attention. As well as 
customer diversification, it gets organized 
in various sectors and markets through 
different products it developed. In this context, 
it aims to come new goods it produced to 
different point desirable to clients in various 
segments. In this context, it continues to 

Asya pazarında da 
aktif olarak yer alan 
Vefa, yereldeki güçlü 
imajını, küresel 
bir marka hâline 
getirmeyi hedefliyor.

Also active in the 
Asian market, Vefa 
plans to grow its 
strong local image to a 
global brand.
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perform collaborations geographically as 
well as customer portfolio management by 
forming business development channels in 
different countries. Thus, by existing markets 
independent from each other,  it supports 
with other markets to demand insufficiency 
that may be occurred in any market  

Planning to Gain Strength in the 
International Arena 
Conducting its overseas sales from İstanbul, 
Vefa carries out works to build manufacturing 
headquarters in some strategic countries in 
terms of geographic as well as Turkey in the 
long view. Vefa has business partnerships 
in Qatar, Dubai, Saudi Arabia, and Kuwait. 
Some of these partnerships get incorporated, 

sektör ve pazarlarda da organize oluyor. 
Bu kapsamda da ürettiği ve geliştirdiği yeni 
ürünlerin farklı segmentteki müşteriler 
tarafından tercih edilebilir noktaya gelmesini 
amaçlıyor. Bu çerçevede farklı ülkelerde iş 
geliştirme kanalları oluşturarak müşteri 
portföyü yönetiminin yanı sıra coğrafi anlamda 
iş birliklerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 
Böylelikle birbirinden bağımsız pazarlardan 
varolmak herhangi bir pazarda ortaya 
çıkabilecek talep yetersizliğini diğer pazarlarla 
destekliyor.

Uluslararası Arenada Güçlenmeyi 
Hedefliyor  
Şu an itibarıyla yurt dışı satışlarını İstanbul 
üzerinden gerçekleştiren Vefa, önümüzdeki 
süreçte Türkiye’nin yanı sıra, coğrafi anlamda 
bazı stratejik ülkelerde de  üretim üssü 
kurmak için çalışmalar yürütüyor. Vefanın; 
Katar, Dubai, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te 
iş birlikleri bulunuyor. Bu iş birliklerinden 
bazıları şirketleşirken bazıları ise proje bazlı 
ticari anlaşmalar şeklinde devam ediyor. 
Örneğin; Orta Doğu bölgesindeki temel 
stratejisi, iş birliklerine dayanıyor. Çünkü 
bu bölge millileşmeye önem veren ve lokal 

Venezuella'da toplu konut projesi dörder katlı 
toplam 48 Bloktan ve 2 adet sosyal tesis binasından 
meydana geliyor. 768 konutluk projenin inşaat alanı 

ise toplam 54 bin 230 metrekare.

Collective housing project in Venezuela consists 
of 48 blocks with four-storeys and 2 social facility 

buildings. The construction area of 768 housing-
project is a total of 54 thousand 230 square meters.
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Katar'da 1092 adet Vekonas katlanır konteynerden 
oluşan işçi kampı 1 ay gibi kısa sürede kuruldu.

The workers' camp, which is composed of 1092 Vekonas folding 
containers, was established in a short period of time like 1 
month in Qatar.

işçi çalıştırmayı ön planda tutan ülkelerden 
oluşuyor. Körfez ülkeleri, aynı hukuki 
çerçeveye sahip olduklarından buralarda iş 
yapabilmek adına mevzuatı bilen ve lokal ilişki 
yönetimine hakim bir ortakla yola çıkmak 
önem arz ediyor. Ayrıca Vefa, Afrika ülkelerini 
de potansiyel olarak görüyor ve bu ülkelere 
toplam bir çözüm sunmak adına çalışmalar 
yürütüyor. Afrika’da hem ülke içinde yapılanma 
gerçekleştirilirken hem de finans kanallarıyla 
irtibata geçerek ilişkiler geliştiriyor. Asya 
pazarında da aktif olarak yer alan Vefa, gelecek 
üç yıl içerisinde de yurt dışı yapılanmasını 
tamamlayarak yereldeki güçlü imajını, küresel 
bir marka hâline getirmeyi hedefliyor. Yurt 
dışında 6-7 milyar dolar cirosu olan küresel 
inşaat firmaları ile ilişkiler geliştiren Vefa, söz 
konusu firmalar ile Avrupa’daki merkezlerinde 
irtibata geçerek ihracatını daha da geliştirmeyi 
amaçlıyor. Ayrıca yurt dışı yapılanmasını, 
küresel pazarlarda irtibat ofisi ve ortaklıklar 
kurarak ya da kendi şirketleri üzerinden 
gerçekleştirmek istiyor.

Amaç Doğru Zamanda Doğru Yerde 
Olmak  
Vefa, yurt dışı yapılanmasını kurgularken 

while others continue on as project based 
trade agreements. For example, its main 
strategy in the Middle East is based on 
business partnerships. Because this region 
consists of countries that give credence to 
nationalization and local labor employment. 
Additionally, because all the Gulf states have 
the same legal framework, it is important to 
set off with a partner who knows the local 
regulations and possesses the right local 
relationship management. Also Vefa sees as 
potential to African countries and carries out 
works on behalf of offering a total solution 
to these countries. In Africa, it develops 
relationships by both structuring within 
countries and contacting financial channels. 
Also active in the Asian market, Vefa plans to 
complete its foreign organization within the 
next 3 years, and grow its strong local image 
to a global brand. Developing relationships 
with global construction companies that have 
6-7 billion dollars of revenue, Vefa hopes 
strengthening its exports by contacting the 
said companies’ central offices in Europe. 
Vefa executes its foreign structuring through 
partnerships or contact offices, or through its 
own companies.
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The Objective Is to Be at the Right Place 
at the Right Time
While building its foreign structuring, Vefa looks 
at the business potential in the countries it is 
exporting to and regions it is targeting. Paying 
attention to the economic outlook of the 
countries it wants to operate in, Vefa first 
and foremost considers the new business 
opportunities its target countries offer. Vefa 
operates on the necessity to offer the right 
product, at the right time, with the right price, 
through the right channel, and builds its 
entire overseas organization on this strategy.
Vefa wants to be an actor who develops itself 
in parallel to the dynamics of the markets 
it operates in, growing continuously and 
reliably while undertaking new collaborations 
and partnerships, and taking in new 
information and know-how that companies 
from different cultures can give each other. 
Thus, it aims to transform into a corporation 
that can give fast reflexes and to adapt to 
different markets and customer demands by 
turning into a global brand.  

ihracat yapacağı ülkelerdeki ve hedeflediği 
bölgelerdeki iş potansiyeline dikkat ediyor. 
Varolmak istediği ülkelerin ekonomik 
durumunu da önemseyen Vefa, hedeflediği 
ülkelerin yeni iş imkânları ve yeni fırsatlar 
sunabilecek olmasına öncelik veriyor. Doğru 
zamanda, doğru ürünü, doğru fiyatla, doğru 
kanalla sunmak gerekliliğinden yola çıkan 
Vefa, tüm yurt dışı yapılanma stratejisini 
buna göre belirliyor. Vefa, yer aldığı pazarların 
dinamiklerine paralel olarak kendini geliştiren 
ve doğru bir çizgide sürekli büyüyen bunu 
yaparken de iş birlikleri ve ortaklıklara imza 
atarak, farklı kültürlerden firmaların birbirine 
aktaracağı bilgileri de know-how’ına alan 
bir aktör olmak istiyor. Küresel bir markaya 
dönüşerek farklı pazarlara ve müşteri 
taleplerine adapte olabilmeyi ve hızlı refleksler 
verebilen bir kurum hâline dönüşmeyi 
hedefliyor. 
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Somali'de yapılan hastane 200 yatak kapasitesi 
ile Afrika kıtasının en büyük hastanelerinden biri 

olarak niteleniyor.

The hospital built in Somalia is described as one 
of the largest hospitals of Africa continent with a 

capacity of 200 beds.
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Levent Deniz / İnşaat Mühendisi / Proje Yönetimi ve Kurumsal Satış Direktörü
Civil Engineer, Project Management and Corporate Sales Director

V efa olarak, 2017 yılında hangi 
pazarlara konsantre olacağımıza 
dair çalışmalarımızı tamamladık 
ve yöneleceğimiz pazarları 

belirledik. Özellikle Afrika ve Orta Doğu temalı bir 
çalışmamız olacak. Aynı zamanda da Avrupa'ya, 
Türkî Cumhuriyetlere, Uzak Doğu' daki pazarlara 
ve Rusya’ya da eğilmeyi hedefliyoruz.

As Vefa, we completed our studies on which 
markets to focus on in 2017, and picked our 
markets. We will have a special focus on Africa 
and Middle East. At the same time, we plan to 
pay attention to Europe, the Turkic republics, 
markets in the Far East and Russia.

Orhan Güner / Vefa Yönetim Kurulu Başkanı
Vefa President

V efanın 5 yıllık stratejik planında 
Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na 
paralel olarak küresel bir 
markaya dönüşmek de 

yer alıyor. 2023 yılında dünyanın en çok 
tanınan gruplarından biri hâline gelerek 
küreselleşmek, Türkiye’nin 2023 stratejisine de 
katkı sunacaktır. 

In parallel to Turkey’s 2023 vision, Vefa’s 5-year 
strategic plan includes becoming a global brand. 
Rising globally to be one of the best known 
groups of the world in 2023 will also contribute 
to Turkey’s 2023 strategy.

nümüzdeki beş yılda yurt dışı 
pazarlarda daha etkin olmayı 
amaçlıyoruz. Küresel pazarda, 
dünyada ses getirecek ürünlerle 

farklılaşarak varolmak ve yeni projelere imza 
atmak istiyoruz. Bunun için de sürekli ürün 
geliştiriyor ve AR-GE çalışmaları yapıyoruz. 

H. Koray Türkmen / Vefa Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
Vefa Strategy and Business Development Director

Ö We plan to be more active in foreign markets 
within the next five years. We want to carry 
out new projects and to exist with products, by 
differentiating, that will influence in the world. 
Therefore we develop products constantly and 
engage in R&D.
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Modül Evler; 
kullanıcılarına estetik, 

konforlu; modern ve 
güvenilir bir yaşam 

alanı sunuyor.

Modular Homes 
offer a comfortable, 

modern, and safe 
living space to its 

users.

Nestavilla, producing prefabricated housing 
brand of Vefa Holding, offers a movable, 
removable, re-mountable, aesthetic, 
comfortable, modern, and safe living space 
with Modular Homes it developed via 
NestavillaVango concept. 
Modular Homes, which are designed in 
compliance with the land and climate 
conditions of region it will be built, provides 
energy saving four seasons by means 
of high heat and sound insulations being 
implemented in wall, roof, and bases. Besides 
Modular Homes, which are produced by using 
steel construction system, are so safe against 
earthquake and all disasters, it has high fire 
resistance. Modular Homes, which do not 
require concrete floors because it is self-
based, are buildings to make life easier.
In case of being preferred one of standard 
models, Modular Homes, which offer aesthetic 
and comfortable living spaces, are suitable 

efa Holdingin ön üretimli 
konutlar üreten markası 
Nestavilla, NestavillaVango 
konsepti ile geliştirdiği 
Modül Evler ile taşınabilen, 

sökülebilen ve yeniden monte edilebilen, es-
tetik, konforlu, modern ve güvenilir bir yaşam 
alanı sunmaktadır. 
İnşa edileceği bölgenin arazi ve iklim koşulla-
rına göre tasarlanan Modül Evler, duvar, çatı 
ve tabanlarda uygulanan yüksek ısı ve ses 
izolasyonları sayesinde dört mevsim enerji ta-
sarrufu sağlar. Çelik yapı sistemi kullanılarak 
üretilen Modül Evler, deprem ve tüm afetlere 
karşı çok güvenli olmasının yanında yüksek 
yangın dayanımına da sahiptir. Kendinden 
tabanlı olduğu için beton zemin gerektirmeyen 
Modül Evler hayatı kolaylaştıran yapılardır.
Estetik ve konforlu yaşam alanları sunan, 

V

Bir Günde Hazır:

MODÜL EV
Ready in One Day: Modular Home
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tekrar tekrar taşınmaya ve yeniden kuruluma 
uygun Modül Evler, standart modellerden 
birinin tercih edilmesi durumunda 1 ila 5 gün 
süren montaj aşamasının ardından yaşanabi-
lir bir alana dönüşmektedir.

Tamamen bilgisayar kontrollü üretim
Modül Ev’in üretimi tam otomatik rollforming 
makineleri ile yapılmaktadır. Yapıyı oluşturan 
profiller; tamamen bilgisayar kontrollü olarak 
üretilmektedir. Birleşimler özel norma sahip 
cıvata ve vidalar ile yapılmaktadır. Teknolojik 
altyapı, mimari serbestlikle birleşince yüksek 
estetiğe sahip yapılar üretilebilmektedir. 
Cephede ahşap görünümlü kaplama malze-
meleri, sandviç panel kombinasyonları, cephe 
panjurları kullanılırken, renk seçenekleri de 
sunulabilmektedir. Kullanılan ahşap görünüm-
lü malzemeler ve paneller yangın riskini en 
aza indirirken izolasyon açısından standartların 
çok üstündedir. Yine iç mekânlarda da duvar-
lar, tavan ve zemin malzeme seçimleri özenle 
yapılmaktadır. Modüllerde kullanılan standart 
tipteki banyo ve mutfak bölümleri de tasarımı 
belirleyen önemli bir unsurdur. 

İstenilen yere kolayca taşınabilmektedir
Üretimlerinin tamamına yakını fabrikada 
yapılan modüllerin yerinde kısa sürede 
birleştirilmesi ile Modül Ev’de yaşam başlar. 
Kamyon ve tır ile taşınabilecek şekilde stan-
dart ebatlarda üretilen Modül Evler istenildi-
ğinde kolaylıkla sökülüp taşınabilmekte ve 
yeniden monte edilebilmektedir. Kendinden 
tabanlı olduğundan düz bir zemine konulup 
sadece dış bağlantılarının yapılması yaşamın 
başlaması için yeterli olmaktadır. Düz olmayan 

for moving again and again and re-installing, 
turn a livable space after assembly phase that 
lasting 1 to 5 days.

Fully computer-controlled production
The production of Modular Home is done by 
fully automated rollforming machines. Profiles 
forming the construction are produced entirely 
computer-controlled. Connections are made 
with bolts and screws that has special norm. 
When technological infrastructure combines 
with architectural freedom, buildings have 
high aesthetic can be produced. While 
wood-like coating materials, sandwich panel 
combinations, and facade louvers are used 
in facade, color options also can be offered. 
When used wood-like materials and panels 
minimize the risk of fire, it is so over the 
standards in terms of insulation. Also, walls, 
ceiling, and floor material selections in the 
interiors are done carefully. Bathroom and 
kitchen sections in standard type used in 
Modules are important factor that determine 
the design. 

It can be easily moved any place
Life begins at modular home by combining 
modules, which almost all of its production 
is done in factory, in its place in a short time. 
Modular Homes, which are produced in 
standard sizes that can be moved with truck 
and semi, can be disassembled and moved 
easily and re-assembled. To be made only 
external connections by putting on a flat 
ground, because it is self-based, is enough 
to start the life. In uneven grounds, by means 
of adjustable legs, installation is completed. 

Modül Ev’i, konut ve yaşam mekânı 
ihtiyacını karşılayan, istediğiniz 

zaman istediğiniz yere götürüp kısa 
sürede tekrar kullanabileceğiniz bir yaşam 
ünitesi olarak tasarlardık. Tüm altyapısını 
üstün teknolojiyi ve bilgisayar yazılımlarını 
kullanarak oluşturduk. 

We designed to Modular Home as a living unit 
that meeting the need of housing and living 
place, you can take it anywhere you wish 
in anytime, you can reuse it in a short time. 
We created its entire infrastructure by using 
superior technology and computer software.

Rahime Güner, Mimar, Yeni Çözümler 
Yöneticisi
Architect/New Solutions Manager
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Modül Evler, inşa edileceği bölgenin arazi ve 
iklim koşullarına göre tasarlanmaktadır.

Modular Homes provide energy savings four season as well as 
high temperature insulation. 

zeminlerde ise devreye giren ayarlanabilir 
ayaklar sayesinde kurulum tamamlanmak-
tadır. Modül Evler tekrar tekrar taşınmaya ve 
sonrasında yeniden kullanıma uygun olarak 
üretilmektedir. 

Hayallerdeki evi tasarlamak mümkün
Modül Evler, 3x5,23 metre, 3x7,8 metre ve 
3x10,2 metre ebatlarındaki standart modüller 
şeklinde üretilmektedir. Bu standart modülle-

Modular Homes are produced as suitable for 
moving again and again and re-use. 

To design the home in dreams is 
possible
Modular Homes are produced as standard 
modules 3x5,23 meters, 3x7,8 meters, and 
3x10,2 meters in sizes. Together with the 
combination of these standard modules, it 
is formed Modular Homes in different types 

Modül Ev’in teknik özellikleri

• Soğutma ihtiyacı için klimalar, ısıtma ihtiyacı içinse elektrikli radyatörler kullanılır.
• Her bir ünitenin kendine ait bir su ve elektrik tesisatı bulunmaktadır. 
• Üretimin yüzde 98'lik kısmı fabrikada yapılır. 
• Üst üste maksimum 3 kat konulabilir. Yatayda farklı birleşimler olabilir.                                 
• Ünitenin taban sistemi vardır, zeminde herhangi bir beton ihtiyacı yoktur.

Yalnızca yeni bir eve taşınmayı değil, 
dilediği zaman evini de taşımayı 

isteyenler için Modül Ev’i öneriyoruz. 
Modül Ev’i istediğiniz zaman kamyon veya 
tır aracılığıyla başka bir yere götürebilme 
şansına sahipsiniz. Estetik bir görünüme 
de sahip olan Modül Ev’in kullanıcı konforu 
da üst düzeydedir. 

We recommend Modular Home to people who 
not only want to move a new home, but also 
want to move their home at any time. You have 
the chance to be able to take Modular Home 
to another place via truck or semi anytime. The 
user comfort of Modular Home, which has also 
an aesthetic appearance, is at the top level.  

Adnan Avcı,  İnşaat Mühendisi, 
Nestavilla Satış Yöneticisi
Civil Engineer/Nestavilla Sales Manager
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Belirlenen standart tipteki Modül Evler 1-5 gün 
içinde yaşanabilir bir alana dönüşmektedir. 

Standard Modular Homes are turned into a livable 
space within 1-5 days.

rin birleşimleri ile dıştan 2,8 metre, içten net 
2,5 metre yüksekliği olan farklı tiplerde Modül 
Evler oluşturulmaktadır. Modüllerin birleşi-
miyle oluşan binalara yeni modüller yatay ya 
da dikey yönde rahatlıkla eklenebilmektedir. 
Yatay olarak herhangi bir adet sınırı olmaksı-
zın birleşim yapılabilirken dikey olarak üç kata 
kadar binalar inşa edilebilmektedir. Konut 
amaçlı kullanımının yanında yurt ve otel gibi 
amaçlarla da kullanılabilmektedir.

that have 2,8 meters of height outboard, 
and net 2,5 meters of height inboard. New 
modules can be easily added in horizontal 
or vertical direction to buildings forming 
with the combination of modules. While the 
combination can be done horizontally without 
any quantity limit, buildings can be built up 
to three storeys vertically. It can be used for 
purposes such as dormitory and hotel as well 
as residential usage.          

Technical Specifications of Modular Homes

• Air conditioners for cooling needs, electric radiators for heating needs are used. 
• There is a water and electricity installation for each unit.
• 98 percent of production is done at the factory. 
• It can be done as 3-storey maximum. Different combinations may be in horizontal. 
• There is a base system of unit, and there is any concrete need in the floor.

İyi Tasarım Ödülü’nün 
Sahibi: Modül Ev

Modül Ev, 2012 yılında Design Turkey 
Endüstriyel Tasarım Ödüllerinde, Ku-
rumsal ve Ticari Ürünler kategorisinde 
“İyi Tasarım Ödülü”ne layık görüldü.

Good Design Award Winner: 
Modular Home

Modular Home was awarded “Good 
Design Award” in the category of 
Corporate and Commercial Products in 
2012 Design Turkey Industrial Design 
Awards.

ÜRÜN
Product
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Solar Power Plant By Inogen in Tefenni

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ
İnogen'den Tefenni'de 
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nogen Enerji Teknolojileri, Türki-
ye’nin yenilenebilir enerji alanın-
daki gelişimine yönelik sürdüğü 
projelerine bir yenisini daha ekledi. 
Burdur Tefenni’de gerçekleştirilen 

proje ile Konar enerji için 3 megawatlık güneş 
enerjisi santrali inşa edildi. 80 dönümlük arazi 
üzerinde kurulan santral, üç ay gibi kısa bir sü-
rede tamamlandı. Resmî izinlerin alınmasının 
ardından projenin hazırlık aşamasına geçildi. 
İlk olarak santralin inşa edileceği zemin 
üzerinde çalışmalar başlatıldı. Zeminin harita 
hesaplamaları yapıldıktan sonra hazırlanan 
raporlar doğrultusunda konstrüksiyonun kuru-
lacağı noktalar tespit edildi. Belirlenen veriler, 

Inogen Energy Technologies added a new 
one to its projects that it maintained to 
the development of Turkey in the area of 
renewable energy. For Konar Energy, 3 mw 
solar power plant was built along with the 
project that was held in Tefenni, Burdur. The 
plant, which was established in 80 acres of 
land, was completed in a short span of three 
months. After the official permissions, it has 
been switched to the preparatory phase of the 
project. Firstly, works on the floor where plant 
will be built were started. After being done of 
the map calculations of the floor, points where 
construction will be established were detected. 
Determined data were transmitted to computer 

İ

İnogen, Burdur Tefenni’de 3 
megawatlık güneş enerjisi 

santrali kurdu.

İnogen established 3MW 
solar power plant in 
Tefenni, Burdur.
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bilgisayar ortamına aktarıldı ve bu doğrultuda 
bölgenin statik ve mekanik planlamaları 
gerçekleştirildi. Projenin ikinci aşamasında, 
malzemelerin fabrikaya tedariki sağlandı ve 
üretim safhasına geçildi. Kullanılan malzeme-
ler sıcak daldırma galvanizden üretildiğinden 
en uygun zamanlama belirlenerek sahadaki 
montaj ekiplerinin yapım sırasına göre bölgeye 
sevk edildi. Galvanize gönderilen kolonların 
hazır hâle gelmesinden sonra delme ve 
çakma işlemleri yapıldı. Bütün bu faaliyetlerin 
ardından santralin montaj işlemlerine geçildi. 
Son olarak güneş panelleri, konstrüksiyona 
bağlandı ve proje müşteriye teslim edildi.

Sınırlı Zaman, Etkili Kullanıldı
Santralin yapımı esnasında birçok zorlukla 
karşılaşıldı. Zorlukların en önemlisi ise zama-
nın sınırlı olmasıydı. Ancak 10 gün gibi kısa bir 
süre zarfında statik ve mekanik projelendirme 
aşamaları tamamlanarak malzemelerin üreti-
mine başlandı. Ardından da hızla ürünlerin sa-

and static and mechanical planning of the area 
was carried out accordingly. In the second 
phase of the project, the supply of material 
to factory was provided and it was moved to 
production phase. Because used materials are 
produced by hot-dip galvanization, assembly 
teams in the field were dispatched to the region 
according to construction alignment by being 
generated optimal timing. After get ready of 
columns that sent to galvanization, drilling and 
nailing operations were performed. After all 
of these activities, it was passed to assembly 
processes. Finally, solar panels were connected 
to the construction and the project was 
delivered to the customer. 

Limited Time was used effectively
Many difficulties were encountered during the 
construction of the plant. The most important 
of the difficulties was to be the limited of 
time. However, it was begun to the production 
of materials by being completed static and 

Proje, 
başlangıcından 

teslimatına kadar 
toplamda 45 gün 

sürdü.

Project took 
totally 45 days 

from beginning 
up to delivery.  

PROJE
Project
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haya sevkiyatı gerçekleştirildi. Bir diğer zorluk 
ise arazinin yapısıydı. Önceden jeoloji ve zemin 
raporları hazırlanmış olmasına rağmen geniş 
bir arazi üzerinde çalışıldığından analizlerle 
arazinin yapısının uyuşmadığı noktalar tespit 
edildi. Çakma yapılacak bazı yerlerde büyük 
kayalara rastlandı. Bu durum delme maki-
nesinin bölgeye gelmesini gerektirdi. Bu da 
zaman kaybına yol açtı. Bir diğer zaman kaybı 
da arazinin kumlu bir yapıya sahip olmasından 
dolayı delme işlemi gerçekleştirilen bölüm-
lerin beton uygulanmasına fırsat kalmadan 
tekrar kapanması nedeniyle yaşandı.
Proje bir güneş enerjisi santrali olduğundan 
çok hassas ölçüler ile çalışılması gerekiyordu 
ve herhangi bir hata kabul etmiyordu. Buna 
göre panel açılarının tümünün 20 derece ol-
ması gerekiyordu; ancak arazinin geniş olması 
ve jeolojik yapısı projeyi zorlaştırıcı bir etkendi. 

Koordineli Hareket Edildi
Panel açılarındaki sıkıntıyı ortadan kaldır-

mechanical planning. After that, the shipment of 
production to the field was carried out quickly. 
Another difficulty was the nature of the land. 
Although geology and ground analysis were 
prepared previously, because it is worked 
on a large land, points where analysis were 
incompatible with the structure of the land 
were detected. It was found large rocks in 
some places where nailing will be done. 
This situation required the coming of drilling 
machine to the region. This also led to a waste 
of time. Another time loss also occurred, due 
to the fact that the land had a sandy nature, 
because of reclosing of sections drilling process 
was held without having the opportunity to 
concrete implementation. It had to be worked 
with very critical measurements and it did not 
accept any error because project is a solar 
power plant. According to this, all of the panel 
angles was supposed to be 20 degrees; but to 
be large of the land and its geological nature 
was a complicating factor to the project. 

Proje bir güneş enerjisi 
santrali olduğundan çok 
hassas ölçüler ile çalışılması 
gerekiyordu.

It had to be worked 
with very critical 
measurements because 
project is a solar power 
plant.

PROJE
Project
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mak ve montaj işlemlerini daha kolay hâle 
getirebilmek adına özel bağlantı elemanları 
ve konstrüksiyon geliştirildi. Açılar, kuru-
lan sistemle tek bir nokta yerine üç farklı 
noktadan bağlanılarak ayarlandı. 9 mm olan 
bağlantı noktaları 12-13 mm’lere çıkarılarak 
1 derecelik açı farkları kapatıldı. Böylelikle 
tekrar delme, çakma ve çakılan konstrüksi-
yonla yükseltme işlemlerinden tasarruf edildi. 
Proje yapımı sırasında koordineli bir şekilde 
hareket edilerek delme ve çakma işlemlerinin 
ardından beklenmeden montaj işlemleri ger-
çekleştirildi. Projenin başlangıç aşamasından 
teslimat aşamasına kadar toplamda 45 gün 
çalışıldı. Sahadaki tüm delme, çakma, zemini 
hazırlama, konstrüksiyon ve güneş panelleri-
nin montajı bir ayda gerçekleştirildi. 

It was Acted Coordinately
It was developed special connectors and 
construction to eliminate the problem in 
panel angles and to make easier to assembly 
operations. Angles were set by being connected 
from three different points instead of one 
point with installed system. 1 degree angle 
differences were closed by increasing 9 mm 
connection points up to 12-13 mm levels. 
Thus it was saved by the operations of drilling, 
nailing and increasing with the construction 
nailed again. Assembly operations were carried 
out without waiting after drilling and nailing by 
being moved coordinately during the project 
work. It was worked totally 45 days from 
beginning up to delivery of project. All of drilling, 
nailing, ground preparation, the installation of 
construction and solar panels in the field were 
held in one month.

Galvanize gönderilen 
kolonların hazır hale 

gelmesinden sonra 
delme ve çakma işlemleri 

yapıldı.

After get ready of 
columns that sen to 

galvanization, drilling 
and nailing operations 

were performed.
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Dr. Müh. Ali Murat Soydan / İnogen Genel Müdürü
Ali Murat Soydan / Dr. Engineer / Inogen General Manager

P rojenin kısıtlı bir zaman 
diliminde yapılmak zorunda 
olması bizim için önemli bir 
ayrıntıydı. Çünkü hızlı bir mal-

zeme tedariki, üretim aşaması ve ürünlerin 
sahaya sevki gerekiyordu. Entegre üretim 
anlayışına sahip olmamız sayesinde zamanı 
doğru kullanarak projeyi vaktinde teslim ettik.

That the project has to be done within a 
limited frame was an important detail for 
us. Because, it needed a quick material 
acquisition, production process and the 
shipment of products to the field. We delivered 
the project on time by using the time truly by 
means of having integrated manufacturing 
approach. 

Dursun Aydöner / Makina Yüksek Mühendisi / İnogen Teknik İşler Müdürü
Dursun Aydöner / Mechanical Engineer Msc / Inogen Technical Works Manager

anellerin sevkiyatı için 25 tır 
kullanıldı. Sahadaki makineleri 
optimum sayıda tutabilmek ve 
verimli kullanabilmek için tırların 

araziye uygun şekilde dağıtılması gerekti. Biz 
de ciddi bir sevkiyat organizasyonu gerçek-
leştirerek, makinelerin en verimli şekilde 
kullanılmasını sağlamış olduk.

P 25 trucks were used for the shipment of 
panels. It needed to be located of trucks in 
accordance with the land to be able to keep 
the optimum number of machines in the field 
and to use effectively. We also enabled the 
use of the machines in the most effective 
way. 

Tüm delme, çakma, zemini 
hazırlama, konstrüksiyon ve 

güneş panellerinin montajı bir 
ayda gerçekleştirildi.

All of drilling, nailing, ground 
preparation, the installation of 
construction and solar panels 
were held in one month.  

PROJE
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vinizdeki elektrikli eşyaların 
enerjinin en ucuz olduğu 
saatlerde otomatik olarak 
çalışmaya başladığı, kom-
binin  evdeki hareketliliği 

algılayıp evin sıcaklığını en optimum düzeyde 
tutarak maliyetleri azalttığı ve zamansız gelen 
misafirinize trafikteyken evinizin kapısını 
açtığınız bir dünyada yaşıyoruz. Cebimizdeki 
telefonlar ne kadar akıllanıyorsa evlerimiz 
de o kadar akıllanmaya başladı. Bu yüzden 
geçtiğimiz günlerde iki teknoloji devinin 

We live in a world where electric appliances 
turn on when the electricity rate is the 
cheapest, central heaters detect movement 
in the house to optimize temperature and 
drive down cost, and door can be opened 
from your car when unexpected guests 
arrive while you are stuck in traffic. Like the 
phones in our pockets, our homes are getting 
smarter too. That is why recent product 
launch events by two major technology 
companies featured phones as well as 
software and hardware for other smart 

EGeleceğin 
yapı şirketleri, 

dijital 
dönüşümü 

öngörüp 
buna en iyi 

şekilde ayak 
uyduranlar 

olacak.

Construction companies of the future will be those who 
foresee the digital transformation and adapt to it in the 
best possible way.

Smart Phones, Houses, And Cities

Akıllı Telefonlar, 

EVLER VE ŞEHİRLER

AKTÜEL
Actual

Kamil Özkan
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devices, which are geared to make our lives 
easier in our increasingly smarter homes. 
In this system revolving around smart 
assistants, every digital appliance added to 
our homes will be controlled centrally from 
one device, usually an app from our phones.
In the past decade, following the Moore’s 
law, the decline in the cost of chip and 
sensors has caused the rise of the Internet of 
Things. The much coveted smart refrigerator 
that automatically places orders to the 
supermarket is not yet here, but many 
aspects of our homes like security, energy, 
automated curtains, and lighting are getting 
smarter. What is today a curiosity of luxury 
homes or hobbyists will soon become a 
standard. With smarter homes, energy 
consumption will go down, and many routine 
tasks will be automated. 

Progressively standardized applications will 
change the standards of the construction 
sector as well.
On the other hand, as phones, computers 
and houses get smarter, streets, avenues, 
and cities will follow suit. In the cities, 
energy consumption, failure detection 
and maintenance, traffic control, security, 
cleaning, and many other functions will be 
assessed and optimized by smart software 
that will assign tasks to autonomous 

ürünlerini tanıttığı lansmanda telefonların 
yanında yazılım ve donanımın merkezinde 
akıllı aygıtlar, çoğunluğu evlerdeki hayatı-
mızı kolaylaştırmaya ve akıllı evlere yönelik 
uygulamalar yer almaktaydı. Akıllı asistanların 
merkezde olduğu sistemde, eve eklenen her 
dijital araç gereç ortak bir merkezden, ge-
nellikle akıllı telefonlardaki bir uygulamadan, 
kontrol edilebilecek. 
Son 10 yıl Moore yasası kapsamında düşen 
çip ile sensör maliyetleri ve artan bağlılık 
oranları sayesinde şeylerin interneti diye 
Türkçeye çevrilen Internet of Thing oldukça 
yaygınlaşmaya başladı. Belki yıllardır hayali 
kurulan buzdolabının markete otomatik sipa-
riş vermesi çok yaygınlaşmadı; ama güvenlik, 
enerji, akıllı perde sistemleri, ışıklandırma ve 
ses gibi pek çok konuda evler akıllanmaya 
başladı. Bugün sadece meraklılarının ve lüks 
konutların kullandığı bu özellikler, çok yakın 
bir süreçte standart hale gelecek. Daha akıllı 
evler ile daha az enerji tüketilecek, evde takip 
etmemiz gereken pek çok rutin, otomatize 
olacak. Giderek standart hale gelecek uygu-
lamalar, konut sektörünün de standartlarını 
değiştirecek.  Diğer taraftan telefonlar, bilgisa-
yarlar ve evler akıllanırken sokaklar, caddeler 
ve şehirler de akıllanmaya devam edecek. 
Şehirlerde enerji tüketimi, arızaların tespiti ve 
giderilmesi, trafiğin yönlendirilmesi, güvenlik 
ve temizlik gibi pek çok fonksiyon sensörler 

As phones, computers and houses get smarter, streets, 
avenues, and cities will follow suit.

Telefonlar, bilgisayarlar ve evler akıllanırken sokaklar, 
caddeler ve şehirler de akıllanmaya devam edecek.

AKTÜEL
Actual
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ve ürettikleri verilerin akıllı yazılımlar tarafın-
dan değerlendirilip otonom araçlara verdikleri 
emirlerle çözülecek, optimize edilecek. Diğer 
taraftan uzun süredir denemeleri yapılan 
otonom araçların yaygınlaşması ve standart 
hale gelmesi ile trafik kazalarının önüne ge-
çilmesi öngörülüyor Yollar, cadde ve sokaklar 
inşa edilirken dijital dönüşüm standartlarına 
göre inşa edilecek. Otobanlarda araçlara yol 
ve trafik durumunu anlık olarak haber veren 
sensörler, yeri geldiğinde araçların gidecekleri 
rotaları da optimize ederek trafik sıkışıklığını 
yok etmeyi amaçlayacak. Dijital dönüşüm 
çağında dönüşüm sadece kullandığımız cep 
telefonları ve bilgisayarlarda değil, yaşadığı-
mız evlerin duvarlarında, bastığımız sokak-
ların asfaltlarında da olmaya devam ediyor. 
10 yıl için gün içinde temasta olduğumuz pek 
çok obje ağa bağlı olup devamlı şekilde veri 
üretiyor olacak. Bu verilerin bir yerde toplanıp 
anlamlandırılması da ayrı bir alan ve özellikle 
inşaat ve yapı alanındaki firmaların şimdiden 
kafa yorması gereken bir konu. Sadece yapı 
şirketi değil aynı zamanda teknoloji şirketi 
konumuna gelecek. Konut ve şehirleri inşa 
eden yapı şirketleri hem üretim altyapılarını 
hem de insan kaynakları yetkinliklerini bu 
yönde geliştirmek zorundalar. 
Geleceğin yapı şirketleri dijital dönüşümü 
öngörüp buna en iyi şekilde ayak uyduranlar 
olacak.  

tools. On the other hand, with the spread 
and standardization of autonomous cars, 
traffic accidents are expected to dwindle. 
Roads and streets will be built with digital 
transformation standards in mind. Sensors 
will relay information about current traffic 
to vehicles, which will optimize routes and 
reduce traffic jams.

In the age of digital transformation, change 
does not only happen on cellphones and 
computers, but within the walls of our 
homes and under our streets. In 10 years, 
many objects we interact with daily will be 
connected to the net and communicating 
constantly. The collection and interpretation 
of this data is a field in itself, and should 
already be a topic of study for especially 
for construction companies. Construction 
companies will have to become tech 
companies. Construction companies that 
build our homes and cities will have to 
develop both their production infrastructure 
and human resources skills accordingly.

Construction companies of the future will be 
those who foresee the digital transformation 
and adapt to it in the best possible way.

In 10 years, many objects we interact with daily will be 
connected to the net and communicating constantly.

10 yılda gün içinde temasta olduğumuz pek çok obje ağa 
bağlı olup devamlı şekilde veri üretiyor olacak. 

AKTÜEL
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Altın devrini 16.yüzyılda yaşayan Türk mimarisi, 
hâkimiyet altına alınan Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta 

Doğu bölgelerini de etkilemiştir.

Architectural Differences in the Turkish Regions

Türkiye CoğrafyasındaMimari Doku
MİMARİ

Architecture
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Originating from Central Asia, Turkish 
architecture found its authentic self by 
melting in the cultural pot of Anatolia. 
Influences of the nomadic lifestyle carried into 
settled life, and following the conversion to 
Islam, changing sentiments and ideologies 
spread through Turkish domestic architecture. 
16th century was the golden age of Turkish 
architecture, and its cultural influence was 
felt in the conquered lands of the Balkans, 
North Africa, and the Middle East. The 
industrial society that formed following the 
Industrial Revolution created the modern city, 
and led the way to apartment buildings and 

aynağını Orta Asya’dan alan 
Türk mimarisi, Anadolu’nun 
kültür potasında eriyerek 
kendi özgün yapısına bü-
rünmüştür. Oba yaşamının 

esintileri, yerleşik düzene geçilmesinden sonra 
da devam ederken özellikle İslam dininin 
benimsenmesinin ardından Türk toplumunda 
meydana gelen duygu ve düşünce değişikliği, 
Türk konut mimarisine de sirayet etmiştir. Altın 
devrini 16.yüzyılda yaşayan Türk mimarisi, 
hâkimiyet altına alınan Balkanlar, Kuzey 
Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde de etkisini 
hissettirmiştir.  

K

16th century was the golden age of Turkish architecture, 
and its cultural influence was felt in the conquered lands 
of the Balkans, North Africa, and the Middle East.



 Türk toplumunda meydana gelen duygu ve 
düşünce değişikliği,Türk konut mimarisine 

de sirayet etmiştir.
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multi-unit housing culture. In parallel to the 
economic and technological developments, 
environmentally resistant reinforced 
concrete structures were built. Through this, 
differences emerged between the countryside 
that preserved traditional architecture, and the 
cities that were built with the understanding 
of modern architecture. On top of this effect 
was added the different development levels of 
the seven geographic regions of Turkey, which 
resulted in distinct dwelling types in every 
region. 

Marmara Region
Home to Ottoman capitals like İstanbul, 
Edirne, and Bursa, the Marmara Region 
was cradle to the development of Turkish 
architecture and has set an example to the 
other regions.
Houses built with traditional architecture have 

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan endüstri top-
lumu, modern anlamda kentlerin oluşmasına 
neden olurken bu durum apartman ve çoklu 
yaşam kültürünü de beraberinde getirmiştir. 
Ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel 
olarak iklim ve doğa şartlarından daha az 
etkilenen betonarme yapılar inşa edilmiş-
tir. Böylelikle geleneksel mimariyi içinde 
barındıran kırsal bölgeler ile modern mimari 
anlayışla kurulan kent mimarisi arasında fark-
lılıklar tezahür etmiştir. Bu durum gelişmişlik 
düzeyleri farklı olan Türkiye’nin yedi coğrafi 
bölgesinin birbirinden farklı konut tiplerine 
sahip olmasına neden olmuştur.  

Marmara Bölgesi
Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan 
İstanbul, Edirne ve Bursa şehirlerini bünyesin-
de bulunduran Marmara Bölgesi, klasik Türk 
mimarisinin gelişmesine beşiklik etmiş ve 

Changing sentiments and ideologies in Turkish 
society affected Turkish domestic architecture.



Marmara Bölgesi, klasik Türk mimarisinin 
gelişmesine beşiklik etmiş ve diğer bölgelere 
örnek olmuştur.

The Marmara Region was cradle to the development of 
Turkish architecture and has set an example to the other 
regions.
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diğer bölgelere örnek olmuştur. 
Geleneksel mimari ile yapılan evlerde dışı 
sofa, tuğla dolgusu ve sıvasız duvarlar görül-
mektedir. 19. yüzyıldan itibaren tahta kaplama 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Konutlarda iç ve orta 
sofa kullanılmıştır. Ahşap evlerde saçak kul-
lanımı yaygındır. Konutlar, mahrem anlayışına 
uygun olarak inşa edilmiştir. Küçük pencereler, 
avlunun iç tarafına açılacak şekilde yapılmıştır. 
Arazi konumlandırması kıble anlayışına uygun 
olarak tasarlanmıştır. 

Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi’nde evler, iklime paralel 
olarak kereste ve kiriş gibi ağaç malzeme-
sinden inşa edilmiştir. Böylelikle evler zengin 
bir ahşap görünüme kavuşmuştur. Konutlara 
bakıldığında geleneksel mimarimizdeki sofa 
örnekleri, dış merdivenler, çıkma köşkler ve 
saçakları görülmektedir. Saçaklar geniş ve 

verandas and infill walling with fair-faced 
brickwork. Paneling is common after the 19th 
century. Courtyards and vestibules are utilized. 
Overhangs are common in frame houses. 
Houses were built with a sense of privacy 
with little windows that open to courtyards. 
Land placement is designed with the Qibla in 
mind.

Black Sea Region
In parallel to the climate, the houses are 
built with tree as the main material, like log 
or frame houses. This gives dwellings a rich 
wooden look. When we look at the structures, 
we see the halls exterior staircases, balconies, 
and overhangs of traditional architecture. 
The overhangs are wide and sometimes 
multitiered. The timber framing of houses has 
allowed massive frameworks. Wood paneling 
has been used in roofing in Black Sea houses. 
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Karadeniz’de rüzgârın 
ve soğuğun negatif 

yönünü azaltmak 
amacıyla evlerin 

kuzeye bakan 
duvarlarında pencere 

bulunmamaktadır.

 In the Black Sea 
Region, northern walls 

of the houses do not 
contain windows 

to better block the 
undesirable wind and 

cold.

Northern walls of the houses do not contain 
windows to better block the undesirable wind 
and cold.

Aegean Region
The Aegean Region houses are usually 
designed with verandas. Structures are often 
wooden framework on masonry covered 
with tiling. Buildings are made from bricks or 
rammed earth and plastered. These plaster 
surfaces are decorated with stencil and chisel 
patterns. The veranda porticos have cove 
molding. Wooden beams lock to upper cross 
members through wide struts, and struts are 
covered with lathe and plaster surfaces cut 
in the shape of arched timberwork. Plaster 
surfaces of the houses have decorations.

Mediterranean Region 
The houses of the Mediterranean Region 
are built with a light wooden framework 
in the shore and massive masonry in the 
mountains. Both housing styles include 
verandas. Coastal houses are built on stone 
bases. These structures are lathe and plaster 
on light wooden frames. The roof is adobe 

bazen de iki kattan oluşmaktadır. Yapımında 
kereste ve kirişin kullanılması, binaların olduk-
ça masif bir çatkı sisteminde inşa edilmelerine 
imkân vermiştir. Karadeniz evlerinde çatı 
örtüsü olarak tahta kaplamalar kullanılmıştır. 
Rüzgârın ve soğuğun negatif yönünü azaltmak 
amacıyla evlerin kuzeye bakan duvarlarında 
pencere bulunmamaktadır.

Ege Bölgesi
Ege Bölgesi’nde evler genellikle dışı sofalı 
şekilde tasarlanmıştır. Yapı tarzları kâgir zemin 
üzerine ahşap çatkı ve kiremit örtülüdür. Ko-
nutlar, tuğla ve dolma duvar olarak inşa edil-
miş ve sıvanmıştır. Bu sıva yüzeyler, kalem ve 
nakış işleriyle süslenmiştir. Sofaların revakları 
da çoğunlukla kemer şeklinde bağlanmakta-
dır. Ahşap direklerin üzerleri geniş göğüsle-
melerle üst atkıya kenetlenip, göğüslemeler 
kemer şeklinde kesilmiş bağdadi yüzeylerle 
örtülmektedir. Evlerin sıva yüzeylerinde süsle-
meler gözlemlenmektedir.

Akdeniz Bölgesi 
Akdeniz Bölgesi’nde sahile yakın kesimler-
deki evler, hafif bir ahşap çatkı şeklinde inşa 
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edilirken, dağdaki evler masif yığma taştan 
yapılmaktadır. İki farklı konut tipinde de evler 
dış sofalı olarak planlanmıştır. Sahildeki evler 
taş kaideler üstüne oturtulmuştur. Bu yapılar 
hafif bir ahşap iskeleti üzerine bağdadi ve sıva 
şeklindedir. Örtü ise ahşap kalaslar arasında 
tutulmuş az çıkmalı kerpiçten yapılmıştır. Bu 
yapıların en önemli özelliği kerpiç silmenin 
altındaki büyük saçaktır. Saçak bir çatı sathının 
devamı değildir. Sadece cephelere ve özellikle 
pencereleri bol olan cephelere eklenmiştir. 
Pencereler iki katlıdır. Üst pencereler alt 
pencerelere kıyasla küçüktür. Bu da evlere 
ferah bir görünüm vermiştir. Yeni evlere sıva 
yüzeyler eklenmiş, kiremit örtülü çatılar 
kullanılmıştır. 

İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi, karasal iklime sahiptir. 
Bölgede yağış oranının az olması, ağaçların 
seyrek olmasına neden olmuştur. Bu nedenle 
bölgede yapı malzemeleri sınırlıdır.  Evlerin 
yapımında kerpiçten yararlanılmıştır. Bunun 
haricinde arazinin dağlık olduğu, ağacın ve 
toprağın yeterince bulunmadığı yerlerde taş 
evler yaygın olan konut tipidir. Yapı malze-
mesi olarak kullanılan taşlar genellikle yakın 
çevreden karşılanır.

held together by wooden beams. The most 
important element of these houses is the 
large overhang below the adobe molding. 
The overhang is not the continuation of the 
roof surface. It is added to the façades and 
especially to sides with multiple windows. 
Windows are double hung with a smaller 
upper window. This lends the houses a 
spacious look. Plaster surfaces and roofing 
tile are added to newer houses.
Central Anatolian Region
The Central Anatolian Region has continental 
climate. Low rainfall leads to fewer trees. 
Adobe is used for buildings. Other than 
this, where the terrain is hilly and trees and 
earth is sparse, stone houses are common. 
The stones for building are taken from the 
surroundings. Toros Mountains, Nevşehir’s 
Ürgüp district, and the Mardin region are 
known for their stone houses.

Southeastern Anatolia Region
Stone is the building material of choice in 
the Southeastern Anatolia Region. In order to 
shield from the summer heat, houses made 
of thick stones and flat, earth roofs sit in yards 
surrounded by high walls, which sit along 
narrow paved streets. These houses without 

Söz konusu bölgeler iklim olarak 
birbirine yakın olduğundan benzer 
konut tiplerine sahiptir. 

Because these regions remain together 
as climate it has similar housing types.



hallways are built around a central court with 
iwans between the rooms.

Eastern Anatolia Region
The main building material of the Eastern 
Anatolian Region is stone. Due to the cold 
weather in Eastern Anatolia, the atriums are 
covered and provide a common passage 
between the other sections of the ground 
floor. The kitchen space attached to the atrium 
serves as an antechamber. The kitchen is kept 
very large with a stove, used by all the family 
members. Dwellings are designed without 
halls, with an atrium and large kitchen. 
Houses use earth sheltering.

Toros Dağları, Nevşehir’in Ürgüp Yöresi, Mar-
din Yöresi taş evlerin yaygın olduğu yerlerdir. 

Güneydoğu Anadolu 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapı malze-
mesi olarak taş kullanımı yaygındır. Yaz ayları-
nın sıcaklığından korunmak amacıyla kaldırım 
döşeli daracık sokaklar etrafında, yüksek avlu 
duvarları içerisinde kalın taş duvarlı ve düz 
toprak damlı evler inşa edilmiştir. Genellikle 
sofasız planda inşa edilen bu evlerin odaları 
hayat etrafında dizilmiştir ve odalar arasında 
eyvanlar yer almıştır.  

Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nin ana yapı malzemesi 
taştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin soğuk iklimi 
nedeniyle avlu kaplamalı olup zemin kattaki 
diğer bölümlerin ortak geçiş mekânı duru-
mundadır. Sofanın görevini de avluya bağlı 
bulunan tandırevi karşılamaktadır. Tandırevi 
oldukça büyük tutulmuş, içerisinde ocak bu-
lunan, bütün aile fertlerince kullanılan bir nevi 
mutfaktır. Evlerin plan tipi sofasız, iç avlulu, 
tandırevlidir. Bu evlerin üst örtüsü ise topraktır. 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde yapı 

malzemesi olarak taş 
kullanımı yaygındır.

 Stone is a common 
building material 
for houses in the 

Southeastern Anatolia 
Region.
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Paylaşımcı Şirket Ortamı

VERİMLİLİĞİ
ARTTIRIYOR
A Sharing Work Environment Inreases Efficiency

 Şirket içi iletişimin esas 
kodları, üs yönetim 
tarafından koyulan 

kuralların net olması ve 
uygulanması ile başlar.

ünümüzün iş dünyasında 9 
m2'lik bodrum katlarından 
dev plazalara yükselen 
başarı hikâyeleri yer 
alıyor. Hatta garajlarda 

geliştirilen projelerin pazarda yerini almasıyla 
büyük mevduatlara ulaşmış şirketler ortaya 
çıkıyor. Çağımızın koşullarında şirketler, 
hızlı büyüme imkanı da bulabiliyor. Finansal 
kaynakların doğru projelerle buluşması, kısa 

Today’s business world witnesses tales of 
success that rise from 9 m2 basements to 
giant towers. For that matter, garage projects 
enter the market to create companies with 
large assets. In our age, companies find the 
chance to grow rapidly. Combining financial 
resources with the right projects beget giant 
companies worth millions in a short time. The 
histories of large corporations are full rife with 
these stories.
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The main codes of internal communication start with upper 
management setting clear rules and executing them.

vadede milyonlarca liralık cirolara ulaşan 
dev firmaların oluşmasını sağlıyor. Büyük ve 
kurumsal şirketlerin geçmişleri buna benzer 
hikâyelerle dolu. 
İş dünyasında yer alan birçok firma yaşadıkları 
bu hızlı büyüme süreçlerinde, “kurum 
içi iletişim” kavramını göz ardı edebiliyor. 
Firmaların belirli bir büyüklüğe ulaşmasına 
paralel olarak kişiler arası iletişimin yanı 
sıra hem departmanlar arası iletişim hem 
de ast-üst ilişkisi gibi konular gündeme 
geliyor. Bu büyüme süreçlerinde şirkette 
çalışan personelin görev tanımı net değilken 
gerçekleşen büyümeyle birlikte çalışanlar 
konum, statü ve unvanların netleştirilmesini 
talep ediyor.

Sorumluluğun Tek Kişiye Yüklenmesi 
Hatalı Bir Tutum
Şirket içi iletişimin esas kodları, üs yönetim 
tarafından koyulan kuralların net olması ve 

Many companies growing rapidly in the 
business world may ignore the concept of 
“internal communications.” As a result of 
reaching a certain company size, aside from 
interpersonal communication, the issues 
of interdepartmental communication and 
superior-subordinate relationship come up. 
Employees with ambiguous job descriptions 
during this growth period end up demanding 
clear positions, status, and titles after the 
growth.

It Is Wrong to Assign All Responsibility 
to One Person
The main codes of internal communication 
start with upper management setting clear 
rules and executing them. Not personalizing 
any past standing makes this process easier. 
In companies where job descriptions and work 
requisites are determined, it is up to each 
person to activate communication. Employees’ 
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uygulanması ile başlar. Geçmişe dayanan 
neferlik durumunun kişileştirilmemesi de bu 
süreci kolaylaştırır. Görev tanımlarının ve iş 
gereçlerinin belirlendiği şirketlerde, iletişimin 
etkinleşmesi kişilere kalır. Personelin şirkete 
olan bağlılığı ve firma ile etkin iletişimi, insan 
kaynakları departmanının motivasyon arttırıcı 
etkinlikleriyle yükseltilebilir. Şirket içi iletişimin 
bir diğer yönü, iş yapılırken ortaya konulan 
karşılıklı iletişim modelidir. Kişilerin birbirlerine 
sürekli “bey” ve “hanım” şeklinde hitap etmesi 
bunun için yeterli değildir. İş süreçlerini 
yönetirken her zaman tüm yükü karşı tarafa 
atan bir tutum içinde olmak zamanla yıpratıcı 
olacaktır. Dolayısıyla sorumluluğun tek bir 
kişinin üzerine yüklenmesi hatalı bir tutumdur. 
İletişim esnasında görevler ve yetkiler 
doğrultusunda, empati ön planda tutularak 
doğru bir dil kullanılmalıdır. 

company loyalty and effective communication 
can be raised by motivational events organized 
by human resources. Another facet of internal 
communication is the model of reciprocal 
communication. Addressing each other as 
“Mr.” and “Mrs.” continuously is not sufficient. 
While managing business processes, 
being in a position of always delegating the 
entire responsibility to the other side will be 
damaging over time. 
Therefore, it is wrong to assign all 
responsibility to one person. During 
communication, in light of position and 
authority, the correct tone should be 
established with empathy.

Work Sharing Must Be Well Organized
Synchronized and organized work sharing lead 
to job satisfaction at the end of the day.

During communication, in light of position and authority, 
the correct tone should be established with empathy.
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 İletişim esnasında görevler ve yetkiler 
doğrultusunda, empati ön planda tutularak 

doğru bir dil kullanılmalıdır.
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İş Paylaşımları İyi Organize Edilmeli
Senkronize ve organize edilmiş iş paylaşımları, 
günün sonunda ortaya çıkan iş ile ilgili 
memnuniyeti sağlar.
Sabah mesai başlangıcıyla başlayan ortak dil 
ve tutum, gün sonuna kadar yüz yüze, telefonla 
ve elektronik ortamlarda da devam eder. 
Güler yüzlü ve paylaşımcı şirket ortamı, 
zamanın büyük bir bölümünün geçirildiği 
iş hayatını huzurlu kılar. Aynı zamanda 
çalışanların verimliliğini artırarak ortaya kaliteli 
ürün ve hizmetlerin çıkmasını sağlar. 
Şirketlerin nitelikli büyümesinde 
görünmeyen unsur olan şirket içi iletişim 
faktörü, süreçlerinin doğru bir şekilde 
gerçekleştirilmesiyle mümkün olur. Şirket içi 
iletişimi, kurum kültürü olarak benimsemiş 
büyük firmalar çalışanlar tarafından daha çok 
tercih edilen kurumlar olarak ön plana çıkar.

A friendly and sharing work environment is important 
for a peaceful work life where we spend a large portion of 
our time.

The common tone and attitude set at the start 
of the shift in the morning continues until the 
end of the day through face-to-face, phone, 
and electronic communication.
A friendly and sharing work environment is 
important for a peaceful work life where we 
spend a large portion of our time. At the same 
time, it increases employee efficiency, and 
allows high-quality products and services to 
emerge.

The invisible element in the healthy growth 
of companies, internal communication is 
made possible through correct realization 
of processes. Those companies that make 
internal communication a part of their 
corporate culture end up becoming the 
companies that attract more talent.
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Güler yüzlü ve paylaşımcı şirket ortamı, 
zamanın büyük bir bölümünün geçirildiği iş 
hayatını huzurlu kılar.



Colorful All Year Round: Sapanca

Melih USLU

DÖRT MEVSİM RENKLİ:

Yöre sakinlerinin “yedi renkli göl” dediği Sapanca, en güzel 
günlerini sonbaharda yaşıyor.

Called “the lake of seven colors” by the locals, Sapanca is at 
its most beautiful in the fall days.
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It’s impossible to describe Lake Sapanca with 
a single color. At one moment it is blue, then 
turns navy blue. On the other hand, it can 
turn green, indigo, orange, yellow, and brown. 
Called “the lake of seven colors” by the locals, 
Sapanca is at its most beautiful in the fall 
days.
As the scorching summer days leave their 
place to the mild fall breeze, let’s take a 
breather and visit Lake Sapanca, if you will. 
Approximately 50 kilometers after we cross 
the Gulf of İzmit on TEM, we hit Lake Sapanca. 
If you have never been here before, you may 
think “where to visit first?” We advise taking 
the Sapanca exit at the 58th kilometer of the 
highway. A few kilometers in, just by the lake 
shore, Kırkpınar is a serene and peaceful 
dwelling. Meaning Forty Springs in Turkish, 
Kırkpınar gets its name from the surrounding 

apanca Gölü’nü tek bir renkle 
anlatmak imkânsız. Çünkü 
gölün rengi bir an mavi, sonra 
lacivert. Diğer yanda yeşil, 
mor, turuncu, sarı, kahverengi 

olabiliyor. Yöre sakinlerinin “yedi renkli göl” 
dediği Sapanca, en güzel günlerini sonbaharda 
yaşıyor.
Kavurucu yaz sıcaklarının yerini ılık sonbahar 
esintilerine bıraktığı şu günlerde, biraz soluk 
alıp Sapanca Gölü ve çevresindeki güzelliklere 
uzanalım isterseniz. TEM otoyoluyla İzmit 
Körfezi’ni geçtiğimizde 50’li kilometrelerde 
Sapanca Gölü’nü karşımızda buluyoruz. Eğer 
daha önce buralara yolunuz düşmemişse 
“gölün önce neresine gitmeli?” diye aklınız-
dan geçirebilirsiniz. 58. kilometrede Arifiye 
sapağından ayrılmak bizce en iyisi. Birkaç 
kilometre kadar ileride, gölün hemen kıyısına 
konumlanan Kırkpınar, sakin ve huzurlu bir 
göl yerleşimi. Adını çevresindeki su kaynakla-
rından alan belde, çiçeklerle bezeli bahçeleri, 
modern kütük evleri, şık restoranları, alabalık 
çiftlikleri ve kır kahveleriyle göz dolduruyor. 

SU SPORLARI MERKEZİ 
Gölün kıyısına ulaştığımızda kıyasıya bir su 
küreği yarışın orta yerinde buluyoruz kendimi-
zi. Yıl boyunca pek çok spor etkinliğine sahne 
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Yıl boyunca pek çok 
spor etkinliğine sahne 
olan Sapanca Gölü, 
sık sık Türkiye Kürek 
Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapıyor.

Lake Sapanca is home 
to many sports events 

throughout the year, and 
frequently hosts the Turkish 

Rowing Championship.
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Zirvedeki Kartepe,
son yıllarda yıldızı yükselen 
bir kış sporları 
merkezine dönüşmüş 
durumda.

At the peak, Kartepe has 
become a rising star of 

winter sports centers in the 
last few years.

olan Sapanca Gölü, sık sık Türkiye Kürek 
Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Türki-
ye’den dört bir yanından sporcu ve kulüplerin 
katıldığı turnuva, seyir zevki yüksek müsaba-
kalara sahne oluyor. Yarışları izlemek üzere 
göl kıyısındaki çimlere uzanıyoruz. Burada 
tanıştığımız Kürek Takımı Antrenörü Ümmet 
Subaşı, gölün özelliklerini anlatıyor: “Sapanca 
Gölü’nün İstanbul ve Ankara’nın ortasında yer 
alması, spor kulüplerinin bölgeye kolayca 
ulaşmalarını sağlıyor. Gölü çevreleyen doğa 
muhteşem. Ayrıca göl çevresinde sporcular 
için çeşitli konaklama seçenekleri ideal kamp 
alanları bulunuyor. Bütün bu özellikler gölü 
su sporları için elverişli kılıyor.” Kendisine 
teşekkür edip gölün doğasına kulak veriyoruz. 
Hışırdayan sazlıkların arasında kuş ve kurbağa 
seslerini dinlemek, bir çınarın altında kitap 
okurken ılık bir esinti hissetmek ve gölün din-

water fountains, and is quite the sight with 
its flower gardens, modern log houses, 
elegant restaurants, trout farms, and country 
teahouses.

WATER SPORTS CENTERSU SPORLARI 
MERKEZİ 
When we reach the lake shore, we find 
ourselves in the midst of an intense rowing 
competition. Lake Sapanca is home to 
many sports events throughout the year, 
and frequently hosts the Turkish Rowing 
Championship. The tournament is attended by 
athletes and clubs from all corners of Turkey, 
and some races are great fun to watch. We 
lay down on the grass by the bank to watch 
the competition. The rowing team trainer 
Ümmer Subaşı, whom we just met, tells 
us about the lake. “Lake Sapanca’s location 
halfway between İstanbul and Ankara makes 
it accessible by sports clubs. The surrounding 
nature is magnificent. Additionally, there’s 
ample accommodation options and ideal 
camping grounds for the athletes. All these 
features make it a convenient water sports 
location.” We thank him and turn our attention 
to nature surrounding the lake. Listening to 
the birds and frogs amidst the rustling reeds, 
feeling the warm breeze as you read a book 
under a sycamore tree, and finding peace in 
the serenity of the lake… Such bliss! After 
this relaxing break, we discover the café 
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and restaurants by the lake. What can you 
do here? You can have a long brunch from 
10am to 3:30pm, or enjoy a barbecue under 
the weeping willows, make a picnic, or join 
the wood painting workshops. Not to mention 
swaying gently on a hammock right on the 
shore, sailing into the lake with a motorboat, 
or enjoying an urn of tea during sunset.

FISH FEAST
How about climbing Kartepe, the highest hill 
around Sapanca, and watching the lake from 
up top? If you are nodding yes, your first stop 
in the afternoon could be the Maşukiye village 
at the foot of the mountain. The 6 kilometer 
road from Kırkpınar to Maşukiye (Kartepe) 
coils through wooded hills. Maşukiye rests 
on a lush valley by the Aygır Creek, and is 
known for its wild flowers, brooks, waterfalls, 
caves, as well as its brown trout farms. In 
the surrounding country restaurants, it is 
customary to pick your own brown trout 
from the pool to have it cooked on a clay tile. 
Brown trout with butter and tomato sauce, 
cheese stuffed mushrooms, and season 
salad are among the delicacies of the region… 
Following your meal, there is the climb to 
Kartepe. On the Maşukiye-Kartepe road, 
we run into booths selling Sapanca apples, 
hand-woven baskets, Circassian cheese, 

ginliğinde huzur bulmak... Burası öylesine keyif-
li ki! Bu dinlendirici moladan sonra göl kıyısına 
konumlanmış kafe ve lokantaları keşfediyoruz. 
Bu mekânlarda neler mi yapabilirsiniz? Sabah 
10.00’da başlayıp 15.30’a kadar süren uzun 
bir brunch yapabilir ya da salkım söğütlerin 
gölgesinde barbekü partileri, piknik ve ahşap 
boyama günlerine katılabilirsiniz. Ayrıca göle 
sıfır konumdaki hamaklarda salınabilir, motor-
la göle açılabilir ya da gün batımında semaver 
keyfi yapabilirsiniz. 

BALIK ZİYAFETİ
Sapanca çevresindeki en yüksek tepe olan 
Kartepe’ye tırmanıp gölü kuşbakışı izlemeye 
ne dersiniz? Yanıtınız evet ise öğleden sonraki 
ilk durağınız, dağın eteklerine kurulan Maşu-
kiye köyü olabilir. Kırkpınar’dan Maşukiye’ye 
giden altı kilometrelik yol, ormanlık tepeler 
arasında kıvrılıyor. İçinden Aygır Deresi’nin 
aktığı yemyeşil bir vadinin içine kurulan 
Maşukiye, kır çiçekleri, akarsular, şelaleler ve 
mağaralar ile bezeli bitki örtüsünün yanı sıra 
alabalık çiftlikleriyle tanınıyor. Civardaki kır 
lokantalarının havuzlarından kendi alabalığınızı 
seçip kiremitte pişirtmek ise usulden. Tereyağlı 
domates soslu alabalık, fırında kaşarlı mantar 
ve mevsim salata buranın lezzetleri arasında… 
Yemekten sonra Kartepe tırmanışımız var. 
Maşukiye - Kartepe yolu üzerinde Sapanca 

Tereyağlı domates soslu alabalık, fırında kaşarlı mantar ve 
mevsim salata buranın lezzetleri arasında…

Brown trout with butter and tomato sauce, cheese stuffed 
mushrooms, and season salad are among the delicacies of 
the region…
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uieauieauieaiueaelması, örme sepetler, Çerkez peyniri ve köy 
ürünleri satılan tezgâhlara rastlıyoruz. Birkaç 
kilometre ileride yerleşim geride kaldığında 
dağ yolu başlıyor. Defne, kayın, kestane, ıhla-
mur ve meyve ağaçlarının arasından gittikçe 
yükselen yol, panoramik bir göl manzarası 
sunuyor. Maşukiye’den itibaren 14 kilometrelik 
dağ yolunu aşarak önce Kuzuyayla’ya ulaşıyo-
ruz. Deniz seviyesinden 1530 metre yüksek-
likteki yayla, yazın en sıcak günlerde bile serin 
oluyormuş. Zirvedeki Kartepe, son yıllarda 
yıldızı yükselen bir kış sporları merkezine 
dönüşmüş durumda. Karlı günlerde buraya 
tekrar gelmek için aramızda sözleşiyoruz. 

NİLÜFERLER VE KUĞULAR 
Buraya kadar gelmişken Poyrazlar Gölü’ne 
uğramamak eksiklik olur. Adapazarı kent mer-
kezi içinden geçilerek 15 kilometrelik bir yolla 
ulaşılan göl, kendisiyle aynı adı taşıyan bir millî 
parkın sınırları içerisinde bulunuyor. Çevresi 
çam ve meşe ağaçları, kıyıları ise kamelya ve 
sazlıklarla kaplı gölün üzeri nilüferlerle süslen-
miş. Poyrazlar Gölü, göç mevsiminde kuğular 
başta olmak üzere çeşitli kuş türlerinin akınına 
uğruyor. Dönüşte Adapazarı’nın Sakarya Cad-
desi üzerindeki meşhur ıslama köftecilerden 
birine uğramayı ihmal etmiyoruz. Bilmeyenlere 
hatırlatalım: Izgarada pişirilen yassı köfteler, 
kızartılıp et suyuna batırılmış ekmek dilimleri, 
pişmiş domates ve biber eşliğinde servis 
ediliyor. Sirkeli piyaz ve şıra ise menünün 
tamamlayıcıları… Nefis bir ziyafetle bu güzel 
coğrafyaya veda ederken, yanı başımızdaki 
güzellikleri yeniden keşfetmiş olmanın haklı 
mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı başınıza…

and other rural goods. The mountain road 
starts in a few kilometers after we leave the 
settlements behind. Stretching through bay 
laurels, beeches, chestnuts, lindens, and fruit 
trees, the road offers a panoramic lake view. 
We drive 14 kilometers on the mountain road 
from Maşukiye to reach Kuzuyayla. At an 
altitude of 1530 meters, the highland is cool 
even in the hottest summer days. At the peak, 
Kartepe has become a rising star of winter 
sports centers in the last few years. We 
promise each other that we’ll be back when 
the snow falls. 

WATER LILIES AND SWANS
Now that we are here, we have to see 
the Poyrazlar Lake. The lake sits in the 
eponymous national park and can be reached 
after a 15 kilometer drive from the Adapazarı 
town center. It is surrounded by pine and 
oak trees, and its shores are covered with 
camellia, reeds, and water lilies. Poyrazlar 
Lake sees an inflow of bird species, primarily 
swans, during the migration season. On the 
way back, in Adapazarı, we make a point of 
stopping at an ıslama köfte restaurant on 
Sakarya Caddesi. A note to the uninitiated: 
Grilled flat meatballs are served over sliced 
bread dipped in broth, and served with cooked 
tomato and peppers. Vinegar piyaz and şıra 
are also on the menu… Saying goodbye to 
this beautiful land with a delicious feast, we 
are proud and happy to have rediscovered the 
beauties right by us. So should you…
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