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S U N U Ş  |  W E L C O M E

Turan Koçyiğit
VEFA HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI / KURUCU ORTAK
VEFA HOLDING CEO / CO-FOUNDER

Merhaba,
VefaBiz dergisinin 2018 yılındaki ilk 
sayısı ile tekrar karşınızdayız. Bizler 
için 2017, yapılanmamızı tamam-
ladığımız, yeni organizasyonel 
yapılanmalar içerisine girdiğimiz ve 
başarılı birçok projeyi geride bıraktı-
ğımız bir yıl oldu. 2018 yılının ilk üç 
ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında 
hayata geçireceğimiz pek çok 
projenin imzalarını attık; çalışmaları-
na başladık ve bir kısmını şimdiden 
tamamladık. Bu yılın ardından baktı-
ğımızda da geçtiğimiz sene olduğu 
gibi hedeflerimize ulaştığımız bir 
dönem görmek istiyoruz. Bunun için 
elimizden geldiğince var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz. 
2017 ile birlikte kurumumuzla müş-
terilerimiz ve okurlarımız arasında 
önemli bir köprü vazifesi gördüğüne 
inandığımız VefaBiz dergimizin de 
üç yılını geride bırakmış olduk. 
Elinizdeki 10. sayımızda Ekobord 
ve Vekon markalarımıza yer verdik. 
Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz birçok 
projeyi ve proje detaylarını sizlerle 
paylaştık. Vefa olarak yeni bayi 
yapılanmamızı ve müşteri odaklı 
hizmet anlayışımızı da okurlarımızla 
paylaşmak istedik. Kendimizi, yapı 
sistemlerini endüstrileştiren sanayi-
ciliğimizle birlikte bir mühendislik ve 
çözüm firması olarak nitelendiriyo-
ruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Yurt içindeki çalışma-
larımızın yanı sıra gerek ürün gerek 
know-how ihracatımız gerekse de 
hayata geçirdiğimiz projelerimizi en 
iyi şekilde müşterilerimize sunmaya 
devam ediyoruz. 2023 yılına gel-
diğimizde Vefayı dünyada adından 
sıkça söz ettiren uluslararası bir 
marka olarak görmek istiyoruz.

Hello There,
We are back with the first issue 
of Vefa Biz magazine in 2018. For 
us, 2017 was a year in which we 
entered into new organizational re-
structuring and left many successful 
projects behind. For the first three 
months of 2018, we have signed 
the signatures of many projects that 
we will carry out both domestic and 
abroad. We started its workings and 
already completed a part of them. 
When we look after this year, we 
want to see a period that we reach 
our goals as if we were last year. 
We are continuing to work with our 
existing strength as soon as possi-
ble. We have also left behind three 
years of VefaBiz magazine, which 
we believed to see as an important 
bridge among our institution, our 
customers and all stakeholders in 
2017. We have included our Ekob-
ord and Vekon brands more in 10th 
edition. We shared many project 
and project details that we realized 
last year. As Vefa, we wanted to 
share our new dealer structuring 
and customer oriented service 
understanding with our readers. 
We describe ourselves as an 
engineering and solution company 
together with our industrialism that 
industrializes building systems. We 
continue our works in this way. In 
addition to our domestic operations, 
we continue to offer both product 
exports and know-how exports as 
well as the projects we have passed 
through to our customers in the 
best possible way. When we arrive 
in 2023, we want to see Vefa as an 
international brand that is frequently 
mentioned in the world.

2018 Yılına Iyi 
Bir Başlangıç 
Yaptık

We Made a 
Good Start 
in 2018
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B A Ş K A N  |  P R E S I D E N T

Orhan Güner
VEFA HOLDİNG BAŞKAN / KURUCU ORTAK 
VEFA HOLDING CHAIRMAN / CO-FOUNDER

Merhaba,
Vefa olarak yenilikçi ve yapıcı 
fikirlerin öncüsü olma hedefiyle, 
1990 yılında yola çıktık. Türkiye o 
zaman 54 milyon nüfuslu, 150 milyar 
dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip, 
12,950 milyar dolarlık ihracat hacmi 
olan bir ülkeydi. Bugün nüfus 1,5 
katına, Gayri Safi Milli Hasıla 6 katına, 
ihracat ise 12 katına çıkarken Vefa 
da Türkiye’yle beraber büyüdü.
1 milyon dolarlık ilk büyük 
ihracatımızı 1997 yılında yapmıştık. 
Bugün Vefa olarak biz ihracatımızı 
35 kat arttırarak ürünlerimizi ve 
çözümlerimizi 100’ü aşkın ülkeye 
ulaştırdık. İlk ihracatımız bugünlerin 
habercisiydi. Sonra birer birer ihracat 
yaptığımız ülkeler artmaya başladı. 
Gittiğimiz her ülke yeni bir tecrübe 
oldu. Bir sonraki ülkeye yeni tecrübe 
ve birikimimizle daha büyük hizmetler 
götürdük. İnovasyon, mühendislik 
ve çözüm geliştirme ilkesi üzerinde 
yükseldik. Tam donanımlı üç adet 
üretim üssüyle dünyanın farklı 
iklim ve kültür koşullarına sahip 
farklı kıtalardaki değişik ülkelerine 
çözümlerimizi ve ürünlerimizi 
gönderdik. Ön üretimli yapı 
sektöründe Türkiye’nin bayraktarlığını 
yapan bir marka olduk. Aynı zamanda 
sektörde Turquality programına 
kabul edilen ilk kurum olduk. Yeni 
dönemde 28 yıllık know-how’ımızla 
odak noktamızda; inovasyon, üretim, 
sistem lisanslama ve operasyonel 
mükemmeliyetçilik stratejimizle 
müşteri lehine maliyet dönüşümü 
var. Sektörümüzde dünyada en 
önde gelen şirketlerden biri olarak 
kendimizi rakip görüyor ve her 
zaman kendimizi geçmek için daha 
fazlasını ortaya koymaya çalışıyoruz. 
Hedeflerimize ulaşmak için üzerimize 
düşen sorumluluğun bilinciyle 28 
yıl önce başladığımız samimiyet 
ve heyecanımızla, var gücümüzle 
yolumuza devam ediyoruz.

Hello there,
We set out in 1990 with the goal of to 
be pioneer of innovative and construc-
tive ideas. Turkey, then, was a country 
with 54 million people, a GNP of 150 
billion dollars, and had a 12.950 billion 
dollars of export volume. Today, while 
population increased to 1.5 times the 
Gross National Product to 6 times, 
exports grew to 12 times, Vefa also 
grew together with Turkey. We made 
our first big export of 1 million dollars 
in 1997. Today, As Vefa, we reached 
our products and solutions to more 
than 100 countries with increasing our 
exports by 35 times. Our first export 
was the sign that todays will come. 
Then, the countries we exported start-
ed to grow one by one. Every country 
we went to was a new experience. We 
have taken new services to the next 
country with our new experience and 
accumulation. We have advanced on 
the principle of innovation, engineer-
ing and solution development. We 
have sent our solutions and products 
to different countries in different 
continents that has different climate 
and cultural conditions via three fully 
equipped production bases. We have 
become a brand that carried the 
banner for Turkey in the prefabricated 
construction industry. At the same 
time we have the title of being the 
first institution accepted in Turquality 
program in the sector. Using our 28-
year know-how in the new era, there 
are innovation, manufacturing, system 
licensing and cost transformation on 
behalf of customer by our operational 
excellence strategy in our focus. We 
see ourselves as one of the leading 
companies in the World and we are 
always trying to put out more to pass 
ourselves. With the conscious of our 
responsibility to reach our targets, our 
sincerity and enthusiasm we started 
28 years ago, we continue our way 
with all our power.

Paylaştıkça 
Büyüyen 
Değerler

Increasing 
Values by 
Sharing
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Vefa, en fazla 
ihracat yapan 
şirketler 
sıralamasında
610. sırada yer aldı.

Vefa ranked 
610th in the 
ranking of the 
top exporting 
companies.

Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. 
A.Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından hazırlanan İlk 1000 
İhracatçı Firma-2016 araştırmasına 
göre, en fazla ihracat yapan şirketler 
sıralamasında 610. sırada yer aldı. 
Toplam 67 bin ihracatçı içinde ilk 
bin firma listesinde, bir önceki yıl 
914. sırada bulunan firma, 2016 
yılında 304 basamak birden yük-
seldi. Vefa Prefabrike Yapılar, aynı 
zamanda ön üretimli yapı sektörün-
de sıralamaya giren tek firma oldu. 
Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı 
Turan Koçyiğit, “Türkiye’de 2016’da 
yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ülke 
ekonomisinin büyümesi için üretme-
ye, istihdama katkıda bulunmaya ve 
ihracata devam ettik.” dedi.

Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. 
A.Ş. ranked 610th in the list of the 
top exporting companies according 
to the Top 1000 Exporters – 2016 
survey prepared by the Turkish 
Exporters Assembly. A total of 67 
thousand exporters on the list of 
first thousand companies, the com-
pany ranked 914th in the previous 
year, in 2016, raised 304 steps at 
a time. Vefa Prefabrike Yapılar was 
the only company to rank in the 
prefabricated construction sector 
at the same time. Turan Koçyiğit, 
Vefa Holding CEO said, “we 
continued to produce, contribute 
to employment, and export despite 
all the hardships experienced in 
Turkey in 2016”.

The Great Attack in 
Export from Vefa

Vefadan Ihracatta 
Büyük Atak
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Vefa, İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 
Listesi’nde 28. sırada 
yer aldı.

Vefa ranked 28th in 
the List of the Second 
500 Largest Industrial 
Enterprises.

Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. 
A.Ş., Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 66 
basamak birden yükseldi. Vefa 
Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. 
İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 
her yıl yayınladığı “Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Listesi”nin 2016 yılı araştırma 
sonuçlarına göre, 28. sırada yer 
aldı. 2015 yılında 94. sırada yer 
alan Vefa Prefabrike Yapılar, 66 
basamak birden yükseldi. Vefa, 
listeye girebilen sektör firmaları 
arasında İstanbul’daki tek şirket 
olurken, Türkiye’den ise listeye 
giren iki şirketten biri oldu.

Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. 
A.Ş. has raised 66 steps in Tur-
key’s second 500 largest industrial 
enterprises list. Vefa Prefabrike 
Yapılar San. Tic. A.Ş., ranked 28th 
according to the 2016 research 
results of “Turkey’s Second Top 
500 Industrial Enterprises List” 
that the Istanbul Chamber of In-
dustry announces every year. Vefa 
Prefabrike Yapılar, which ranked 
94th in 2015, has risen 66 steps. 
While Vefa is the only company 
in Istanbul among the sector 
companies that can enter the list, 
it is one of the two companies that 
entered the list from Turkey.

Vefa Continues 
to Rise with its 
Projects Around 
the World

Vefa, Dünyanın 
Dört Bir Yanındaki 
Projeleriyle 
Yükselmeye 
Devam Ediyor
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Vekon Attends Cameroon 
Build Construction and 
Construction Materials 
Exhibition

Vekon, Kamerun Build 
Yapı ve Yapı Malzemeleri 
Fuarı’na Katıldı

Vefa Holdingin ön üretimli yapı 
sektörünün öncü markası Vekon, 
Kamerun Build Yapı ve Yapı 
Malzemeleri Fuarı’nda yerini aldı. 
Kamerun’un başkenti Yaounde’de 
düzenlenen fuar, 30 Kasım–3 Aralık 
2017 tarihleri arasında gerçekleş-
tirildi. Fuarda, anahtar teslim ön 
üretimli yapı çözümleri sunan Vekon 
tarafından Kamerun bölgesine yakın 
yerlerde yapılan, Kongo’daki Otel ve 
Kongre Merkezi, Gabon’daki toplu 
konut ve Fildişi Sahilindeki Olimpiyat 
Köyü projeleri; ziyaretçiler tarafından 
ilgiyle karşılandı. Vekon, yerel gücü-
nü ve başarısını dünyanın her yerine 
taşımaya devam ediyor.

Vekon, Vefa Holding’s leading brand in 
the prefabricated construction sector, 
took its place at the Cameroon Build 
Construction and Construction Mate-
rials Exhibition. The fair, organized in 
Cameroon’s capital Yaounde, was held 
between 30 November and 3 De-
cember 2017. Hotel and Convention 
Center in Congo, the mass housing 
in Gabon, and the Olympic Village in 
Ivory Coast projects, which was built 
in close places to Cameroon region by 
Vekon offering turnkey prefabricated 
construction solutions, were welcomed 
warmly by visitors at the fair. Vekon 
continues to move its local power and 
success to all over the world.
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Vekon Ön Üretimli Yapı Grubu, 
27-29 Mart 2018 tarihleri arasında 
Kuala Lumpur/Malezya’da düzenle-
nen Ecobuild Southeast Asia 2018’e 
katıldı. 
Bölgeyi kapsayan bir fuar görünü-
müne sahip olan Ecobuild Southeast 
Asia 2018’e, 142 firma katıldı. Kuala 
Lumpur’un kuzey tarafında KLCC 
binasının bin metrekarelik salonun-
da gerçekleştirilen fuarda Vekon, 
ziyaretçilerini ağırladı. 
Katılımcı profilini ağırlıklı olarak 
Çin, Tayvan ve Kore firmalarının 

Vefa, İstanbul’da düzenlenen 
ECOWAS (Batı Afrika Ülkeleri 
Ekonomik Topluluğu) Ekonomi ve İş 
Forumu’na sponsor oldu. Forum-
da Afrika’da tamamlamış olduğu 
projelerinin sergilendiği standıyla 
da yer alan Vefa, burada Afrikalı iş 
adamlarını ağırladı. Ayrıca program 
kapsamında B2B görüşmeleri de 
gerçekleştirildi. DEİK Türkiye Gana 
İş Konseyi Başkanı Turan Koçyiğit, 
G2B Gana toplantısında Gana Ticari 
Ataşesi John Hawkins Asiedu ile 
birlikte Gana ve Türkiye arasındaki 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve 
artırılması üzerine bir konuşma 
yaptı. Koçyiğit, Gana Inner - City 
and Zongo Devolopment Bakanı 
Abubakar Saddique Boniface ile de 
görüştü.

Vekon Prefabricated Construction 
Group participated in Ecobuild South-
east Asia 2018 held in Kuala Lumpur, 
Malaysia between March 27-29, 
2018. 142 companies participated in 
Ecobuild Southeast Asia 2018, which 

Vekon was at 
Southeast Asia 2018!

Vefa Sponsors the 
ECOWAS Forum

Vekon, Southeast Asia 
2018’deydi!

Vefa, ECOWAS 
Forumu’na Sponsor Oldu

oluşturduğu fuarda Vekon standı, ön 
üretimli yapı sektörünün tek markası 
olarak yoğun ilgi gördü. Çözümlerini 
ve ürünlerini 100’ü aşkın ülkeye 
ihraç eden Vekon, fuar sayesinde 
yeni iş birliği olanakları buldu.

contains whole region. Vekon hosted 
its visitors at the fair held at 1000 
square meters of the KLCC building 
on the north side of Kuala Lumpur. 
Vekon stand attracted intensive 
attention as the only brand of the 
prefabricated construction sector at 
the fair where the exhibitor’s profile 
was heavily the Chinese, Taiwanese 
and Korean companies. Vekon, which 
exports its solutions and products to 
more than 100 countries, found new 
cooperation opportunities through 
the fair.

Vefa sponsored ECOWAS (Eco-
nomic Association of West African 
Countries) Economic and Business 
Forum held in Istanbul. Vefa, attend-
ed the forum with its stands consist-
ing of completed projects in Africa, 
also hosted African businessmen 
here. In addition, B2B negotiations 
were held under the program. DEİK 
Turkey-Ghana Business Council 
Chairman Turan Koçyiğit made 
a speech together with Ghana 
Commercial Attaché John Hawkins 
Asiedu on the increasing and devel-
opment of trade relations between 
Ghana and Turkey at the G2B 
Ghana meeting. Koçyiğit also met 
with Ghana InnerCity and Zongo 
Devolopment Minister Abubakar 
Saddique Boniface.
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Ön üretimli yapı sektöründe çözüm 
ve ürün ihracatı yanında ilk know-
how ihracatını da gerçekleştiren 
Vefa, Afganistan devleti için prefab-
rik ve hafif çelik imalat fabrikasını 
kurdu. 11 milyon dolara mal olan 
fabrikanın açılışına, Afganistan 
Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai 
ve Vefa Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Güner’in yanı sıra 
pek çok üst düzey isim de katıldı. 
Devlet Başkanı Ahmedzai törende 
yaptığı konuşmada, fabrikanın zama-

Vefa, which realized first know-how 
export in addition to exporting prod-
uct and solution in the prefabricated 
construction sector, also established 
the prefabricated and lightweight steel 
manufacturing plant for Afghanistan 
State. Afghanistan President Eşref 
Gani Ahmedzai and Vefa Holding 
Chairman Orhan Güner, as well as 
many top names, attended the inau-
guration of the 11 million dollar-plant. 
President Ahmedzai in his speech, 
expressed satisfaction with the timely 

nında ve eksiksiz tesliminden dolayı 
memnuniyetini ifade etti.
Orhan Güner de “Söz verdiğimiz 
gibi her iki tarafın gayretli çalışması 
ile fabrikanın kurulumunu 14 ayda 
tamamladık. Fabrika şimdiden iki 
yıllık kapasitesini doldurdu. Afga-
nistan Devlet Başkanı’nın iki yılda 
6 bin okul sözünü kurulan fabrika 
karşılıyor.” dedi. Açılış günü; 6 bin 
okuldan ilkinin üretimi 8 derslikli, 
2 katlı, 1.000 metrekare olarak 
gerçekleştirildi.

and complete delivery of the factory. 
Orhan Güner; “We completed the 
installation of the factory in 14 months 
as we promised with the diligent work 
of both sides. The factory has already 
filled its two year-capacity. Established 
factory meets the word of 6 thousand 
schools in two years of The President 
of Afghanistan.” he said. On the open-
ing day, the production of the first of 
6 thousand schools was realized with 
8 classrooms, 2 floors, 1,000 square 
meters.

Vefa Established 
Factory for Afghanistan 
Government

Vefa, Afganistan 
Devleti için 
Fabrika Kurdu
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A N A L İ Z  |  A N A L Y S I S

We Reached Our 
Targets With Value-
Added Production and 
Customer-Focused 
Approach In 2017

2017’de Katma 
Değerli Üretim ve 
Müşteri Odaklı 
Yaklaşımımızla 
Hedeflerimize Ulaştık

Vefa Holding İcra 
Kurulu Başkanı Turan 
Koçyiğit, 2017 yılının 
Vefa için nasıl bir yıl 
olduğunu değerlendirdi.

Turan Koçyiğit, 
Vefa Holding 
CEO, assessed 
what year 2017 
was for Vefa.
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2017 yılı için 
belirlediğimiz hedeflerin 
yüzde 90’ına ulaştık.

We reached 90 
percent of the targets 
we set for 2017

Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı 
Turan Koçyiğit, yaptığı açıklama 
ile Vefa Holdingin organizasyonel 
yapısında gerçekleştirdiği yapılan-
manın ardından geçen süreci anlattı. 
Söz konusu yapılanmanın 2017 
yılına etkilerine de değinen Turan 
Koçyiğit, “Vefa olarak 2017’de ciro 
odaklı değil, kar ve müşteri odaklı 
planlamalar yapmıştık.” dedi.
Sözlerine Vefanın organizasyonel 
yapısındaki yenilenmesini anlatarak 
başlayan Koçyiğit, “Organizasyon 
şemamızı düzenlerken müşteri 
memnuniyeti ve verimlilik odaklı 
çalışmalara eğilmemizin yanı sıra 
beyaz yakalı çalışanlarımızla ilgili 
de yenilenmeye gittik. Ön üretimli 
yapılarla ilgili olan faaliyetlerimizi Ve-
kon, Nestavilla, Profacto ve Neopan 
olmak üzere Vekon çatı markamızın 
altında topladık. Vekon’u çözüm ve 
ürün olarak iki başlıkta topluyoruz. 
Biz bu alanda kendimizi, yapı 
sistemlerini endüstrileştiren sanayi-
ciliğimizle birlikte bir mühendislik ve 
çözüm firması olarak nitelendiriyo-
ruz. Kamu ve özel sektördeki müş-
terilerimizin taleplerini projelendirip 
onlara çözümler sunuyoruz. Bunun 
akabinde de sahadaki uygulamala-
rımızı gerçekleştiriyoruz. Çözümlerin 
yanı sıra standart tip ürünlerden 
inovatif ürünlere kadar geniş ürün 
yelpazesine sahibiz. 
Nestavilla’yı bireysel konut çözümle-
ri, Neopan ve Profacto’yu ise yarıma-
mül olarak sektöre sunuyoruz.
Ön üretimli yapı sektörünün ana ön 
ürünü fibercement levhaları yine 

Turan Koçyiğit, Vefa Holding Chief 
Executive Officer, explained the 
process that followed the structuring 
realized by Vefa Holding in organiza-
tional structure. Turan Koçyiğit, who 
also mentioned the effects of the 
structuring to 2017, “We, as Vefa, 
made plans focused on profit and 
customer, not turnover, in 2017”, he 
said. Koçyiğit, who started his words 
by telling about the renewal of the 
company’s organizational structure, 
said: “We went to renew related with 
our white-collar employees as well 
as we tend to works focused on 
customer satisfaction and efficiency 
while regulating our organization 
scheme. We have gathered our activi-
ties related to prefabricated buildings, 
as Vekon, Nestavilla, Profacto and 
Neopan, under our Vekon umbrella 
brand. We also collect Vekon in two 
titles as solution and product. We 
describe ourselves in this field as an 
engineering and solution company, 
together with our industrialism that 
industrializes construction systems. 
We offer Nestavilla as an individ-
ual housing solution, Neopan and 
Profacto as a semi-finished good to 
the sector. We offer solutions to our 
customers in the public and private 
sector by projecting the demands 
of them. Then we are carrying out 
our applications on the field. As well 
as solutions, we have a wide range 
of products ranging from standard 
to innovative products. We produce 
fibercement boards, which are the 
main prefabricated products of the 
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grubumuz içerisindeki Ekobord 
markasıyla Bilecik tesislerinde 
üretiyoruz. Üretimin bir kısmını ken-
dimiz kullandığımız gibi kalanını 33 
bayimiz üzerinden cephe sistemleri 
olarak satıyoruz. Enerji verimlili-
ğinde yaklaşık yüzde 40 avantaj 
sağlayarak çevreye tamamen doğal 
malzemelerle ürettiğimiz levhaları 
sunuyoruz. İştiraklerimiz ve çözüm 
ortaklarımızla, yapı sistemlerinin 
tüm bileşenlerini entegre disiplin 
içerisinde bir araya getiriyoruz.” 
açıklamalarında bulundu. 

Gücümüzü Tek Bir Üretim 
Üssünde Topladık

Vefanın 2017’de ciro odaklı değil, 
kar ve müşteri odaklı planlamalar 
yaptığının altını çizen Koçyiğit, 
2017 yılı için belirledikleri hedefle-
rin yüzde 90’ına ulaştıklarını belirtti. 
2018 yılının ilk aylarını kapsayan 
pek çok projeyi de netleştirdiklerini 
ifade eden Koçyiğit, “Geçtiğimiz 
yıl gücümüzü de tek bir üretim 
üssünde topladık. Sultanbeyli’de 
bulunan Neopan panel fabrikamızı, 
Dilovası’ndaki fabrikamıza taşıdık. 
Böylelikle Dilovası üretim üssümüz-
de; prefabrik, konteyner, hafif çelik 
ve yapısal çelik üretimi yapabilecek 
kabiliyeti bir araya getirmiş olduk. 
Bilecik fabrikamızda da Ekobord 
üretimimize devam ediyoruz. Bura-
da da cephe sistemleri geliştirmeyi 
sürdürüyoruz. Bilecik fabrikamızda 
ürettiğimiz ürünlerin yüzde 25’ini 
kendimiz kullanıyoruz. Geriye kalan 
yüzde 75’inin de satışını, Türkiye 
genelinde bulunan 30’u aşkın bayi-
miz üzerinden gerçekleştiriyoruz.” 
şeklinde konuştu.

sector, in our group in Bilecik 
facilities with Ekobord brand. 
As well as we use a part of 
production ourselves, we sell the 
rest of the production as facade 
systems via 33 dealers. We are 
offering to boards that we produce 
with completely natural materials 
by providing an advantage of 40% 
in energy efficiency. We bring 
together all the components of the 
construction systems in an inte-
grated discipline with our solution 
partners and participants.”

We Collect Our Power At A 
Single Production Base

Koçyiğit, who pointed out that Vefa 
made its plans focused on profit 
and customer, not turnover, in 
2017, indicated that they reached 
90 percent of the targets they set 
for 2017. Koçyiğit, who expressed 
that they clarified many projects 
covering the first months of 2018, 
“We brought together our power 
at a single production base last 
year.
We moved our Neopan panel 
plant in Sultanbeyli to our factory 
in Dilovası. Thus, we brought 
together the ability that can 
produce prefabricated, container, 
lightweight and structural steel at 
our Dilovası production base. In 
our Bilecik plant we continue to 
produce Ekobord. Here we con-
tinue to develop facade systems. 
We use some of the products 
we manufactured in our Bilecik 
factory by ourselves. We carry out 
the sales of remaining 75 percent 
via over 33 dealers located across 
Turkey.” he said.

ÖDÜLLER

• Türkiye’nin İnovasyon 
Raporu AR-GE 250 
Araştırması’nda listeye 
girdi.

• Vekonar ve Modüler 
Ev ile Design Turkey 
Endüstriyel Tasarım 
Ödüleri’nde İyi Tasarım 
Ödülü’nün sahibi oldu.

• Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından açık-
lanan ilk 1000 ihracatçı 
firma arasında yer aldı.

•  İstanbul Sanayi Odası 
verilerine göre İkinci 
500 Sanayi Kuruluşu 
arasında sektörünün en 
önde firması olarak 28. 
sırada yer aldı.

AWARDS

•  It entered the list at Tur-
key’s Innovation Report 
on R & D 250 Survey.

• It won the Good Design 
Award at Design Turkey 
Industrial Design Awards 
with Vekonar and 
Modular House.

• It was among the top 
1000 exporters released 
by the Turkey Exporters 
Assembly.

• According to the data 
of Istanbul Chamber of 
Industry, it ranked 28th 
among the Top Second 
500 Industrial Enterp-
rises as the leading 
company of the sector.

A N A L İ Z  |  A N A L Y S I S
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Buildings in Turkey 
Grow Stronger by the 
Urban Transformation

Türkiye’de Binalar, 
Kentsel Dönüşümle 
Güçleniyor

Deprem 
kuşağında yer alan 
Türkiye, kentsel 
dönüşüm projeleri 
kapsamında riskli 
binalarını yeniliyor.

Turkey, which locates 
in the earthquake 
zone, renews its 
risky buildings within 
the scope of urban 
transformation projects.

Turkey, since the second half of 
the 20th century, has undertaken a 
major industrialization shift. This led 
to the acceleration of the migration 
from the village to the city along 
with the economic developments. 
Concentration of the country’s 
population in major cities such as 
Istanbul, Ankara, Izmir, Kocaeli, 
Bursa, and Sakarya; unplanned 
urbanization, destruction of agricul-
tural lands, disruptions in transport 

Türkiye, 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren büyük bir sanayileşme 
hamlesi gerçekleştirdi. Bu durum 
ekonomik gelişmelerle birlikte 
köyden kente göç olgusunun da 
hızlanmasına neden oldu. Ülke 
nüfusunun İstanbul, Ankara, İzmir, 
Kocaeli, Bursa ve Sakarya gibi bü-
yük şehirlerde yoğunlaşması; plansız 
kentleşme, tarım alanlarının yok edil-
mesi, ulaşım ve altyapı faaliyetlerin-
de aksaklıklar, kaçak yapılaşma ve 
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Risk tespit edilen yapılar, en kısa zamanda 
güçlendirilerek ya da yıkılıp yeniden yapılarak 
dönüştürülüyor.

Risk-detected constructions are transformed 
by being empowered or demolished as soon 
as possible.

çevre kirliliği gibi durumların ortaya 
çıkmasına yol açtı. Gecekondular, 
şehrin çehresini hızla değiştirirken; 
1984 yılına kadar belirli aralıklarla 
çıkartılan imar afları da bu durumun 
oluşmasına katkı sağladı.

Türkiye Depreme Çözüm Üretmeli 

Yaklaşık 80 milyon kişilik bir nüfusa 
sahip olan Türkiye’de, nüfusun yüzde 
77’lik bir bölümü kentlerde yaşamları-
nı sürdürüyor. Bu kentlerin yüzde 
90’lık bir diliminin 1. ve 2. derecede 
deprem kuşağında yer alması, 
Türkiye’nin geleceğinde büyük bir 
risk unsuru oluşturuyor. Türkiye’nin 
son 20 yılda geçirdiği Marmara ve 
Van depremleri ise bu durumun 
ciddiyetini gözler önüne seriyor. 1. ve 
2. derece deprem kuşağı içerisinde 
yer alan bölgelerde 20 ila 30 yıllık 
periyodlar arasında 7 ve üzeri büyük-
lükte deprem oluşabileceği gerçeği, 
Türkiye’nin acil çözüm üretmesi 
gereken sorunlarının başında geliyor. 

Konutlar Yıkılıp Yeniden Yapılıyor

2011 yılında gerçekleşen ve 644 
insanın hayatını kaybetmesine ne-

and infrastructure activities caused 
to the problems such as shanty 
settlement and environmental pol-
lution. While shanties were rapidly 
changing the city’s landscape; the 
zoning amnesties issued at certain 
intervals until 1984 also contributed 
to the formation of this situation.

Turkey Should Find Solution for 
the Earthquake

In Turkey, which has a population 
of approximately 80 million people, 
77 percent of the population lives 
in cities. The fact that 90 percent of 
these cities are located on the 1st 
and 2nd earthquake zone is a big 

den olan Van Depremi’nin ardından 
Türkiye’de kentsel dönüşüm ko-
nuları tekrar gündeme geldi. 2012 
yılında çıkarılan “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkın-
daki Kanun Tasarısı” ile Türkiye, bu 
alanda büyük bir revizyon başlattı. 
20 yıl içerisinde 14 milyon konutun 
yıkılarak yeniden yapılmasını 
öngören kentsel dönüşüm projesi 
ile Türkiye, yaşanması muhtemel 
felaketlere karşı hasarın en aza 
indirgenmesini planlıyor. 

Hak Sahipleri Mağdur Edilmiyor

Türkiye, kentsel dönüşüm projesi 
ile 2023 vizyonu doğrultusunda 
modern ve güvenli yaşam alanları 
oluşturmayı hedefliyor. Böylelikle 
kentlerin sağlıksız bir şekilde bü-
yümesinin önüne geçilmesi, tarım 
alanlarının tahribatının engellenme-
si ve yeni istihdam olanaklarının 
yaratılması düşünülüyor. Proje için 
kaynak olarak 2B arazilerin satı-
şından gelen gelirler kullanılırken, 
binaların yıkımı ve yeniden inşası 
aşamalarında hak sahiplerine uzun 
vadeli ve düşük faizli kredi ve kira 
yardımı veriliyor. 

risk factor in the future of Turkey. 
Marmara and Van earthquakes that 
Turkey has experienced in the last 
20 years reveal the seriousness 
of this situation. The fact that 7 or 
more magnitude earthquakes may 
occur between periods of 20 to 
30 years in regions located in 1st 
and 2nd degree earthquake zones 
is one of the urgent problems that 
Turkey needs to produce solutions.

Houses are Rebuilt by Being 
Demolished

After the Van earthquake that 
occurred in 2011 and caused 644 
people to lose their lives, the urban 
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Kentsel dönüşüm; ilk olarak 1. ve 2. deprem 
bölgeleri arasında yer alan İstanbul, Erzurum, 
Ankara, Bursa, İzmir ve Diyarbakır’da 
gerçekleştiriliyor.

Urban transformation is carried out firstly in 
Istanbul, Erzurum, Ankara, Bursa, Izmir, and 
Diyarbakır which are among the first and second 
earthquake zones.

Dönüşüm Riskli Yapıları Kapsıyor

Deprem, sel, heyelan gibi muhtemel 
bir afete karşı dayanıklılığı olmayan 
ve içerisinde yaşayan insanların can 
güvenliğinin bulunmadığı binalar, 
“riskli yapı” olarak nitelendiriliyor. 
Kentsel dönüşüm faaliyetleri, riskli 
yapı raporu alan binaları kapsıyor. 
Sonradan güçlendirilen binalar ise 
bu kapsama girmiyor. Binaların 
yıkım kararı Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, belediyeler, valilik, TOKİ ve 

transformation issues in Turkey 
came to the fore again. With the 
“Draft Law Concerning the Trans-
formation of Areas Under Disaster 
Risk” issued in 2012, Turkey has 
launched a major revision in this 
subject. Together with the urban 
transformation project, which plans 
to demolish and rebuild 14 million 
homes within 20 years, Turkey plans 
to reduce the damage to the most 
possible disasters.

Right Owners are not Aggrieved

With its urban transformation pro-
ject, Turkey aims to create modern 
and safe living spaces in line with 
its 2023 vision. In this way, it is 
considered to prevent the unhealthy 
growth of the cities, to prevent the 
destruction of agricultural lands 
and to create new employment 
opportunities. While income from 
the sale of 2B land is used as a 
source for the project, long-term 
and low-interest loans and rent aids 
are given to the beneficiaries at the 
stages of demolition and renovation 
of buildings. 

Bakanlığın görevlendirdiği özel yapı 
denetim firmaları tarafından yerine 
getiriliyor. Bu bağlamda risk tespit 
edilen yapılar, en kısa zamanda 
güçlendirilerek ya da yıkılıp yeniden 
yapılarak dönüştürülüyor. Kentsel 
dönüşüm; ilk olarak 1. ve 2. deprem 
bölgeleri arasında yer alan İstanbul, 
Erzurum, Ankara, Bursa, İzmir ve 
Diyarbakır’da gerçekleştiriliyor. 
Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 34 
vilayette dönüşüm faaliyetlerinin 
sonlandırılması hedefleniyor.

Transformation Risk Covers the 
Buildings

Buildings where there is no resil-
ience against a possible disaster 
such as earthquake, flood, landslide 
and where there is no life safety 
of people is described as “risky 
construction”. Urban transformation 
activities include buildings that 
receive risky construction reports. 
The later strengthened buildings are 
not covered by this. The destruction 
decision of the buildings is fulfilled 
by the Ministry of Environment and 
Urban Planning, the municipalities, 
the governorship, TOKI and the 
private construction supervision 
firms assigned by the Ministry. 
In this context, the constructions 
identified as risk are transformed by 
strengthening or demolishing and 
reconstructing as soon as possible. 
Urban transformation is carried out 
firstly in Istanbul, Erzurum, Ankara, 
Bursa, Izmir, and Diyarbakır which 
are among the first and second 
earthquake zones. It is targeted to 
be finalized transformation activities 
in 34 cities in the next 20 years.
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Vekon Pioneer 
Power of its Sector 
in the World

Vekon Dünyada 
Sektörünün 
Öncü Gücü

Vekon, sektörün en 
çok tercih edilen lider 
oyuncusu olmayı 
amaçlıyor.

Vekon aims to be 
the most preferred
leader in the 
industry.
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Vekon’un çalışma 
prensibinde odak 
noktayı da müşteri 
memnuniyeti 
oluşturuyor.

The focus of Vekon’s 
work principle is 
customer satisfaction.

Vefanın ön üretimli yapı sektöründe-
ki öncü markası Vekon, 2017 yılında 
yeniden yapılanmaya gitti. Yapılan-
masının çerçevesini de verimliliği 
artırmak ve müşteri odaklılık oluş-
turdu. Sistem, çözüm ve ürün odaklı 
olarak ayrıştırıldı. Vekon, Dilovası 
üretim üssünde standart tip kontey-
nerden inovatif ürünlere kadar geniş 
yelpazede ürün üreterek bunları 
dünyanın dört bir yanındaki proje-
lerinde kullanıyor. Sultanbeyli’de 
bulunan Neopan panel fabrikasını 
Dilovası’na taşıyan Vekon, gücünü 
tek bir üretim üssünde topladı. 
Böylelikle; prefabrik panel, modüler 
konteyner, hafif çelik ve yapısal çelik 
sistemleri biraraya gelerek, üretimin 
tek elden yapılması sağlanmış oldu.

İhtiyaca Özel Çözümler

100’ü aşkın ülkeye ürünlerini ve 
çözümlerini ulaştıran Vekon, işçi 
kamplarından ticari yapılara, kamp 
yapılarından toplu konutlara ihtiyaca 
özel projeler gerçekleştiriyor. Vekon, 
çözümlerinin yanında şehre dair mo-
dül ürünler, zırhlı üniteler ve inovatif 
ürünler de geliştiriyor.

Vekon, Vefa’s leading brand in 
prefabricated construction sector, 
reorganized its organization in 2017. 
The framework of its reorganization 
was to increase productivity and 
customer orientation. The system was 
separated into solution and product 
focused. Vekon produces in a wide 
range of products from standard type 
container up to innovative products 
at the production base of Dilovası 
and uses them its projects around 
the world. It gathered its power at a 
single production base. Vekon, which 
moved its Neopan panel factory in 
Sultanbeyli to the integrated plant 
in Dilovası, collected its power at a 
single production base.  Thus; pre-
fabricated panel, modular container, 
lightweight steel and structural steel 
systems came together to make 
production from one point.

Odak Nokta: Müşteri 
Memnuniyeti

Vekon’un çalışma prensibinde odak 
noktayı müşteri memnuniyet oluştu-
ruyor. Vekon; tasarım, üretim, lojistik 
ve montaj süreçlerini tek başına 
üstlenerek projelerin her aşamasın-
da müşterilerinin yanında yer alıyor. 
2017 yılını başarıyla geride bırakan 
Vekon, küresel pazarlarda da potan-
siyel müşterilerine sürdürülebilir iş 
modelleriyle know-how ihraç ederek 
yenilikçi sistem kurulumları sunuyor. 
Yakın gelecekte dünyada sektö-
rünün en çok tercih edilen lider 
oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Bu 
doğrultuda da Vekon, yurt içi ve 
yurt dışında yatırımlarını sürdürüyor. 
Geleceğin yapı sistemleri ve şehirle-
ri ile ilgili çalışmalar yürütüyor.

Solutions Special to the Need

Vekon, which delivers its products 
and solutions to over 100 countries, 
realizes projects from labor camps to 
commercial buildings, from camps up 
to collective housings special to the 
need. Vekon develops module prod-
ucts, armored units, and innovative 
products  besides its solutions.

Focus Point: Customer 
Satisfaction

The focus point in working principle 
of Vekon is customer satisfaction. 
Vekon is on customer’s side at every 
stage of the projects by undertaking 
design, production, logistics, and 
assembly processes on its own. 
Vekon, which successfully left the 
year 2017 behind, offers innovative 
system installations by exporting 
know-how with sustainable business 
models to potential customers in 
global markets. It progress on its way 
to become the world’s most preferred 
player in the industry in the near 
future. In this direction, Vekon contin-
ues to invest in domestic and abroad. 
It works on construction systems and 
cities of the future.
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Ankara’da hayata 
geçirilen YDA PARK 
AVENUE projesi, 
Ekobord imzası 
taşıyor.

YDA PARK AVENUE 
project, which was 
realized in Ankara, 
carries the sign of 
Ekobord.

Vefanın; insan ve doğa dostu, 
montajı kolay, yüksek mukavemete 
sahip, estetik ve farklı çeşitleriyle 
fibercement yeni nesil levhalar 
üreten markası Ekobord, YDA 

Ekobord, Vefa’s brand producing human 
and nature friendly, easy to assemble, 
high resisting, aesthetic fibercement new 
generation boards with different kinds, 
took part in the YDA PARK AVENUE 

PARK AVENUE Projesi’nde yer aldı. 
Fibercement levhaları ile binalara 
sıcak ve estetik bir görünüm sağ-
layan Ekobord tarafından projenin 
dış cephe uygulamaları yapıldı. 
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 
133 bin metrekare arsa üzerinde 
18 blok ve bin 855 konuttan olu-
şan projenin 45 bin metrekarelik 
dış cephesi Ekobord imzası taşıyor. 
Her iklim koşuluna göre uygula-
nabilen yeni nesil levhaları üreten 
Ekobord, projenin cephelerinde 
12 mm Ekobord Stone taş desenli 
ürün kullandı.

project. It was made exterior facade 
applications of the project by Ekobord 
that provides a warm and aesthetic 
appearance to buildings with fiberce-
ment boards. The 45 thousand square 
meters exterior facade of the project, 
which consisting of 18 blocks and 1855 
residences on the land of 133 thousand 
square meters in Yenimahalle district of 
Ankara, carries the Ekobord signature. 
The Ekobord, which produces new 
generation boards that can be applied 
to every climate condition, used 12 mm 
Ekobord Stone patterned product on 
the facades of the project.
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Ekobord Signature at 
YDA PARK AVENUE
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Ekobord, 2018 yılında 
ürün geliştirmeye 
ve yatırım yapmaya 
devam edecek.

In 2018, Ekobord will 
continue to product 
development and 
make investment.

Vefanın sağlık kurumları, eğitim 
kurumları, özel sektör projeleri ve 
TOKİ projelerinin cephe kaplama 
sistemlerine yönelik çözümler 
sunan markası Ekobord, yeni 
dönemde yüksek katma değerli 
ürün geliştirip satmayı hedefliyor. 
Bu bağlamda da 2018 yılı içerisinde 

Ekobord, Vefa’s brand offering solu-
tions for facade coating systems of 
healthcare institutions, educational 
institutions, private sector projects 
and TOKI projects, aims to develop 
and sell high value-added products 

boyalı ürün sertifikasyonu ile ilgili 
geliştirmelere ağırlık vermeyi plan-
lıyor. Ürünlerini her iklim koşuluna 
göre üretebilen Ekobord, müşteri-
lerine daha iyi hizmet verebilmek 
ve ihracatını artırabilmek adına 
2018’de de hem ürün geliştirmeye 
devam edecek hem de yatırımlarını 
sürdürecek.

Ekobord’un yeni geliştireceği 
sistemde, cephenin sadece fiberce-
mentinden değil, yapıştırıcısından 
birleştirici elemanlarına kadar bütün 
sistemi çalıştırıcı bir katma değer 
üretim merkezi haline getirilmesi 
planlanıyor.

in the new period. In this context, 
it plans to focus on developments 
related to painted product certifica-
tion in 2018. Ekobord, which can 
produce its products according to all 
climate conditions, will continue to 
both product development and make 
investment in 2018 in order to better 
serve its customers and increase 
exports.

In the system Ekobord will develop, 
it is planned to turn all system into 
a value-added production center 
from not only the fibercement of the 
facade, but also from adhesives up 
to connective elements.

Ekobord Focuses on High 
Value Added Product

Ekobord, Katma Değeri 
Yüksek Ürüne Odaklandı
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Vefanın yenilenebilir 
enerji alanındaki 
markası Inogen, 
Vefanın fabrikalarını 
efektif olarak kullanıyor.

Inogen, Vefa’s 
brand in the field of 
renewable energy, 
effectively uses the 
plants of Vefa.

İnogen, 2014 yılında kurulmasının 
ardından Vefa’nın deneyimlerini ve 
gücünü arkasına alarak çalışmaları-
na başladı. İnogen faaliyete geçme-
sinin ardından öncelikle inovasyon, 
komponent ve panel çalışmaları 
gerçekleştirdi. Tüm bunları, binaya 
veya santrale entegre edebilmek 
adına da en doğru bilişim eleman-
larını ve konstrüksiyon sistemlerini 
seçti. Bunun için de 150 megavatlık 
iş gücünün altında bulunan işlerde 
Vekon’un Profacto profillerinden 
yararlandı. 
Söz konusu profillerin projeye en 
uygun olanları seçildi. Hem hafiflik 
hem statik avantaj hem de kolay 
montaj işlemleri ön planda tutuldu. 
Çünkü sistemin ve parçalarının 

Inogen started to work by taking 
behind Vefa’s experiences and 
power after its establishment in 
2014. After getting started, Inogen 
firstly carried out innovation, 
component, and panel works. 
In order to be able to integrate 
all these into the building or 
the plant, it chose the most 
accurate information elements and 
construction systems. For this it was 
benefited from Vekon’s Profacto 
profiles in jobs fewer than 150 
megawatts of power. 
The most appropriate profiles were 
selected for the project. Lightness 
and static advantages as well 
as easy mounting processes are 
prioritized. Because easy to install 

Inogen Increases 
its Power with Vefa

Inogen Vefa ile 
Gücünü Artırıyor
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kolay montaj yapılıyor olması hızı da 
beraberinde getiriyordu. Sonrasında 
İnogen’e ait konstrüksiyon detayları 
geliştirildi. Bu konuyla ilgili de hem 
ulusal hem de uluslararası standart-
larla ilgili belgeler alındı ve İnogen, 
birçok firmanın onayladığı bir üretici 
konumuna geldi. Dolayısıyla zamanla 
İnogen, kendi üretim detayları ve 
montaj sistemleri olan bir yapıya 
dönüştü.

Vefa Fabrikası Efektif Kullanılıyor

İnogen’in ana faaliyet sahasını, 
binalara entegre fotoelektrik sis-
temler ile arazilerde güneş enerjisi 
santrallerinin kurulumu oluşturuyor. 
Aynı zamanda İnogen, hedef pazar-
larında Profacto panellerinin satışını 
gerçekleştirmeye başlayacak olan 
Vefanın fabrikasından da efektif ola-
rak yararlanıyor. Fabrikanın günlük 
1000 megavatlık üretim kapasite-
sini verimli olarak kullanıyor. En iyi 
tasarımları ve lojistik çözümleri ile 
müşterilerine kaliteli hizmet sunuyor. 
Çünkü Vefanın üretim tesislerinde 
tüm makineler, ileri teknolojiye sa-
hip. Bu fabrikalarda üretilen ürünler 
ile sahada herhangi bir galvaniz 
kaynaklı sorun ortaya çıkmıyor, 
paslanma sıkıntısı yaşanmıyor ya da 
üretimden kaynaklanan bir problem 
olmuyor.

of the system and its parts bring 
speed together. Subsequently, the 
construction details of Inogen were 
developed. In this regard, certificates 
related to both national and 
international standards have been 
received and Inogen has become 
a manufacturer approved by many 
companies. So over time Inogen 
turned into a structure with its own 
production details and assembly 
systems.

Vefa Plant is used Effectively

The main activity area of Inogen 
is the installation of solar energy 
plants at the lands with photoelectric 
systems integrated into the buildings. 
At the same time, Inogen benefits 
effectively of the Vefa’s factory, 
which will start selling the Profacto 
panels in its target markets. It uses 
the production capacity of 1000 
megawatts per day of the plant 
efficiently. It offers high quality 
service to its customers with its best 
designs and logistics solutions. For 
all the machines in the production 
facilities of Vefa have advanced 
technology. There is no galvanized 
based problem with the products 
manufactured in these factories, 
there is no rusting problem or there 
is no problem caused by production.

Binalara Güneş Panelleri 
Kuruluyor
İnogen, Vefanın inşa 
ettiği binaların üzerine 
güneş enerji sistemleri 
konumlandırıyor. Bu da 
uzak lokasyonda bulunan 
ve şantiyede elektrik olma-
dığı durumlarda kamptaki 
insanların elektrik ihtiyaç-
larının karşılanabilmesini 
sağlıyor. Ayrıca enerji verim-
liliğinin ön planda olduğu 
bir yerde ya da elektrik 
fiyatlarının yüksek olduğu 
bölgelerde kendi elektriğini 
üreten binalar müşteriler 
için avantaj oluyor.

Solar Panels are 
Installed to Buildings
Inogen places solar energy 
systems on buildings built 
by Vefa. This allows people 
in the camp to meet their 
electrical needs when they 
are in remote locations and 
electricity is not available 
at the site. In addition, 
buildings that produce their 
own electricity in areas 
where energy efficiency is 
on the forefront or where 
electricity prices are high 
are advantageous for 
customers.

Vefa, hedef 
pazarlarında Profacto 
panellerinin satışını 
gerçekleştirmeye 
başlayacak.

Vefa will begin 
to sell Profacto 
panels in its target 
markets.
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We Also Are The 
Center Of Value 
Production In 
Know-How Export

Know-How 
Ihracatında Da 
Değer Üretim 
Merkeziyiz

Vefa Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Orhan Güner, Vefanın 
gelecek vizyonunu 
VefaBiz okurları için 
değerlendirdi.

Vefa Holding 
President Orhan 
Güner evaluated 
the future vision 
of Vefa for VefaBiz 
readers.
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Dünyanın dört bir 
yanında her türlü iklim 
koşuluna uygun ürünler 
ve yapılar üretiyoruz.

We produce products 
and buildings suitable 
for all kinds of
climate conditions 
around the world.

Vefa Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Güner, bir mühendislik ve 
çözüm firması olarak nitelendirdiği 
Vefanın kısa ve orta vadeli hedefle-
riyle ilgili değerlendirmede bulundu. 
Güner, açıklamasında Vefanın know-
how ihracatında geldiği noktayı da 
gözler önüne serdi.

2017 yılında Vefanın know-how 
ihracatı ile ilgili yaşanan gelişme-
lerden bahseder misiniz?

Vefa olarak dünyanın dört bir 
yanında her türlü iklim koşuluna 
uygun ürünler ve yapılar üretiyoruz. 
Bugün itibarıyla101 ülkeye ulaşmış 
durumdayız. Kimi ülkelere ürünle-
rimizi gönderirken kimilerinde de 
projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle 
son dönemde know-how ihracatı 
alanında da değer üretim merkezi 
haline geldiğimizi söyleyebilirim. Ön 
üretimli yapılar sektörünün bileşen-
leri olan prefabrik panel, modüler 
konteyner, hafif çelik ve yapısal çeliği 
tek çatı altında uluslararası arenada 
üretebilen nadir kuruluşlar arasında 
yerimizi günden güne sağlamlaştırı-
yoruz. Dünyanın birçok noktasında 
projelerimiz, ön üretimli yapılarımız 
ve ürünlerimizle yer alıyoruz. Büyük 
kamplar, toplu konutlar, acil yerleşim 
üniteleri ve mülteciler için özel 
çözümler sunuyoruz. 
Afganistan Devleti’yle 2016’da 
imzaladığımız bir know-how anlaş-

Vefa Holding Chairman Orhan Güner 
evaluated the short and medium-term 
goals of Vefa, which he described it 
as an engineering and solution com-
pany. He also pointed out the latest 
situation of the know-how exports in 
his description.

Do you talk about the develop-
ments related with Vefa’s know-
how exports in 2017?

As Vefa, we produce products and 
buildings suitable for all kinds of 
climate conditions around the world. 
As of today, we have reached 101 

mamız vardı. Bunu geçtiğimiz yıl 
netleştirdik böylece Afganistan’da 
sosyal konutlar, okullar ve hastaneler 
yapılabilecek bir fabrika kurulum 
ihalesini almış olduk. Kurulum devam 
ederken Afganistan’dan gelen teknik 
heyeti eğittik, yeterlilik sertifikalarını 
verdik. 26 Mart 2018 itibariyle Afga-
nistan Devlet Başkanının katılımıyla 
fabrikanın açılışını yaptık. Afganistan 
Kentsel Gelişim Bakanlığına teslim 
ettik. Bir yıl boyunca danışmanlık ya-
parak fabrikanın işletilmesine destek 
olacağız. Bu süre sonunda sistemi 
kendilerine devredeceğiz. Buna 
benzer projeler için farklı ülkelerle 
görüşmelerimiz devam ediyor. Daha 
önce de Cezayir Devleti ile benzer 
bir protokol imzalamıştık. Şimdi onun 
sonuçlarını bekliyoruz. Son dönemde 
hem yurt içinde hem de yurt dışında 
bu tür talepler yoğunlaşmaya başladı. 
Vefa artık know-how ihracında da 
önemli bir mesafe almış durumda.

countries. While we send our prod-
ucts to some countries, we also carry 
out projects in others. Especially in 
the recent period, I can say that we 
also have become a value produc-
tion center in the field of know-how 
exports.
We are consolidating our place 
among the rare organizations, which 
can produce prefabricated panel, 
modular container, lightweight and 
structural steel that are components 
of the prefabricated construction 
industry under one roof in the inter-
national arena, from day to day. We 
are at many points of the world with 
our projects, prefabricated buildings 
and products. We offer special solu-
tions for large camps, mass housings, 
emergencies and refugee camps. We 
had a know-how agreement that we 
signed in Afghanistan in 2016. We 
have clarified this last year and thus 
we have received a tender for the 
construction of a factory in Afghan-
istan where social housing, schools 
and hospitals can be built. While the 
installation was ongoing, we trained 
the technical delegation coming from 
Afghanistan and gave them qualifi-
cation certificates. As of March 26, 
2018, we have opened the factory 
with the participation of the President 
of Afghanistan. We delivered it to the 
Ministry of Urban Development of 
Afghanistan. We will give consultancy 
for a year to support the operation 
of the plant. At the end of this time 
we will transfer the system to them. 
We have negotiations with different 
countries for similar projects. We 
have signed a similar protocol with 
the Algerian State before. Now we 
expect its conclusions. Recently, 
such demands both domestically 
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Peki, 2018 yılına dair neler söyle-
mek istersiniz?

Öncelikle şunu söyleyeyim: Vefa 
olarak önümüzdeki yıllarda da know-
how ihracatına ağırlık vereceğiz. Ürün 
ve proje yöneten bir yapı olmakla 
beraber bu sistemleri kuran ve yö-
neten bir yapı haline de geldik. Aynı 
zamanda Türkiye’nin dört bölgesinde 
bayisi bulunan bireysel markamız 
Nestavilla’nın bayilerini, 2018 yılında 
Türkiye’nin yedi bölgesine yaymayı 
amaçlıyoruz. Bunun yanında Profacto 
ve Neopan markalarımızın ürünlerini 
sektörde yarı mamul olarak bayilikler 
aracılığıyla pazarlama çalışmalarını 
başlattık, bu yıl söz konusu ürünleri-
mizi müşterilerimize sunuyor olacağız. 
Şu zamana kadar bu ürünleri, sadece 
kendimiz kullanıyorduk. Ayrıca 2017 
yılında, Profacto profilleri ve İnogen 
enerji teknolojileri ile güneş enerjisin-
de çok güzel neticeler aldık. Bunu 
daha fazla müşterimizin ihtiyacına 
sunmayı düşünüyoruz. Öte yandan 
yurt içinde ve yurt dışında son 
derece güçlü bir marka olan Vefanın 
Katar’da, Gabon’da ve Dubai’de şir-
ketleri bulunuyor. Diğer ülkelerde de 
bayilerimiz ve çözüm ortaklıklarımız 
mevcut. Orta Doğu’da ve Afrika’da 
da marka bilinirliğimiz yüksek. Geçen 
yıl sektörümüzde bir ilk olarak kabul 
edildiğimiz güçlü global markalar ya-
ratarak ihracatı artırmayı hedefleyen  
Turquality Programı ile birlikte yurt 
dışında markalaşma sürecimiz de 
hız kazandı. Bu program ile Etiyopya, 
Endonezya ve BAE ülkelerine 
odaklandık. 

Geleceğe dair hedefleri nelerdir?

1990 yılında kurulmuş bir firma 

olarak en büyük hedefimiz Vefayı 
bir dünya markası olarak konumlan-
dırmak. Bu bağlamda da daha fazla 
ihracat odaklı, daha fazla katma 
değerli ürünlere yönelmeyi düşü-
nüyoruz. Bir yandan sağlıklı ve geri 
dönüşümlü malzemeler üretiyoruz. 
Ayrıca geleceğin şehirlerinin çekirdek 
modül üretimlerine odaklanıp sağlıklı 
ve etkin yaşam alanlarını 2018 yılında 
sizlerle tanıştıracağız. Aynı zaman-
da yapı sistemlerini değiştirecek 
malzemeler de geliştiriyoruz. Bunların 
hepsi önümüzdeki sürecin sürprizleri 
olacak. Vefa olarak gece gündüz 
demeden gayretle çalışmaya devam 
ediyoruz.

and abroad have begun to intensify. 
Vefa, now, has taken a considerable 
distance in exporting know-how. 

Well, what do you want to say 
about 2018?

First of all, I will say this: As Vefa, we 
will also focus on exporting know-how 
in the coming years. As well as an 
organization that manages the product 
and project, we became a structure 
establishing and managing these sys-
tems. Also we aim to spread the deal-
ers of our individual brand Nestavilla, 
which has dealers in the four regions 
of Turkey, to the  seven regions of it 

in 2018. In addition to this, we have 
started to works on marketing our 
Profacto and Neopan brands’ products 
through dealerships as semi-products 
in the industry, we will offer our prod-
ucts to our customers this year. Until 
now, we were only using the products. 
In addition, in 2017, with Profacto Pro-
files, and Inogen Energy Technologies, 
we received very good results in solar 
energy. We intend to offer this to more 
of our customer’s need. On the other 
hand, Vefa, which is a very strong 
brand both domestic and abroad, 
has companies in Qatar, Gabon and 
Dubai. We have dealers and solution 
partners in other countries as well. 
Our brand awareness is also high in 
the Middle East and Africa. Last year, 
along with the Turquality Program, 
which was accepted as a first in our 
industry, our branding process abroad 
also accelerated. With this program 
we focused on Ethiopia, Indonesia and 
BAE countries.

What are the targets for the 
future?

As a firm that established in 1990, our 
biggest target is to position Vefa as a 
world brand. In this context, we think 
to focus on products more export-ori-
ented and more added value. On the 
one hand we produce healthy and 
recyclable materials. We will also intro-
duce you to the healthy and efficient 
living spaces in 2018 by focusing on 
the core module productions of the 
cities of future. At the same time we 
are developing materials to change 
building systems. All of these will be 
surprises for the next period. We, as 
Vefa, continue to plug away.
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Türkiye’nin öncü 
firmaları arasında yer 
alan Vefa, çeyrek asrı 
aşkın süredir edindiği 
bilgi ve tecrübesini, 
Türkiye’de ve 
dünyada imza attığı 
başarılı projelerle 
taçlandırıyor. 
Yenilenen 
organizasyonel ve 
yönetimsel yapısıyla 
yepyeni iş birlikleri 
ve projeleriyle yoluna 
devam ediyor.

Vefa Prepares to the 
Future with its Renewed 
Organizational and 
Administrative Structure

Yenilenen 
Organizasyonel ve 
Yönetimsel Yapısıyla 
Vefa, Geleceğe 
Hazırlanıyor

Vefa, which is one of 
the leading companies 
in Turkey, crowns 
its knowledge and 
experience it gained for 
over quarter century 
with the successful 
projects in Turkey and 
the world. It continues 
to its way with 
renewed organizational 
and administrative 
structure, with its 
projects and totally 
new cooperations.
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Vefanın ön üretimli yapı 
markası Vekon, gücünü 
entegre ve etkin 
kullanmak adına hem 
tesislerini hem de insan 
kaynağını Dilovası 
fabrikasında topladı.

Vefa’s prefabricated 
building brand, Vekon, has 
gathered both its facilities 
and its human resources 
in the Dilovası factory 
for the integrated and 
efficient use of its power.

Vekon, Sultanbeyli fabrikasını ve 
kompozit panel üretim hattını, 
ayrıca Kaynarca’daki satış ve 
pazarlama departmanını, Dilo-
vası fabrikasına taşıdı. Yaptığı 

Vekon transported its Sultanbeyli 
factory and composite panel produc-
tion line, as well as the sales and 
marketing department of Kaynarca, 
to the Dilovası factory. Vefa, which 

bu hamleyle daha büyük sinerji 
oluşturmak, verimliliği artırmak ve 
üretim gücünü maksimize etmeyi 
amaçlayan Vefa, Dilovası fabrika-
sını ön üretimli yapı sektörü için 
tam entegre bir ürettim üssüne 
dönüştürdü. Ön üretimli yapı sektö-
rünün güçlü markalarından Vekon, 
Kaynarca’da bulunan merkezindeki 
pazarlama ve satış departmanları 
da artık Dilovası Entegre Üretim 
Üssü’nde çalışmalarını sürdürecek. 
İnsan kaynağını ve üretim sistemini 
senkronize bir yapıda yaşatan 
Vefa, yeni düzeniyle yurt içinde ve 
yurt dışındaki çalışmalarına devam 
edecek.

aims to create greater synergy, 
increase efficiency and maximize 
production power with this move, has 
transformed the Dilovas plant into a 
fully integrated production base for 
the prefabricated building sector. The 
marketing and sales departments, 
which are at the headquarters in Kay-
narca of Vekon, one of the powerful 
brands of the prefabricated building 
sector, will also continue to work at 
the Dilovası Integrated Production 
Base. Vefa, which keeps the human 
resources and production system in a 
synchronized organization, will contin-
ue to work at home and abroad with 
its new order.

Vefa Turned Dilovası into 
Integrated Production Base

Vefa, Dilovası’nı Entegre 
Üretim Üssüne Çevirdi
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Vekon, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinin tüm birimleri için geçici hastane 
olarak kullanılacak hafif çelik yapılar inşa etti.

Vekon built lightweight steel constructions to 
be used as a temporary hospital for all units of 
Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine.

Vefanın ön üretimli yapı alanında 
hizmet veren deneyimli markası 
Vekon, “Cerrahpaşa Projesi” ile 
hafif çelikten 43 bin 602 metrekare 
büyüklüğünde prefabrik yapı inşa 
ederek Türkiye’de bir ilke imza 
attı. Türkiye’de tek seferde yapılan 
en büyük hafif çelik işi olan proje 
kapsamında İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih ve 
Avcılar Kampüsü, yeniden yapılan-

Vekon, Vefa’s experienced brand that 
operates in prefabricated construction 
area, brought in something new in Turkey 
by constructing a prefabricated building 
with 43 thousand 602 square meters of 
lightweight steel together with “Cerrah-
paşa Project”. It has the feature of the 
largest lightweight steel job that is made 
at a time. Within the scope of the project, 
Fatih and Avcilar Campus of Istanbul 
University Cerrahpaşa Faculty of Medicine 

dırıldı. Vekon tarafından 43 bin 602 
metrekarelik bir alanda iki ve üç 
katlı olmak üzere 14 bina inşa edil-
di. Binaların büyük çoğunluğu hafif 
çelikle inşa edilirken bazı binaların 
yapımında yapısal çelik de kullanıldı. 
Binaların cephe kaplamaları ile 
doğramaları da Vekon tarafından 
yapılan ve yaklaşık bir yıl süren 
projede üretilen prefabrikler, geçici 
hastane olarak hizmet verecek.

were reconstructed. It was built 14 
buildings including two and three storey 
in an area of 43 thousand 602 square 
meters. Structural steel was also used in 
the construction of some buildings, while 
the vast majority of buildings were built 
with lightweight steel. The prefabricated 
buildings produced in the project, which 
continued about a year and where facade 
coatings and joineries of buildings are built 
by Vekon, will serve as temporary hospital.

Vekon Brings in 
Something New Again

Vekon Bir Ilke Daha
Imza Attı
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Vekon, Gana’da 100 
farklı lokasyonda 
seçim kurulu 
ofisleri inşa etti.

Vekon has built 
election board offices 
in 100 different 
location in Ghana.

Vefanın işçi kamplarından sosyal 
konutlara, toplu konutlardan ticari 
binalara, modüler yaşam ünitele-
rinden sanayi tesislerine kadar çok 
geniş bir alanda ön üretimli yapı 

Vekon, Vefa’s brand that offers pre-
fabricated construction solutions in 
a wide range area from labor camps 
to social housing, from public hous-
ing to commercial buildings, from 

100 Election Board Offices 
Constructed in Ghana

Gana’da 100 Seçim Kurulu 
Ofisi Yapıldı

çözümleri sunan markası Vekon, 
Gana’nın 100 farklı lokasyonunda 
seçim kurulu ofisleri inşa etti. Ganalı 
firma, maksimum kalitede hizmeti 
en kısa zamanda alabilmek adına 
tercihini Vekon’dan yana kullandı. 
Yaklaşık beş ayda tamamlanan proje 
kapsamında 100 adet seçim kurulu 
için ofis binaları ve güvenlik kabinle-
ri yapıldı. Vefa kısa vadede Gana’da 
bir showroom’unun olmasını, uzun 
vadede ise orada bir üretim tesisine 
sahip olmayı hedefliyor.

modular living units up to industrial 
facilities, has built election board 
offices in 100 different location in 
Ghana. The Ghanaian company 
preferred Vekon to maximize service 
in the shortest possible time. Office 
buildings and security cabins for 
100 election boards were built as 
part of the project that was complet-
ed in about five months. Vefa aims 
to have a showroom in the short run 
and a production facility in the long 
run in Ghana.
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Vekon, Ruanda’da 
termik santral 
yöneticileri için prefabrik 
panel sistem ile büyük 
bir lojman inşa etti.
Yaşam konteyneri, prefabrike, hafif 
çelik ve yapısal çelik yapıların tasa-
rım, üretim ve uygulama süreçlerini 
anahtar teslim hizmet modeliyle tek 
başına üstlenen Vekon, Ruanda’daki 
ilk projesini hayata geçirdi. Vekon 
Türkiye’de kömür ithalatı yapan Ha-
kan Madenciliğin Ruanda’da termik 
santrallerde çalışacak personelin 
yaşam alanlarını altı ayda tamam-
ladı. 5 bin 500 metrekarelik kapalı 
alanda yer alan proje kapsamında 
mühendis lojmanları, ofis binaları, 
yemekhaneler, revir, laboratuvar, ça-
maşırhane, lokal binası ve güvenlik 
kabinleri prefabrik panel sistem ile 
yapıldı.

Vekon, which undertakes the design, 
production and application processes 
of living container, prefabricated, 
lightweight steel and strucutral steel 
buildings with a turnkey service model 
on its own, has completed its first pro-
ject at Rwanda. Vekon has completed 
the living spaces of the staffs who will 
work thermal power plants of Hakan 
Madencilik, a Turkish importer of coal, 
in Rwanda, at six months. Within the 
scope of project that has a closed 
area of 5.500 square meters, labor 
camp consisting of prefabricated, 
engineers and workers’ residences, 
office buildings, dining halls, infirmary, 
laboratory, laundry, local building and 
security cabins was built.

Private Lodging for Executives 
from Vekon to Rwanda

Vekon’dan Ruanda’da 
Yöneticilere Özel Lojman

Vekon has built a large housing 
complex in Rwanda with a 
prefabricated panel system for 
thermal power plant managers
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The Holl Project Rises 
in Pendik

The Holl Projesi 
Pendik’te Yükseliyor
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The Holl Life & 
Business Projesi, 
Pendik’te hayata 
geçiyor.

The Holl Life & 
Business Project 
comes to life in 
Pendik.

Vefa ve Metal Yapı Konut - Bekart 
İnşaat iş ortaklığı ile hayata geçi-
rilecek olan The Holl, İstanbul’un 
gözde ilçelerinden biri haline gelen 
Pendik’in en prestijli projesi olma 
niteliği taşıyor.
The Holl; modern ve ferah mimarisi, 
ofis ve home ofis kullanım alanları, 
rezidans hizmetleri, farklı konsept-
lerde toplantı salonları, lounge alanı, 
fitness salonu, seyir terası ve etkinlik 
alanlarıyla Anadolu Yakası’nın hem 
havasını hem de iş hayatını tümden 
değiştirmeye geliyor. 

Proje Yükseklerin Keyfini 
Vadediyor

The Holl; doktor, avukat, mimar, 
tasarımcı gibi küçük ofis ve home 
ofis kullanıcıları ile büyük ofis talebi 
olan şirketleri birlikte düşünerek 

The Holl, which will be carried out 
by the partnership of Vefa and Metal 
Yapı Konut-Bekart İnşaat, has the 
feature of the most prestigious pro-
ject of Pendik, which has become 
one of Istanbul’s favorite districts. 
The Holl comes to change both 
ambiance and business life of the 
Anatolian side entirely with modern 
and spacious architecture, office and 
home office usage areas, residence 
services, meeting rooms in different 
concepts, lounge area, fitness room, 
viewing terrace and activity areas.

The Project Promises to Enjoy of 
the High Class

The Holl has the feature of being 
a boutique project that designed 
as thought small office and home 
office users such as doctor, lawyer, 

tasarlanmış butik bir proje olma 
özelliği taşıyor. The Holl; home ofis 
ve ofislere ayrılan 14 katı, sosyal 
alanları ve yüksek yatırım getirisi ile 
iş hayatında her anlamda yüksekle-
rin keyfini vadeden bir proje olarak 
karşımıza çıkıyor.
Modüler mimarisi sayesinde The 
Holl’de yer alan bağımsız bölümler 
birleştirilerek daha büyük ve çok 
odalı ofis veya home ofis elde etme 
imkânı da bulunuyor. Bu yüzden 
aradığınız büyüklükteki bir ofisi 
The Holl’de mutlaka bulma şansına 
sahipsiniz.

Eşsiz Manzaraya Sahip

The Holl’de yer alan dairelerin 
tümü Marmara Denizi ve eşsiz 
Adalar manzarasını görecek şekilde 
planlandı. Dairelerin deniz tarafına 
konumlandırılan balkonları, man-
zaranın keyfini daha çok yaşama-
nızı sağlayacak. Ayrıca tüm tavan 
yükseklikleri 3,30 metre olarak 
gerçekleştirilecek. Böylece The Holl, 
günün her saati güneşin dairenizin 
içinde olduğu, havadar ve ferah bir 
yaşam sunacak.

architect, designer with companies 
demanding large office together. 
The Holl appears as a project that 
promises to enjoy of the High Class 
in every sense in business life with 
its 14 floors left to home office and 
offices, social spaces, and high 
return on investment.
It is possible to get larger and 
multi-room offices and home offices 
by combining independent sections 
in The Holl by means of its modular 
architecture. So you have a chance 
to find a big office you are looking 
for in The Holl.

Unique View

All of the apartments in The Holl 
are planned as to see the view of 
the Marmara Sea and the unique 
Islands. The balconies located on 
the seaside of the apartments will 
provide you to have more pleasure 
of the scenery. In addition, all ceiling 
heights will be realized as 3.30 
meters. Thus, The Holl promises an 
airy and spacious life, where the 
sun is in your house every hour of 
the day.

Vefa Holding Icra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit

Pendik E-5 yan yol üzerinde yapılacak olan The Holl Projesi, İstanbul’un gözde ilçelerinden biri haline gelen Pendik’in 
en prestijli projesi olacak. The Holl’ü, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, Kadıköy Metrosu gibi 
önemli ulaşım sistemlerinin merkezinde bulunan konumuyla büyük değer kazanacak bir proje olarak nitelendiriyorum.

Turan Koçyiğit, Vefa Holding Chief Executive Officer

The Holl Project, which will be built on the Pendik E-5 side road, will be the most prestigious project of Pendik, which 
has become one of Istanbul's favorite districts. I consider that the Holl project will earn great value as it is located at the 
center of important transportation systems such as Sabiha Gökçen Airport, High Speed Train Station, Kadıköy Metro.
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Vekon Sign on 
the TEKNOSAB 
Administrative 
Office Building

TEKNOSAB’ın 
Idari Ofis 
Binasında 
Vekon Imzası
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Ön üretimli 
yapılarda 
mühendislik ve 
çözüm markası 
olan Vekon, 
TEKNOSAB’ın 
idari ofis binasını 
hafif çelik yapı 
sistemiyle inşa etti.

Vekon, engineering 
and solution brand 
in prefabricated 
construction sector, built 
the administrative office 
building of TEKNOSAB 
with lightweight steel 
construction system.

100’ü aşkın ülkeye ön üretimli 
yapılar alanında çözümlerini ve 
ürünlerini ulaştıran Vekon, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
projesi olan ve “Yerli, Yenilikçi ve 
Yeşil Üretim” vizyonuyla projelen-
dirilen Teknoloji Sanayi Bölgesi 
(TEKNOSAB)’nde yer aldı. Bursa’yı 
ürünlerini dünyanın dört bir yanına 
ihraç eden bir merkez haline 
getirecek proje kapsamında Vekon, 
bin 400 metrekarelik kapalı alana 
sahip projenin hafif çelik yapı 
sistemiyle idari ofis binasını inşa 
etti. Tasarımdan mühendisliğe, 
üretimden montaja idari ofis binala-
rının hayata geçirilmesinde projenin 
içerisinde yer alan Vekon, idari ofis 
binasının çatısında, binanın kendi 
enerjisini kendi üretebilmesi adına 
güneş panelleri kullandı.

Vekon, which delivers solutions and 
products to the over 100 countries 
in the area of prefabricated con-
structions, located in the Technology 
Industry Zone (TEKNOSAB), which is 
the project of the Ministry of Science, 
Industry and Technology and projected 
with the vision of  “Domestic, Innova-
tive, and Green Production”. Within the 
scope of the project, which will make 
Bursa a center for exporting the prod-
ucts to all over the world, Vekon has 
built an administrative office building 
with a closed area of 1.400 square 
meters by lightweight steel construc-
tion system. Vekon, which involved in 
the project from design to engineering, 
from production to assembly, up to 
be carried out of administration office 
buildings, used the solar panels in 
the roof of the administrative office 
building to allow the building itself to 
produce its own energy.
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The Mektebi Tıbbiye Project of Sağlık 
Bilimleri University is Carried Out

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mektebi 
Tıbbiye Projesi Gerçekleştirildi

Vekon, Mektebi 
Tıbbiyeyi Şahane 
binasını inşa etti.

Vekon constructs the 
building of Mektebi 
Tıbbiyeyi Şahane

Vefanın; ön üretimli yapı sektö-
rünün tasarım, üretim, montaj 
ve lojistik süreçlerini tek başına 
üstlenen markası Vekon, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesinin Mektebi 
Tıbbiye Projesi’ni kısa sürede bitir-
di. Vekon, prefabrik panel sistemi 

Vekon, Vefa’s brand that undertakes 
the processes of design, production, 
assembly, and logistics of prefabricated 
construction sector on its own, has 
completed The Mektebi Tıbbiye project 
of Sağlık Bilimleri University in a short 
time. Vekon constructed its building by 

ile inşa edilen binasını 7 bin 869 
metrekarelik bir alanda kurdu. 
Hızını ve uzmanlığını söz konusu 
projede de ortaya koyan Vekon, 
başladığı projeyi 35 günde bitirdi. 
Böylelikle üniversitenin açılma-
sına bir ay kala sözleşme yapan 
Vekon, 35 gün gibi kısa sürede 
ikişer katlı iki ayrı bloktan oluşan 
geçici prefabrike yapıları anahtar 
teslim bitirerek hızını bir kez daha 
tescillemiş oldu.

prefabricated panel system, in an area 
of 7 thousand 869 square meters. 
Vekon, which demonstrating its speed 
and expertise in the project, finished 
its project in 35 days. Thus, Vekon, 
which contracted for one month before 
to open the university, registered its 
speed one more time by completing 
turnkey temporary prefabricated 
buildings that consisting of two differ-
ent blocks with two storey in a short 
period of time like 35 days.
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We Prioritize 
Customer 
Preferences

Müşteri 
Tercihlerini Ön 
Planda Tutuyoruz

Kanal Pazarlama ve 
Satış Müdürü İsmail 
Kolay, düzenlenen 
bayi toplantılarında, 
Vefanın yeni bayi 
yapılanması ile 
ilgili açıklamalarda 
bulundu.

İsmail Kolay, 
Channel Marketing 
and Sales Manager, 
explained about 
the new dealership 
structuring of 
Vefa at the dealer 
meetings.
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Grup şirketlerimiz ve markalarımız 
arasındaki sinerjiyi maksimuma 
çıkartmak ve bu süreçte de müşteri odaklı 
anlayışımızı devam ettirmek istiyoruz.

We want to maximize the synergies between our 
group companies and our brands and continue 
our customer-focused understanding in this 
process.

Vefa, yeni dönemde aldığı bir karar 
ile bayi yapılanmasına gitti. Söz 
konusu yapılanmanın detaylarını 
bayilere aktarabilmek adına da iki 
günlük bir organizasyon düzenledi. 
Etkinlik kapsamında Vefa Holding 
Kanal Pazarlama ve Satış Müdürü 
İsmail Kolay, toplantıların birinci 
günü Ekobord’un, ikinci günü ise 
Vekon ve Nestavilla’nın bayilerine 
yeni sistemi anlattı.

Müşteri Odaklı Anlayışımızı 
Devam Ettirmek İstiyoruz

Vefa bünyesinde bulunan tüm grup 
şirketlerinin dayanışmasının ön 
planda tutulduğu yeni bir dönem 
planladıklarını belirten İsmail Kolay, 

Vefa went to the dealership struc-
turing with a decision taken in the 
new period. A two day organization 
was organized in order to convey 
the details of the relevant structuring 
to the dealers. Within the scope of 
the event, Ismail Kolay, Vefa Holding 
Channel Marketing and Sales Man-
ager, told the new system to Ekobord 
dealers the first day and to Vekon 
and Nestavilla dealers the second 
day of the meetings.

We Want to Continue our Custom-
er-Focused Understanding 

İsmail Kolay, who indicated that as 
Vefa, they were planning a new year 
in which they prioritizing the solidarity 

“Grup şirketlerimiz arasındaki siner-
jiyi maksimuma çıkartmak ve bu sü-
reçte de müşteri odaklı anlayışımızı 
devam ettirmek istiyoruz. İnsanların 
gıdadan sonraki en önemli ihtiyacı 
barınmadır. Ayrıca kişiler sahip 
olmak istedikleri evleri de tamamen 
kendi hayallerine göre dizayn etmek 
isterler. Bu da demek oluyor ki biz-
ler ne kadar mükemmel bir tasarım 
sunsak da insanların zevklerine 
hitap edemeyebiliriz. Çünkü insanlar 
çeşitlilikten ve farklılıktan hoşlanı-
yor. Buradan yola çıkarak bizler de 
insanlara çok seçenekli çözümler 
üretmeye karar verdik. Böylelikle 
Nestavilla evlerinde belirli kalıplar 
üzerinden ilerlemek yerine müşteri-
nin talepleri doğrultusunda hizmet 

of our group companies, said; “We 
want to maximize the synergy 
between our group companies and 
continue our customer-focused 
understanding in this process. The 
most important need of people after 
food is sheltering. In addition, people 
want to design the houses they want 
to own according to their dreams. 
This means that even though we 
offer a perfect design, we may not be 
able to appeal to people’s pleasures. 
Because people like diversity and 
difference. From this way, we decided 
to make solutions with a lot of choic-
es for people. Thus, we would like 
to offer services in accordance with 
the demands of our customers rather 
than going through specific patterns 
in Nestavilla houses. In addition, we 
plan to come Vefa to a position that 
will mention as a product company at 
the same time by offering semi-fin-
ished products, which are used for 
prefabricated buildings produced in 
its facilities, Profacto and Neopan 
brands to the market.”
 
We Try to Accumulate the Whole 
Synergy of Vefa

Kolay, who conveyed the details of 
the new dealership structuring of 
Vefa to the participants, also empha-
sized that they gave great importance 
to the quality of service as Vefa. 
Kolay, “We strive to ensure that our 
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sunmak istiyoruz. Ayrıca Vefanın, 
tesislerinde ürettiği ön üretimli 
yapılar için kullanılan yarı mamulle-
ri, Profacto ve Neopan markalarını 
sektörün pazarına sunarak aynı 
zamanda bir ürün firması olarak 
da adından söz ettirecek konuma 
gelmesini planlıyoruz.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Vefanın Tüm Sinerjisini Toplama-
ya Çalışıyoruz 

Katılımcılara Vefanın yeni bayi 
yapılanmasının detaylarını aktaran 
Kolay, Vefa olarak hizmet kalitesine 
çok önem verdiklerinin de altını 
çizdi. Kolay, “Bayilerimizin müşteri-
lerimizi en iyi şekilde anlamaları ve 
onlara eksiksiz hizmet sunmalarını 
sağlama gayretindeyiz. Bayi siste-
mimizle Vefanın bütün gruplarının 
sinerjisini toplamaya çalışıyoruz. 
Üzerinde durduğumuz bir diğer 
nokta hizmet kalitesi. Hizmet kali-
tesinde bayilerimizin uygulamacıları 
önemli rol oynuyor. Onları en doğru 
şekilde eğitip akabinde de serti-
fikalandırabilirsek kaliteli hizmet 
ihtiyaçlarını karşılama konusunda 
da başarılı oluruz. Vefa tarafından 
sertifikalandırılmış birine müşterileri-
miz nezdinde de güven oluşuyor. Bu 

da bizim müşteriyi odak noktamız 
haline getiren ve onların memnu-
niyetini ön plana çıkardığımız bir 
yapılanmayı ortaya koyuyor. Öte 
yandan müşterilerimizin taleplerini, 
satış sonrası doğru müşteri ilişkileri 
yönetimiyle ve servis hizmetleriyle 
cevaplandırabilirsek markamızın 
değeri de günbegün artacaktır.” 
şeklinde konuştu.

Müşterilerimizin Seçimlerini 
Önemsiyoruz

Müşterilerinin seçimlerine önem 
verdiklerine dikkat çeken Kolay, 
“Kişi alacağı evin en ince detay-
larını bile kendisi belirlemek ister. 
Ama bizim seri olarak ürettiğimiz 
Nestavilla evlerinin modeli ve statik 
hesapları aynı. Bu noktada işi biraz 
da müşterinin tercihine bırakmaya 
karar verdik. Çünkü müşteri, evinin 
aksesuar ürünlerini ve boyasını ken-
di seçtiğinde hizmetin de kusursuz 
olduğu kanaatindeyiz. Bunun için de 
binanın tamamlayıcı aksesuarlarını, 
müşterilerin tercihleri ve talepleri 
doğrultusunda piyasanın en iyi 
markalarından temin edip onlara 
hizmet olarak sunmaya karar verdik. 
Müşterilerimiz bizim ürettiğimiz Nes-
tavilla evlerini değil de özel bir bina 
isteyebilir. Farklı bir kapı ya da salon 
hayal ediyor olabilir. Müşterilerin 
bu talepleri de bizim kalıplarımızın 
dışında olduğu için farklı bir tasarım 
yapmamız gerekiyor. Bu da doğal 
olarak maliyeti artırıyor. Burada 
müşteriden giderleri göğüslemesini 
talep ediyoruz. Çünkü hem seri 
üretimin dışına çıkmış oluyoruz hem 
de personel istihdam ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

dealers understand our customers 
in the best possible way and offer 
them full service. We are trying to 
accumulate the synergy of all the 
groups of Vefa by our dealer system. 
Another point we are standing on is 
the quality of service. Implementers 
of our dealers plays an important 
role in service quality. We succeed in 
meeting the needs of quality service 
if we train them properly and after 
certify. Someone who certified by 
Vefa builds trust in terms of custom-
er. This puts forward a structuring 
that makes customer our focus and 
we prioritize their satisfaction. On the 
other hand, the value of our brand 
will increase day by day if we can 
respond to our customers’ demands 
by customer relations management 
and service.” he said. 

We Care About Customer’s 
Choices

Kolay, who pointed out that they 
cared about customer’s preferences, 
“person wants to determine even 
the finest detail of the house he will 
buy. But the model and the static 
calculations of the Nestavilla houses 
we produced as series are the same. 
At this point, we decided to leave 

the business a bit to the customer’s 
preference. We are now leaving this 
choice to our customers. Because, 
we believe that service is also perfect 
when customers choose their home’s 
accessory products and painting. 
For this, we decided to provide the 
building’s complementary accessories 
from the best brands of the market in 
the direction of the customers’ prefer-
ences and demands and serve them 
as a service. Our customers may 
require a private building, not the 
Nestavilla houses we produce. They 
might be dreaming of a different 
door or living room. Because these 
demands are outside our pattern, we 
have to make a different design. This 
naturally increases the cost. Here, we 
demand the customer to pay for the 
expenses. Because both we are out 
of mass production and we employ 
personnel.” he expressed.

Müşteri, evinin 
aksesuar ürünlerini 
ve boyasını kendi 
seçtiğinde hizmetin 
de kusursuz olduğu 
kanaatindeyiz.

We believe that 
service is also perfect 
when customers 
choose their home’s 
accessory products 
and painting.

Yeni Marka Stratejisi
Vefa, yeni marka stratejisi ile kendi 
bünyesinde bulunan Vekon, Nestavilla, 
Ekobord, Neopan, Profacto ve İnogen 
markaları arasındaki sinerjiyi kuvvet-
lendirerek bütün markalarını bayilerinin 
satışına sunmayı hedefliyor. Vefa artık 
tüm çözümlerini bir projede entegre bir 
şekilde müşteriye sunacak. Aynı zaman-
da da yarı mamul ürünlerini bayilere ve 
tüm pazara sunacak.

New Brand Strategy
Vefa aims to offer its whole brands to 
the sale of its dealers by strengthening 
synergies between its Vekon, Nestavilla, 
Ekobord, Neopan Profacto and Inogen 
brands with new brand strategy. Vefa will 
now offer its all solutions integratedly 
to customers in a project. At the same 
time, it will present semi-finished 
products to dealers and all market.
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A New Horizon in 
Mosque Architecture

Cami Mimarlığında 
Yeni Bir Ufuk

İstanbul’da bulunan 
Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Camii 
ve Kültür Merkezi 
projesi Hassa Mimarlık 
imzası taşıyor.

The project of Marmara 
University Theology 
Faculty Mosque and 
Cultural Center in 
Istanbul bears Hassa 
Mimarlık signature.

Hassa Mimarlık imzası taşıyan Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Camii ve Kültür Merkezi, mimarlık 
geleneğimizin günümüze uygun bir 
şekilde yeniden yorumlandığı bir ta-
sarım olarak inşa edildi. İstanbul’un 
Üsküdar ilçesinde yapılan camide, 
makro ölçekten mikro ölçeğe kâina-
tın bütününde yer alan dönme hare-
ketinden ilham alındı. Projede, Orta 
Asya’da bulunan Pamir Yaylası’ndan 
Erzurum ve Çorum’a kadar uzanan 
Orta Anadolu’ya kadar süreklilik 
arz eden kırlangıç tavan tekniği 
kullanıldı. Böylelikle cami mimarlığın-
da yeni bir ufuk arayışı olan projede, 
parçadaki bütün ve bütündeki parça 
kavramlarını tabiattaki nautilus for-
munun fraktal yapısı ve 1000 yıllık 

Marmara University Faculty of The-
ology Mosque and Cultural Center, 
which bears Hassa Mimarlık signa-
ture, was built as a design that rein-
terprets our architecture tradition in a 
timely manner. The mosque, built in 
the town of Üsküdar in Istanbul, was 
inspired by the rotation movement 
that located in the whole universe 
from micro scale to the macro scale. 
In the project, the continuing swallow 
ceiling technique, which extending 
from Pamir Plateau in Central Asia to 
Erzurum and Çorum and continues 
to Central Anatolia, was used. Thus, 
in the project which seeks a new 
horizon in mosque architecture, the 
whole in the part and parts in the 
whole concepts are combined with 
the fractal structure of the natural 
nautilus form of the nature and the 
1000 years old traditional swallow 
ceiling technique inspiration.

geleneksel kırlangıç tavan tekniğinin 
ilhamıyla birleştirildi. 

Vahdet Fikri Devam Ettiriliyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Camii ve Kültür Merkezi projesi, 
geleneksel cami mimarimizin teme-
lindeki merkezi mekân kurgusunu 
ve mekânda vahdet fikrini devam 
ettiriyor. 
Hassa Mimarlık, Osmanlı’daki 
minare mimarisinin bugünün diliyle 
yorumlanmadığı bu projede oryan-
talizme düşmeden farklı ve yeni 
bir tarz ortaya koymayı hedefledi. 
Böylece Osmanlı mimarisinin ahenk 
ve tenasübüyle bugünün malzeme 
ve teknik imkânları mezcedilerek 
malzeme-biçim ilişkisine farklı bir 
yorum getirilmiş oldu.

Çekim Merkezi Olarak Kurgulandı

26 bin 932 metrekare bir alanda 
inşa edilen ve eskiden olduğu gibi 
bugün de bütünüyle sosyal hayata 
ait bir çekim alanı olarak kurgula-
nan Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Camii ve Kültür Merkezinin 
içerisinde abdesthaneler, sergi alan-
ları, fuayeler, iç bahçeler ve servis 
mekânları da yer alıyor.

Unity Idea Continues

Marmara University Theology Faculty 
Mosque and Cultural Center project 
continues the central space fiction in 
the basis of our traditional mosque 
architecture and the idea of unity in 
the space.
Hassa Mimarlık aimed to present a 
different and new style without fall 
into the orientalism in this project 
which the minaret architecture of the 
Ottoman Empire was not interpreted 
in today’s language. In this way, a dif-
ferent interpretation was made about 
the relation between material and 
form by the harmony and symmetry 
of the Ottoman architecture was 
being mixed with today’s material and 
technical possibilities.

Designed as a Center of 
Attraction

There are ablution places, exhibition 
places, foyer areas, inner gardens 
and service places in the Marmara 
University Theology Faculty Mosque 
and Culture Center, which was built 
on an area of 26 thousand 932 
square meters and was designed as 
an attraction area of social life today 
same as before.
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Turkish Architectural 
Breezes in Tokyo

Tokyo’da Türk 
Mimari Esintileri

Tokyo Türk Camii, 
Türkiye’nin tanıtımı 
noktasında önemli 
bir proje olma özelliği 
taşıyor.

Tokyo Turkish Mosque 
has the feature to be 
an important project 
in the point of Turkey’s 
publicity.

Hassa Mimarlık tarafından Japon-
ya’da yapılan Tokyo Türk Camii ve 
Kültür Merkezinin çalışmalarına 
1998 yılında başlandı. Açılışı 
ise 2000 yılında gerçekleştirildi. 
Caminin kaba inşaatını, Japonya’nın 
önemli ve büyük firmaları arasında 
yer alan Kajima Corporation yaptı. 
İnce yapı işleri ise Türk ustaları ve 
sanatkârları tarafından gerçekleşti-
rildi. Bir sanat yapısı olan caminin 
inşası için gerekli mamul ve yarı 
mamul malzemeler Hassa Mimarlık 
tarafından Türkiye’de imal edildi ve 
gemilerle Japonya’ya gönderildi. 

Türkiye’nin Tanıtımında Önemli 
Bir Proje

Türkiye’nin tanıtımı noktasında da 
önemli bir proje olma özelliği taşıyan 
Tokyo Türk Camii, Müslümanların 

The works of the Tokyo Turkish 
Mosque and Culture Center that 
built in Japan by Hassa Mimarlık 
was begun in 1998. The opening 
ceremony took place in 2000. The 
rough construction of the Mosque 
was done by Kajima Corporation, 
which is one of Japan’s major and 
important companies. Trim construc-
tion works were carried out by Turkish 
masters and craftsmen. Finished and 
semi-finished materials necessary for 
the construction of the mosque, which 
is an art building, were manufactured 
by Hassa Mimarlık in Turkey and sent 
to Japan by ships.

An Important Project in Turkey’s 
Promotion

Tokyo Turkish Mosque, which also has 
the feature to be an important project 
in the point of Turkey’s publicity, hosts 
to the Japanese visitors in a significant 

yanı sıra önemli oranda Japon ziya-
retçilere de ev sahipliği yapıyor.
Cami, Türk-İslam medeniyeti sanat-
larından örnekler taşıyor. Süsleme-
lerinde yoğunlukla hat sanatına yer 
verilen caminin içerisinde mad-
de-mana mimarisinin birleştirilmeye 
çalışıldığı görülüyor. 
Tokyo Camii’nin altıgen şemalı, 
merkezi kubbe etrafında altı yarım 
kubbe şeklinde tasarlanmasının 
nedeni ise vahdeti ifade etmesi. 
Hem geleneksel mimari özellik-
ler muhafaza edilip hem de son 
teknolojiyi kullanarak inşa edilmiş 
cami ile ilgili Mimar Muharrem Hilmi 
Şenalp kendisiyle gerçekleştirilen 
bir röportajda şu ifadeleri kullandı: 
“Tasarımda ve detaylarda geleneksel 
mimari unsurların dizayn kriterlerine 
bağlı kalınarak, taklide düşülmeden 
orijinal bir telif eser ortaya koymaya 
çalıştık. Projede nisbet, ahenk ve 
tenâsübü temin için tasarım ve 
ölçülendirmede metrik sistemi 
değil, eski mimarî ölçü birimi olan 
‘arşını’ kullandık. Ayrıca betonarme 
üst yapıyı, bütün kubbeler dâhil, 
kalıpsız olarak döktük ve betonarme 
kabuk yapı anlayışına, imalât tekniği 
açısından Japonya’da betonarme 
inşaat literatürüne giren bir yorum 
getirdik.”

proportion as well as Muslims. The 
mosque has the examples from 
Turkish-Islamic civilization arts. It is 
seen that it is attempted to be merged 
material and sense architecture in the 
mosque where the art of calligraphy is 
located in the decoration.The reason 
that The Tokyo Mosque is designed 
as a hexagonal scheme, six half dome 
around the central dome is to express 
unity. In an interview related with the 
mosque, which both was preserved 
traditional architectural features and 
was built using the latest technology, 
Architect Muharrem Hilmi Şenalp used 
the following expressions: “ We tried to 
create an original royalty work without 
reproducing and by adhering to the 
design criteria of traditional architec-
tural elements In design and details. 
We have used “archine”, which is the 
old architectural measurement unit, 
not the metric system in design and 
measurement in order to provide the 
proportions, harmony and symmetry in 
the project. In addition, we poured the 
concrete superstructure, including all 
the domes, without formwork and we 
brought an interpretation, which enter-
ing to concrete construction literature 
in terms of manufacturing technique in 
Japan, to concrete shell construction 
understanding.
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The Commentator of Yesterday 
and Today in Architecture: 
Muharrem Hilmi Şenalp

Mimaride Dünün ve 
Bugünün Yorumcusu: 
Muharrem Hilmi Şenalp
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Yüksek Mimar 
Muharrem Şenalp, 
kariyeri boyunca 
klasik dönem Osmanlı 
mimarisini, günümüzün 
teknolojisi ile 
yorumlayarak pek çok 
yapıya hayat verdi.

Master Architect 
Muharrem Şenalp 
has given life to many 
buildings during his 
career by interpreting 
classical period Ottoman 
architecture together 
with current technology.

Mimar Muharrem Hilmi Şenalp, 
1957 yılında Konya’da dünyaya 
geldi. Eğitim hayatına Konya’da baş-
layan Şenalp, 1981 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakülte-
sinden mezun oldu. Aynı üniversi-
tede “Yapı Sistemi”, Yıldız Teknik 
Üniversitesinde ise “Mimarlık Tarihi 
ve Restorasyon” alanlarında yüksek 
lisans yaptı. Master eğitimden sonra 
Boğaziçi Üniversitesinde bir süre 
öğretim üyesi olarak görev aldı.
Mimarın Osmanlı kültürüne ortaokul 
sıralarında başlayan ilgisi, onu genç 
yaşta klasik musikiyle tanıştırdı. 
Sonrasında da Şenalp; tambur, ney 
ve rebap sazlarını çalmaya başladı. 
Hatta sınıf arkadaşı neyzen Sadred-
din Özçimi ile konserler verdi.

Mimaride Farklı Bir Üslup

Mimar Muharrem Şenalp, gelenek-
sel İslam sanatlarının temeli olan 
“fraktal geometri” ile tabiattaki 

Architect Muharrem Hilmi Şenalp was 
born in 1957 in Konya. Şenalp, who 
started his education life in Konya, 
graduated from Istanbul Technical 
University Faculty of Architecture in 
1981. He took master degree in the 
area of “Building System” at the same 
university and in the area of  “Architec-
ture History and Restoration” at Yıldız 
Technical University. After graduation, 
he worked as a faculty member at 
Boğaziçi University for a while. His 
interest in the Ottoman culture, which 
started in middle school, introduced 
him to classical music at a young age. 
Then Şenalp began to play tambour, 
ney and rebab. He even gave concerts 
with his classmate Neyzen Sadreddin 
Ozcimi.

A Different Style in Architecture

Architect Muharrem Şenalp built many 
buildings by interpreting the natural 
forms with “fractal geometry” which is 

formları, mimari bir üslupla yorum-
layarak pek çok yapıyı inşa etti. 
Projelerinde geometrik desenlerin 
üçüncü boyuta kaldırılmasını ilk 
kez uygulayıp, yeni strüktürler 
deneyerek farklı bir mimari üslup 
oluşturmaya çalıştı. Farklı bir 
mimari üslup kullanarak inşa ettiği 
yapılarında başarılı oldu. Mimari 
çalışmalarında Şenalp’i farklı kılan 
Türk-İslam geleneğini günümüze 
entegre ederek ilerlemeyi hedefle-
mesiydi. Bu düsturda da teknolo-
jiden yararlanarak geleneğin zihin 
dünyasını kurgulamayı amaçladı 
ve yapılarını bu şekilde inşa etti. 
Hilmi Şenalp, ulusal ve uluslararası 
arenada pek çok başarılı projeye 
imza atan Hassa Mimarlığı da 1983 
yılında kurdu. 

Uluslararası Pek Çok Ödül

Hayata geçirdiği başarılı proje-
lerle nam salan mimarın inşa 
ettiği Tokyo Camii ve Türk Kültür 
Merkezi projeleri, 2002 yılında 
Japon Mimarlık ve Bina Bilimi 
Mimari Enstitüsü tarafından “Japon 
Mimarisine Renk Katan 40 Elit Eser 
Listesi”nde yerini aldı. Tokyo Camii 
aynı zamanda National firmasının 
“Seçkin Aydınlatma Ödülü”ne layık 
görüldü. 121 ülkenin katıldığı Expo 
2005 Aichi Japan Fuarı’nda, Tür-
kiye Pavyonu projesi ile “Nature’s 
Wisdom Award–Doğanın Bilgeliği” 
altın ödülünü de aldı.

the basis of traditional Islamic arts, in 
an architectural style. In his projects, 
he applied to be raised of geometric 
patterns to the third dimension for the 
first time and tried to create a different 
architectural style by trying new struc-
tures. He succeeded in the structures 
he built using a different architectural 
style. The thing that makes different in 
his architectural works was aiming to 
progress by integrating the Turkish-Is-
lamic tradition to modern day. In this 
respect, by using the technology, 
he aimed to edit the mind world of 
tradition and built his buildings in this 
way. Hilmi Şenalp also established 
Hassa Architecture in 1983, which has 
signed in many successful projects 
both nationally and internationally.

Lots of International Awards

The Tokyo Mosque and Turkish 
Cultural Center projects, which were 
built by architects who have been 
acclaimed for their successful projects, 
took place at the “40 Elite Works 
List that Giving Color to Japanese 
Architecture” issued by the Japanese 
Architecture and Building Science 
Architectural Institute in 2002. The 
Tokyo Mosque was also deemed 
worthy by the National Company as 
the “Distinguished Lighting Award”. It 
also received “Nature’s Wisdom” gold 
award at 2005 Aichi Japan Fair that 
121 countries participated in by the 
project of Pavilion of Turkey.

01  Muharrem Hilmi Şenalp

01
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HR Differences in 
Global Companies

Global Şirketlerde 
IK Farklılıkları

Uluslararası 
şirketlerdeki çalışan 
profillerinde, çok 
kültürlülükten 
kaynaklanabilecek 
sorunlar, ancak 
kurumsal politikaların 
bu duruma göre 
kurgulanması ile 
aşılabilir.

Problems that can arise 
from multiculturalism 
in worker’ profiles 
in international 
companies can only 
be overcome by the 
fact that institutional 
policies are built 
according to this 
situation.

İ K  |  H R

Mustafa Özkan



62|  VEFABİZ - MAYIS / MAY 2018

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler 
ve toplumların modernleşmesi, beraberinde 
küreselleşmeyi getirdi.

Today’s technological developments and the 
modernization of societies led to globalization.

Dünya üzerindeki ürünlerin, fikirlerin 
ve yaşanan kültürel paylaşımların 
etkisiyle globalleşme hız kazandı. 
Dolayısıyla günümüzde yaşanan 
teknolojik gelişmeler ve toplumların 
modernleşmesi, beraberinde küre-
selleşmeyi getirdi. Dünyada yaşanan 
bu gelişmeler ve tüm ülkelerin 
küreselleşme evrimi, iş dünyası tem-
silcilerini de etkiledi. Özellikle çok 
uluslu şirketler, yaşanan gelişmelere 
entegre olmak durumunda kaldı. 
Çünkü artık rekabet ortamında da 
bir uluslararasılaşma başladı. Bu 

Globalization has gained momentum 
with the impact of products, ideas 
and cultural exchanges around the 
world. Therefore, today’s technologi-
cal developments and the moderniza-
tion of societies led to globalization. 
These developments in the world 
and the globalization evolution of 
all countries also affected business 
world representatives. In particular, 
multinational corporations have to be 
integrated to encountered develop-
ments. Because, now, internationali-
zation has started in the competitive 
environment. This integration led to 
a shift related with both companies 
their activities, both its structure and 
its perceptions of management.

Different Culture, Faith and Life 
Style

This big ecosystem in the companies 
is composed of various cultures, 
belief groups and even people whose 
lifestyles are in different character. 
The company you work for can serve 
with worksites, offices or branches 
in different parts of the world. While 
your chief engineer working in your 
worksite in India is a Hindu, your 
sales manager in your office in South 
America may be a Catholic. During 
the year you may need to celebrate 
the Christmas of your Christian 
employees and the Ramadan Feast 
of your Muslim workers.

entegrasyon, şirketlerin hem faaliyet-
leri hem yapıları hem de yönetim an-
layışları ile ilgili değişikliğe gitmesine 
neden oldu. 

Farklı Kültür, İnanç ve Yaşam 
Tarzı

Söz konusu şirketlerdeki bu büyük 
ekosistem de çeşitli kültürlerden, 
inanç gruplarından ve hatta yaşam 
tarzı farklı karakterdeki insanlardan 
oluşuyor. Çalıştığınız şirket, dünyanın 
farklı yerlerinde şantiyeleri, ofisleri 

Global HR Policies
In terms of human resources, 
language and cultural differences 
are common as well as religious dif-
ferences according to regions. To be 
your Chinese engineers, Italian archi-
tects and local construction workers 
in your project area in Johannesburg 
and you should be able to manage 
all of these from Turkey. As mobility 
around the world improves, accessi-
bility increases, and you want to com-
bine your projects with the world’s 
best companies, you always have to 
be prepared for language, religion 
and cultural differences. These are all 
processes that are in the routine of 
global companies.

Differences Should be Analyzed 
Correctly
Human resources departments in 
multinational corporations should 
make their annual plans according 
to the days and weeks on which 
the different beliefs and cultures of 
the world are important. Many days 
from Easter holidays to the Sabbath 
day, from the Feast of Sacrifice up 
to Buddhist rituals in their calendar 
should take place. They need to do 
this both in corporate congratulations 
and in the business plan. These days 
should not be forgotten when setting 
up annual leaves and special day 
vacations. A common language, style 
and most important respect must 
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Dil, din ve kültürel farklılıklara karşı her zaman 
hazırlıklı olmak zorundasınız.

You always have to be prepared for language, 
religion and cultural differences.

ya da şubeleri ile hizmet verebilir. 
Hindistan’daki şantiyenizde çalışan 
baş mühendisiniz bir Hindu iken Gü-
ney Amerika’daki ofisinizdeki satış 
müdürünüz bir Katolik olabilir. Yıl 
içerisinde Hristiyan çalışanlarınızın 
Noel’ini, Müslüman çalışanlarınızın 
da Ramazan Bayramı’nı kutlamanız 
gerekebilir. 

Global İK Politikaları

İnsan kaynaklarında bölgelere göre 
dini farklılıkların yanında dil ve kültür 
farklılıkları da yaşanan olağan du-
rumlardır. Johannesburg’taki proje 
sahanızda Çinli mühendislerinizin, 
İtalyan mimarlarınızın ve yerel halk-
tan inşaat işçilerinizin olması ve tüm 
bunları Türkiye’den yönetebilmemiz 
gerekebilir. Dünyadaki mobilite 
geliştikçe, erişilebilirlik arttıkça ve 
projelerinizi dünyanın en iyi şirketle-
riyle bir arada yapmak istedikçe dil, 
din ve kültürel farklılıklara karşı her 
zaman hazırlıklı olmak zorundasınız. 
Bunların hepsi global şirketlerin 
rutini içerisinde olan süreçlerdir.  

Farklılıklar Doğru Analiz Edilmeli

Çok uluslu şirket yapılarında insan 
kaynakları departmanları, yıllık 
planlamalarını dünyanın farklı inanç 
ve kültürlerinin önemli saydıkları 
gün ve haftalara göre yapmalıdır. 
Takvimlerinde; Paskalya tatilinden 

be kept in front of every environ-
ment from intra-company mailings 
to meetings. For example, in the 
case of using in English “please” at 
the end of each sentence by using 
the imperative mode, interrogative 
particle which means request mainly 
is used in Turkish. Another detail also 
emerges in food cultures. People in 
the north may be in a more distant 
relationship, as long as the hospitality 
and respect to the guest is important 
in the Central Asian and Middle 
Eastern countries. It is not necessary 
to make positive or negative results 

Şabat gününe, Kurban Bayramı’n-
dan Budist ritüellerine kadar pek 
çok gün yer almalıdır. Bunu hem 
kurumsal tebriklerde hem de iş 
planında yapmaları gerekir. Yıllık 
izinlerin ve özel gün tatillerini 
ayarlarken bu günler unutulma-
malıdır. Şirket içi mailleşmelerden 
toplantılara kadar her ortamda 
ortak bir dil, tarz ve en önemlisi 
saygıyı önde tutmalıdır. Örneğin, 
İngilizlerin emir kipi kullanarak her 
cümlenin sonunda “lütfen” kullan-
malarının karşılığında Türkçede 
daha çok rica anlamına gelen soru 
eki kullanılır. Bir başka detay da 
yemek kültürlerinde yaşanıyor. Orta 
Asya ve Orta Doğu ülkelerinde 
misafire ikram ve hürmet önemliy-
ken kuzeydeki ülke insanları daha 
mesafeli bir ilişki içinde olabilir. 
Bu gibi farklılıklardan olumlu ya 
da olumsuz sonuçlar çıkartmamak 
gerekir. Farklı ülkelerin kendi iklim 
şartları ve coğrafi yapıları, o bölge-
deki kılık kıyafete de yansır. Bir de 
yöresel kıyafetlerin hala kullanıldığı 
ülkeleri de düşünürsek global şir-
ket çalışanları, bu farklılıkları doğru 
analiz etmeli ve kurumsal tarzdan 
ayrılmamalıdır.
Uluslararası boyutta çalışan global 
şirketler, bu gibi durumları öngöre-
rek kurum anayasasını buna göre 
hazırlamalı, inançlara ve kültürlere 
değer vermeli ve stratejilerini buna 
göre organize etmelidir.

from such differences. The different 
countries’ own climate conditions and 
geographical features are reflected 
in the dresses of the region. And 
if we think about the countries 
where regional clothes are still used, 
global company employees should 
analyze these differences correctly 
and not leave the institutional style. 
Global companies working at an 
international level should prepare the 
institutional constitution accordingly 
by anticipating such situations, value 
beliefs and cultures and organize 
their strategies accordingly.
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Ghana: Africa’s 
Gateway to the World

Afrika’nın Dünyaya 
Açılan Kapısı: Gana

Tropikal iklim 
kuşağında yer alan 
Gana; sahil şeridi, 
yağmur ormanları ve 
savan bölgesi olmak 
üzere çeşitli coğrafi 
zenginlikleri bir arada 
barındırıyor.

Ghana, which locates 
in the tropical climate 
zone, holds a variety 
of geographical 
riches including 
coastline, rainforests, 
and Savannah 
climate zone.

Pınar Kenar
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Gana’nın sanayi, ticaret 
ve kültür merkezi olan 
Akra, Afrika’nın da 
en modern şehirleri 
arasında yer alıyor.

Ghana’s industrial, 
commercial and 
cultural center, Akra 
is among the Africa’s 
most modern cities.

Atlantik Okyanusu’nda yer alan Gine 
Körfezi’ne, yaklaşık 550 kilometre 
sahil şeridi bulunan ve Afrika’nın 
en zengin altın madenlerine sahip 
olmasından dolayı koloni döneminde 
Afrika’nın Altın Sahili adını alan 
Gana, dünyada kakao üretiminin de 
en fazla olduğu ülke. Kakao üretimi, 
Avrupalıların da bu bölgelere yer-
leşmesinde ciddi etken oluşturmuş 
bir faktör. Kuzeyinde Sahra Çölü, 
güneyinde Atlantik Okyanusu 
bulunan Gana, aynı zamanda 
Afrika’da bağımsızlığını ilan eden 
ilk ülke olmasıyla dikkat çekiyor. 25 
milyon nüfusuyla birçok yerel dile ev 
sahipliği yapmasıyla birlikte resmi 
dili İngilizce olan Gana, bu yönüyle 
de ziyaret edilmek için dünyaya 
kucak açıyor. 

Uçsuz Bucaksız Başkent

Afrika’nın dünyaya açılan kapısı 

Ghana, which has about 550 km of 
coastline to Guinea Gulf located in 
the Atlantic Ocean and named as the 
Golden Coast of the Africa because 
of having Africa’s richest gold mines 
in the colonial period, is also the 
most cocoa producer country in the 
world. Cocoa production is a factor 
that has formed a serious motivation 
in the Europeans settlement of these 
regions. Ghana, which locates in Sa-
hara Desert in the north, the Atlantic 
Ocean in the south, also draws the 
attention as being the first country to 
declare its independence in Africa.  
Ghana, which its official language is 
English together with hosting many 
local languages by its 25 million 
population, welcomes the world to 
visit in this regard. 

olarak anılan Gana’nın en önemli 
ve büyük şehri olan başkent 
Akra, yaklaşık 2.5 milyon nüfusu 
ile Gana’nın en kalabalık şehri. 
Gana’nın sanayi, ticaret ve kültür 
merkezi olan Akra, Afrika’nın da en 
modern şehirleri arasında yer alıyor. 
Tropik iklimi ve ortalama 30 derece 
sıcaklığıyla yüksek nem oranına 
sahip Akra’da Trotos denilen toplu 
taşıma araçlarıyla seyahat edebi-
lirsiniz. Şehri gezmeye Bağımsızlık 
Meydanı veya Oxford Caddesi’nden 
başlayabilirsiniz. Ayrıca Ulusal Kültür 
Merkezinde sergilenen el işçiliği 
tablolar, ağaç oymaları ve işlemeleri 
de inceleyebilirsiniz.

Benzersiz Seyahatler

Gana’nın en büyük nehri Volta 
üzerine kurulmuş olan, dünyanın en 
büyük beşinci baraj gölü Akosombo 
Barajı üzerinde yapacağınız bir 
sandal gezintisi, tropik ağaçları ve 
sazdan yapılmış yerel evleri görmek 
açısından iyi bir seçenek. Gana’da 
yolculuğunuz esnasında çevrenizi 
saracak kakao ve mim ağaçları, 
benzersiz bir manzarayla eşsiz bir 
coğrafyada bulunduğunuzu bir an 
bile aklınızdan çıkarmayacak. 
Afrika’nın en iyi korunmuş milli 

Endless Capital

Accra, the capital, the biggest and 
the most important city of Ghana, 
which is known as Africa’s gateway 
to the world, is the most crowded city 
of Ghana with a population of about 
2.5 million. Accra, Ghana’s industrial, 
commercial and cultural center, is 
among Africa’s most modern cities. 
You can travel on public transport, 
called Trotos, at the high humidity 
of the Accra with a tropical climate 
and an average temperature of 30 
degrees Celsius. You can start the 
city tour from Independence Square 
or Oxford Street. You can also look 
at handcraft tables, wood engravings, 
and works displayed at the National 
Cultural Center.

Unique Travels

A boat tour on the Akosombo Dam, 
the fifth largest dam in the world built 
on Ghana’s largest river Volta, is a 
good option to see tropical trees, and 
local houses made of thatch. The co-
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Afrika’nın Altın Sahili 
adını alan Gana, 
dünyada kakao 
üretiminin de en fazla 
olduğu ülke.

Ghana, which takes the 
name of Africa’s Golden 
Coast, is the country 
with the largest amount 
of cocoa production in 
the world.

coa and mim trees that will surround 
you during your journey in Ghana 
will not take your mind away for a 
moment when you are in a unique 
geography with a unique view. 
Kakum National Park, one of the best 
preserved national parks in Africa, 
also offers a chance to travel with 
suspended bridges on rain forests. 
To entrust your steps to a bridge 
hanging on the spines over trees 40 
meter high from the ground is an 
invaluable experience for adrenaline 
lovers. December and January, 
because rainfalls decrease in relation 
to the other months, is suitable for 
rain forests tour. 

parklarından biri olan Kakum Milli 
Parkı da ziyaretçilerine yağmur 
ormanlarının üzerinde bulunan 
asma köprülerle seyahat etme 
şansı veriyor. Yerden 40 metre 
yüksekliğindeki ağaçların üzerinde, 
adımlarınızı iplere asılı bir köprüye 
emanet etmek, adrenalin severler 
için bulunmaz bir deneyim. Yağmur 
ormanları gezintisi için yağışların 
diğer aylara göre azaldığı aralık ve 
ocak ayları uygun.

Tarih Dolu Coğrafya

Akra’nın liman bölgesi ve ticari faa-
liyetler bakımından bugün oldukça 
gelişmiş eski başkenti Tema, Gre-

enwich meridyeninin tam üzerinde 
yer alması açısından oldukça dikkat 
çekici. Koloni döneminde tam da bu 
noktaya yerel halkı animist dinlerden 
uzak tutmak amacıyla inşa edilmiş 
bir kilise de bulunuyor. 
Köle ticaretinin ilk olarak başlatıldığı 
kıyı Cape Coast ve bu bölgeye adını 
veren Elmina ve çevresi bugün 
rengârenk balıkçı tekneleriyle dolu. 
Günümüzde ülkenin önemli geçim 
kaynaklarından biri olan balıkçılığın 
şölen havasında gözler önüne 
serildiği bir yer olarak karşımıza 
çıkan Elmina Sahili’nde bulunan ve 
kölelerin gemi beklerken tutulduğu 
St. George Kalesi, bugün yasak-
lanmış olan köleliğin tarihine ışık 
tutuyor ve tarihi, yerinde inceleme 
fırsatı veriyor. Avrupalıların, köle 
ticaretinin yanı sıra doğal zengin-
liklerin ithali amacıyla inşa ettiği 
kale ve üsler, Afrika kıtasının hiçbir 
sahilinde Gana’nın bu bölgesinde 
olduğu kadar sık ve birbirine yakın 
bulunmuyor. Gana, tarihi yapılarıyla 
da Afrika’nın dünyaya açılan kapısı 
olduğunu ispatlıyor.

Geography Filled With History

Tema, Accra’s former capital city and 
it is now highly developed in terms of 
port area and commercial activities, 
is remarkable with regard to be 
just above the Greenwich meridian. 
There is also a church built to keep 
the local people away from animist 
religions in the colonial period. 
Cape Coast, the shore where the 
slave trade first started in, and Elmi-
na, which names to the region, are 
filled with colorful fishing boats today. 
St. George Castle, which located in 
Elmina coast and where fishing, one 
of the important sources of livelihood 
of the country today, is revealed in 
feast air and slaves are kept waiting 
for the ship, brings light on the histo-
ry of banned slavery today and gives 
an opportunity for on-site research to 
the history. The fortresses and bases 
that Europeans built for the importa-
tion of natural wealth as well as slave 
trade on any coast of the African 
continent are not as frequent and 
close to each other as they are in 
this region of Ghana. Ghana proves 
that it is Africa’s gateway to the world 
with its historical buildings.

Nasıl Gidilir?
Türkiye’den Gana’ya direkt uçuş bulunmuyor. Gana’ya ancak Kahire 
veya Dubai üzerinden aktarmalı uçmak gerekiyor. İstanbul’dan hafta-
nın her günü Kahire’ye yaklaşık iki buçuk saat, Dubai’ye ise ortalama 
dört buçuk saat süren uçuşlar gerçekleştiriliyor. Söz konusu şehirlere 
giderek aktarmalı olarak Gana’ya ulaşmak mümkün.

How To Go?
There are no direct flights from Turkey to Ghana. You need to fly 
to Ghana via connecting flight on Cairo or Dubai. It is carried out 
flight from İstanbul to Cairo about two and a half hours, to Dubai an 
average of four and a half hours every day of the week. It is possible 
to get to Ghana by going to these cities indirectly.
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