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2 016 yılını karşılarken, geride bıraktığı-
mız 25 yılın gururlu nişanını göğsümüz-
de taşımanın keyfini yaşıyoruz. Vefa 
olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızda, 
içinde bulunduğumuz tüm projelerde en 
iyisini yapmanın gayreti içinde olduk. 
Bu yıl da atılımlarımızla yine global 
ölçekte hizmet etmeye devam edeceğiz. 
Bu yıl öncelikli hedefimiz, yurt dışındaki 
pazarlarda büyümek. Bu büyüme sade-
ce bayilik ve distribütörlükler ile değil, 
yerel ortaklıklar yapmak suretiyle de 
olacaktır. Bu yıl amaçlarımız arasında 
hedef pazarlarımızı genişletmek de 
var. Dünyadaki uluslararası dengeler 
ve sermaye akışının sürekli değişmesi 
Vefa gibi uluslararası şirketleri buna 
mecbur kılıyor. Son dönemde çalışma-
larımızın arttığı Asya Pasifik, Malezya, 
Endonezya gibi pazarlarda yeni yılda 
daha aktif olacağız. Vefa olarak yeniden 
yapılanmamızla birlikte performansımızı 
daha iyi kullanmak adına belli konulara 
odaklanmaya karar verdik. Turquality 
süreçleri, bilgi sistemleri altyapısı, 
süreçlerin yönetimi, verimlilik, AR-GE, 
maliyet hesaplamaları gibi projelerimizin 
tüm unsurları ile ilgili çalışmalar başlat-
tık. Projelerimizin verimliliğini arttırma-
ya yönelik çalışmalarımızla planlamadan 
ürün teslimatına kadar geçen sürecin, 
müşterilerimiz tarafından anlaşılmasını 
ve kontrol edilebilmesini sağlıyoruz. Bu 
vesileyle 2016 yılının hepimize sağlık ve 
mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

We are having to the joy of carrying in 
our chest to the proud trace of 25 years 
we left behind.  We, as Vefa, had in the 
effort of doing the best in whole projects 
we are in, our all works. This year also, 
we will continue to serve in a global sca-
le by our breakthroughs. This year our 
primary aim is to grow in foreign mar-
kets. This growth will be not only with 
dealerships and distributorships, but also 
by establishing local partnerships. To ex-
pand our target markets is also among 
our objectives in this year. International 
balances in the world and to change 
constantly of capital flow oblige Vefa 
to do this. We will be more active in 
markets such as Asia Pacific, Malaysia, 
and Indonesia that our works increased 
in the last period. We, as Vefa, decided 
to focus on certain issues in order to use 
better our performance together with 
our reorganization. We started to works 
related with all elements of our projects 
such as Turquality processes, IT infrast-
ructure, the management of processes, 
productivity, R&D, cost calculations. 
We can provide to be understood and 
controlled of process passing from 
planning to product delivery with our 
works to increase the efficiency of our 
projects by our customer. Hereby, I 
hope to bring health and happiness of 
2016 to all of you.  
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BAŞKAN
President

Vefa Holding Başkanı 
Vefa Holding President
Orhan Güner

Dünya için üreten 
bir Vefa
A Vefa, producing for the World

ünya ve ülke ekonomilerinin krizlerin 
kıyısında ilerlediği zamanlardan geçiyoruz. 
Tüm dünya gibi Türkiye de üretime dayalı 
iktisadi yönelimlere azami önem vererek 
bu süreci geride bırakmaya çalışıyor. 
Vefa olarak bizler de başta ülkemiz olmak 
üzere dünya için değer oluşturmaya devam 
ediyoruz. 2016 yılı itibarıyla hedeflerimizi 
optimize ederek gelecek vizyonumuzu de-
taylandırdık. Önümüzdeki beş yıl için hedef 
pazar, üretim kapasitesi, teknolojik altyapı 
ve insan kaynakları planlamalarımızı hazır-
ladık. İnsan odaklılığımızdan, değer üretme 
ruhumuzdan aldığımız güçle sürdürülebilir 
esasla kapasitemizi en üst seviyeye çıkart-
mamız kaçınılmaz bir hâl aldı. Önümüzdeki 
beş yılda yurt dışı pazarlarda daha etkin bir 
Vefa göreceksiniz. Sadece bayilikleriyle ya 
da yaptığı projelerle değil; yerel şirketle-
riyle birlikte içinde bulunduğu coğrafyada 
ekonomik değer üreten bir Vefa olacak. 
Nano-teknolojilere, akıllı malzeme ve 
sistemlere yaptığı yatırımlarla yeni üretim 
teknikleriyle ve ürünlerine kattığı değerle 
çözümlerini, sürekli insanların barınma 
ihtiyacını ve yaşam kalitesini daha kaliteli 
hâle getirmek için kullanan bir Vefa göre-
ceksiniz. 
Sektörü için tüm dünyaya know-how ihraç 
ederken sektörün en büyük sorunların-
dan olan kaliteli ve yerli insan kaynağını 
geliştiren ve projelerini hayata geçirdiği 
ülkelerde de bunu uygulayan bir Vefa ile 
tanışacaksınız. 
Dünya için üreten Vefa olarak artık “Gele-
ceğe Vefa Zamanı”

D We are having the times that the econo-
mies of world and countries progress on 
the banks of crisis. Turkey, such as whole 
world, tries to leave behind this process by 
giving utmost importance to the economic 
trends that depend on production. We, as 
Vefa, also continue to create value, inclu-
ding our country first, for the world. We 
detailed our future vision by optimizing our 
targets by the year 2016. We prepared 
our target market, production capacity, 
technological infrastructure, and human 
resources planning. To maximize our capa-
city by sustainable principle, the power we 
get from our human focusing, our soul of 
creating value has become inevitable. You 
will see a more effective Vefa in foreign 
markets in the next five years. Not only its 
dealerships or its projects, but also there 
will be a Vefa that produces economic 
value in its located geography together 
with its local companies. You will see a 
Vefa, which uses continuously its solutions 
to make it more quality to  the life quality 
and housing need of people by nano-tech-
nologies, its investments to smart material 
and systems, new production techniques, 
and value it added to its products. You will 
meet with a Vefa, which improves quality 
and local human resources that from one 
of the biggest problems of the sector when 
it exports know-how to the whole world 
for its sector and also applies this in the 
countries that it implemented its projects.  
Now is “Vefa Time to the Future” as Vefa 
that producing for the World

Merhaba, Hello there,
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Mogadişu’da 
gerçekleştirilen Türk 
hastanesi projesinin 

yapımında, hafif çelik 
yapı sistemi ile Steelife 

tercih edildi.

It was preferred Steelife 
with lightweight steel 

construction system in 
the project of Turkish 

hospital that was carried 
out in Mogadishu. 

Steelife delivered 200-bed Turkish hospital, 
which was made in Mogadishu, the Somali’ 
capital, as forward rough construction in 
five months. The hospital that owns the 
construction area of 15 thousand 250 
square meters is qualified as the most 
technologic and biggest hospital of the East 
African Region. There are four blocks that 
consisting of inpatient service, guest units, 
and administrative units in the first floor of 
the two-floor hospital that was built with 
lightweight construction system. The other 
two blocks also are located on the ground 
floor. There are eight operating rooms with 
fully equipped that can be done open-heart 
surgery in the two of those in the hospital.      

teelife, TOKİ tarafından 
Somali’nin başkenti 
Mogadişu’da yapılan 200 
yataklı Türk hastanesini 
ileri kaba inşaat olarak beş 

ay içinde teslim etti. 15 bin 250 metrekarelik 
inşaat alanına sahip olan hastane, Doğu 
Afrika Bölgesi'nin en teknolojik ve en büyük 
hastanesi olarak nitelendiriliyor. Hafif çelik 
yapı sistemi ile inşa edilen iki katlı hastanenin 
birinci katında yataklı servisler, misafirhane 
birimleri ve idari birimlerden oluşan dört blok 
bulunuyor. Diğer iki blok ise zemin katta yer 
alıyor. Hastanede, ikisinde açık kalp ameliyatı 
yapılabilen tam donanımlı toplam sekiz adet 
ameliyathane bulunuyor.

S

Afrika'nın en büyük hastanesinde

STEELIFE İMZASI
Steelife signature in Africa's largest hospital

Ağustos / August 

2014
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Steelife wrote the book of industry

Vefa registered its sector leadership

Steelife sektörün kitabını yazdı

 Vefa, sektör liderliğini tescilledi

efa güvencesi altında Türkiye’deki 
ilk hafif çelik binayı kuran Steelife, 
hafif çelik yapı sektöründe 

yeniliklere imza atıyor. Bu bağlamda Steelife, 
sektörün ilklerinden birini de sektörün 
kitabını yazarak gerçekleştirdi. 350 sayfalık 
kitap, hafif çelik yapı sisteminin tüm teknik 
detaylarını ortaya koyuyor. Söz konusu kitap 
sayesinde hafif çelik yapı sisteminin, farklı 
iklim koşulları dikkate alınarak ve farklı 
malzeme alternatifleri düşünülerek cephe, 
çatı ve döşemeler dâhil tüm detayları ile ilgili 
belirsizlikler ortadan kaldırılmış oldu.

efanın ana üretim şirketi Vefa 
Prefabrike Yapılar San. Tic. AŞ, 
İstanbul Sanayi Odasının her yıl 

yayınladığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu Listesi’nde bu yıl da yükselerek 
79. sıraya yerleşti. Geçen yıl 211. sırada olan 
ve listede son iki yıldır yukarılara tırmanan 
Vefanın lokomotif şirketi, bu yıl listeye girebilen 
sektör firmaları arasında birinci sıraya yerleşti. 
Yatırımlarının etkisiyle büyümeye devam eden 
Vefa, böylelikle sektöründeki liderliğini de 
tescilledi.

Steelife, which established the first lightweight 
steel building in Turkey under the assurance 
of Vefa, signs to innovations in lightweight 
construction sector. In this context, Steelife 
carried out one of the firsts of sector by 
writing the book of industry. 350-page book 
reveals all the technical details of lightweight 
steel construction system. Uncertainties 
related to all details of lightweight steel 
construction system including facade, roof, 
and upholsteries by taking different climate 
conditions into account and being thought 
different alternatives of material was removed 
by means of subject book.

Vefa’s main production company, Vefa 
Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş., settled 
79th rank in the list of Turkey’s Second 500 
Large Industrial Enterprises that published 
by İstanbul Chamber of Industry every year. 
Vefa’s locomotive company, which climbing 
up ranks for the last two years and is at 211th 
rank last year, settled to the first place among 
sector firms that can enter the list this year. 
Vefa, which continues to grow by the influence 
of its investments, thus, registered its sector 
leadership. 

V

V

Eylül / September 

2012

Temmuz / July 

2014
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52 bin taraftar coşkusu 
için 2 bin 500 kişi Vefa 

Prefabrike Yapılar 
çatısı altında yaşıyor.

2 thousand 500 people 
live under the roof 

of Vefa Prefabricated 
Constructions for 
52 thousand fans 

enthusiasm

Vefa, which implements perfectly its 
productions resistant to climate conditions 
tough from each other in many different 
regions of the world, formed a living space 
worthy of the name of the project for architect, 
engineer, and workers in charge at Aslantepe 
Project. Construction site consists of site 
buildings that was built with the combination 
of 2 thousand m² all monobloc containers and 
was used a total of 115 containers, 2 pieces 
of 3-storey dormitory buildings that have 864 
m² size, two-floored dining building that has 
210 m² size, 462 m²-central office building, 
105 m²-controlled office building used by 
engineers, and 63 m² WC and shower building.  

ünyanın farklı bölgelerinde, 
birbirinden zorlu iklim 
koşullarına karşı dayanıklı 
ürünlerini kusursuz 
uygulayan Vefa, Aslantepe 

Projesi'nde görevli mimar, mühendis ve 
işçiler için projenin adına yakışır bir yaşam 
alanı oluşturdu. Şantiye alanı 2 bin m² olan 
tümü monoblok konteynerlerin birleşimiyle 
inşa edilen ve toplam 115 konteynerin 
kullanıldığı şantiye binaları, her biri 864 m² 
büyüklükte iki adet üç katlı yatakhane binası, 
210 m² büyüklüğünde iki katlı yemekhane 
binası, 462 m² büyüklüğündeki merkez ofis 
binası, 105 m²’lik mühendislerin kullandığı 
kontrollük ofis binası ve 63’er m²’lik WC ve 
duş binalarından oluşuyor. 

D

Aslantepe Projesi "Vefa" sıcaklığı ile

YÜKSELİYOR
Aslantepe Project rises with the heat of “Vefa”

Nisan / April

2010
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 The choice of Chinese construction companies was also Vefa

Vefa established a company in Technopark İstanbul

Çinli inşaat şirketlerinin tercihi de Vefa oldu

Vefa, Teknopark İstanbul’da şirket kurdu

üyük inşaat şirketlerinin çözüm 
ortağı olan ve “Büyük işler bizle 
başlar” diyen Vefa, müşterilerine 

her geçen gün bir yenisini ekliyor. Fransa’dan 
Afganistan’a, Sibirya’dan Sudan’a kadar 
dünyada 30’u aşkın ülkede prefabrike 
şantiye binaları, ofis-yaşam konteynerleri, 
profesyonel kullanıma uygun prestij binaları 
ve acil yerleşim üniteleri üreten Vefa, müşteri 
memnuniyetini temel alan anlayışıyla dünya 
pazarındaki gücünü giderek arttırıyor. Müşteri 
yelpazesini hızlı genişleten Vefa şimdi 
de müşterilerinin arasına Çinli bir inşaat 
firmasını ekledi.

 refabrike ve çelik yapı sektörünün 
önde gelen gruplarından Vefa, 
Teknopark İstanbul’da inovasyon 

ve teknoloji geliştirme şirketi kurdu. Vefa 
Holding Başkanı Orhan Güner, holdingin 
merkezine konumlandırdıkları ve görevi 
kurum içindeki tüm birimler ile etkileşimi 
sağlayarak, inovasyon çalışmalarını yürütmek 
olan İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme 
Birimini, Teknopark İstanbul’a taşıdıklarını ve 
şirketleşme sürecini tamamladıklarını söyledi. 
Vefa böylece sektörel bakış açısıyla pek çok 
kritik alanda Türkiye’nin teknoloji ihtiyaçlarına 
çözüm üretebilecek. 

Vefa, which is the solution partner of large 
construction companies and says “big 
jobs begin with us”, adds a new one of its 
customers day by day. Vefa, which produces 
prefabricated site buildings, office-living 
containers, prestigious buildings appropriate 
for professional use, emergency settlement 
units for over 30 countries of the world from 
France to Afghanistan, from Siberia up to 
Sudan, increases its power steadily in the 
world market by its understanding based on 
customer satisfaction.  Expanding the range 
of customer fast, Vefa now added a Chinese 
construction company among its customers.     

Vefa, which is one of the leading groups of 
prefabricated and steel construction sector, 
established innovation and technology 
development company in Technopark İstanbul. 
Vefa Holding Chairman Orhan Güner said 
that they had moved their Innovation and 
Technology Development Unit, which they had 
placed it to the center of holding and its aim 
was to carry out innovation works by providing 
interaction with all units in the corporation, to the 
Technopark İstanbul and they had completed the 
incorporation process. Vefa, thus, will produce 
solution to the technology needs of Turkey in 
many critical areas by its sectoral perspective.  

B

P

Ocak / Junuary

2011

Mart / M
arch

2014
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Vefa-Özgün-Divindus 
iş birliği 6 Ocak’ta 

Cezayir’de imzalandı.

The cooperation of 
Vefa-Özgün-Divindus 
was signed in Algeria 

on January 6.

It was signed a partnership agreement on 
modernizing and the construction of Saharan 
cabins and chalets among Vefa Holding, 
Özgün İnşaat, and Algerian public group 
Industrie locales (Divindus). The Agreement 
stipulated that Vefa and Özgün would provide 
$70 billion investment destined to optimize 
and modernize production processes at the 
six subsidiaries of the Algerian public group, 
CEO of Divindus, Djamel Mana told. Vefa 
Holding Chairman Orhan Güner indicated, “to 
share values we produce, our infrastructure, 
and our accumulation with you our friends, 
and to contribute to increase technologic 
development and export potential of Algeria 
has a great importance for us”. 

efa Holding, Özgün İnşaat 
ve Cezayir Kamu Kesimi 
Endüstri Yerleşimleri 
(Divindus) arasında, sahra 
kabinleri ve bungalovların 

inşa edilmesi ve modernizasyonu ile ilgili bir 
ortaklık anlaşması imzalandı. Divindus’un 
CEO’su Djamel Mana, yapılan anlaşmaya göre; 
Vefa ve Özgün’ün, Cezayir Kamu Kesimine ait 
altı iştirakin üretim süreçlerini iyileştirme ve 
modernize etmeye yönelik 70 milyar dolarlık 
yatırım sağlayacağını ifade etti. Vefa Holding 
Başkanı Orhan Güner ise “Ortaya koyduğumuz 
değerleri, altyapımızı ve birikimimizi siz 
dostlarımızla paylaşmak ve Cezayir’in 
teknolojik gelişimine ve ihracat potansiyelini 
arttırmasına katkıda bulunabilmek bizim için 
büyük bir önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

V

Vefa-Özgün-Divindus 

İş bİRLİğİ
The cooperation of Vefa-Özgün-Divindus
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 The second stage of Aden will be delivered in September

Governor Nayir visits Ekobord

Aden’in ikinci etabı eylülde teslim edilecek

Vali Nayir, Ekobordu ziyaret etti

ki etaptan oluşan ve ilk etabı teslim 
edilen Aden Konut Projesi’nin ikinci 
etabı da çelik yapı sistemi sayesinde 

hızla tamamlanarak, sahiplerine eylül ayında 
teslim edilecek. Şu anda 26 adet bağımsız blok 
inşaatının yüzde 50’si tamamlandı. Steelife 
ve Lin Yapı ortaklığıyla gerçekleştirilen ve 
Lejant Mimarlık ekibi tarafından tasarlanan 
Aden Ballıkpınarı Konut Projesi, yatay yaşam 
konseptiyle hayallerdeki tek katlı bahçeli 
ev modelini sunuyor. Çok katlı binalarla 
zayıflayan komşuluk ilişkileri bu projenin yatay 
konseptiyle yeniden canlanıyor.

kobord, Bilecik Valisi Ahmet Hamdi 
Nayir’i ağırladı. Bilecik Valisi Ahmet 
Hamdi Nayir, Bilekcik’te faaliyet 

gösteren sanayi kuruluşlarına gerçekleştirdiği 
ziyaret kapsamında Vefanın levha üretimi 
yapan Ekobord fabrikasını da ziyaret etti.  

Ekobord Genel Müdürü Ali İhsan Sağlamkaya 
ve Ekorbord Üretim Müdürü Fikret 
Yalçınkaya, Vali Nayir ve beraberindeki heyete 
Ekobord fabrikasında imal edilen ürünlerin 
hazırlanması, Vefanın istihdama olan katkısı, 
geliştirdiği yeni ürünler ve ihracat payı ile ilgili 
bilgi verdi. 

The second stage of Aden Housing Project, 
which consists of two stages and first stage 
of it was delivered, will also be delivered to 
owners in September by being completed by 
means of steel construction system. Currently, 
it was completed 50 percent of 26 independent 
block construction. Aden Ballıkpınarı Housing 
Project, which was performed by the 
partnership of Steelife and Lin Yapı, and was 
designed by the team of Lejant Mimarlık, 
offers a single-floored house with garden 
model in dreams by the concept of horizontal 
life. Neighborhood relations, which weakening 
by multi-storey buildings, come alive again by 
the horizontal concept of this project.     

Ekobord hosted Ahmet Hamdi Nayir, the 
Governor of Bilecik. The Governor visited the 
factory of Ekobord, which the sheet production 
of Vefa is carried out, within the scope of 
visit he performed to industrial enterprises 
operating in Bilecik. Ekobord General Manager 
Ali İhsan Sağlamkaya and Ekobord Production 
Manager Fikret Yalçınkaya gave information 
to the Government Nayir and his delegation 
about the preparation of products that 
produced in Ekobord factory, the contribution 
of Vefa to employment, new products that is 
developed by it, and its export share.  

İ

E
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Asya’nın en büyük 
proje kampı Malezya 

Petronas Executive 
Staff Lojmanları, 

Vekon imzası 
taşıyacak.

Malaysia Petronas 
Executive Staff Public 

Housings, Asia’s 
largest project camp, 

will bear Vekon’s 
signature.  

Vekon signed a contract of 80 thousand m2 
oil camp with Petronas, which is one of the 
world’s leading oil companies, in Malaysia. 
Constructions that will be carried out in 
this area will consist of lightweight steel 
modular buildings with lightweight steel and 
constructional steel buildings. In an assembly 
line that set up outside of oil field, it will be 
delivered to the field as finished modules 
by being assembled of all lightweight steel 
construction materials that will be sent by 
Vekon and galvanized sheet siding in the 
form of special sinus. The dispatching of 
project that Vekon will make real by the 
cooperation of Muhibbah Engineering in Johor 
will be completed as lots in four months. The 
assembly of the project will be completed 
by Muhibbah, with the support of Vekon’s 
20-people expert teams, in about eight 
months.  

ekon, dünyanın önde gelen 
petrol şirketlerinden biri olan 
Petronas’la Malezya’da 80 bin 
m2’lik petrol kampı sözleşmesi 
imzaladı. Bu alanda 

gerçekleştirilecek yapılar, hafif çelik modüler 
yapılar ile hafif çelik ve yapısal çelik binalardan 
oluşacak. Petrol sahasının dışında kurulan bir 
montaj hattında, Vekon tarafından gönderilecek 
tüm hafif çelik yapı malzemeler ile özel sinüs 
formundaki galvaniz sac dış cephe kaplaması 
montajları yapılarak, sahaya bitmiş modüller 
halinde sevk edilecek. Vekonun Muhibbah 
Engineering iş birliği ile Johor'da gerçekleştireceği 
projenin sevkiyatı, partiler hâlinde dört ayda 
sonlandırılacak. Projenin montajı ise Vekonun 20 
kişilik uzman ekip desteği ile  Muhibbah tarafından 
yaklaşık sekiz ayda tamamlanacak. 

V

Malezya Petronas Lojmanlarına

VEKON İMZASI
Vekon signature on Malaysian Petronas Public Housings
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Vefa, ön üretimli 
yapılarda enerjisini tek 
çatı altında birleştirdi.

Vefa merged its energy 
in prefabricated 

buildings under a roof. 

Vefa, which operates in prefabricated 
buildings, construction materials, real estate, 
and energy fields, collected its companies in 
the area of prefabricated buildings under a 
company, Vefa Prefabrike Yapılar San. Ve Tic. 
A.Ş. While Vefa offers solutions in this area 
by its Vekon brand, it will carry out housing 
sales that will reach to the end user by its 
Nestavilla brand. Vefa, which also restructures 
based on customer, will operate in the market 
as a single force and fully integrated in 
prefabricated constructions.  Turan Koçyiğit, 
Vefa CEO, said that Vefa, which turns its 
entire vision to the future and the best by 
this restructuring, had taken the first steps 
of the transition to a new organization by its 
expanding facility areas.

n üretimli yapılar, yapı 
malzemeleri, gayrimenkul 
ve enerji alanlarında faaliyet 
gösteren Vefa ön üretimli 
yapılar alanındaki şirketlerini 

tek bir şirkette, Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. 
AŞ’de topladı. Vefa, bu alandaki çözümlerini 
Vekon markasıyla sunarken son tüketiciye 
ulaşacak olan konut satışlarını da Nestavilla 
markası ile gerçekleştirecek. Aynı zamanda 
müşteri bazlı bir yapılanmaya da giden Vefa, 
ön üretimli yapılarda tam anlamıyla entegre ve 
tek bir güç olarak pazarda faaliyet gösterecek. 
Vefa İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, 
ön üretim alanındaki bu yapılanmayla tüm 
vizyonunu geleceğe ve en iyiye çeviren Vefanın 
genişleyen faaliyet alanları ile yeni bir yapıya 
geçişinin ilk adımlarını attığını söyledi.

Vefa Yeniden

YAPILANIYOR
Vefa reorganizes

Ö
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Ön Üretimli Yapılar Hem Güvenli

HEM EKONOMİK
Prefabricated Buildings both safe and 
economic

Teknolojide yaşanan 
ilerlemeler paralelinde 
ön üretimli yapılar da 

gelişim gösterdi.

n üretimli yapılar, en basit 
diye tanımlanabilecek afet 
barınağından en lüks diye 
tabir ettiğimiz spesifik 
yapılara kadar geniş bir 

yelpazeye sahip üretimleri kapsamaktadır. 
Büyük bir bölümü bir sanayi tesisinde olmak 
üzere hızlı üretimi ve kolay kurulumunun yanı 
sıra kullanım ihtiyacı bittikten sonra sökülerek 
ya da bir bütün hâlinde başka bir yere 

Prefabricated buildings consist in a wide range 
of produces from disaster shelter that can be 
called as the simplest one up to the buildings 
that we named as the most luxury. Especially a 
large part of it is in an industrial facility, after the 
usage need finishes it can be moved to another 
location by being taken down or in a body as 
well as its rapid production and easy setup. 
Because of these features, it is an ideal building 
system which is used in a wide range from 

Ö
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Prefabricated buildings also made progress in parallel to 
advances in technology. 

taşınabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle her 
türlü projenin başlangıcında ihtiyaç duyulan 
şantiye binaları, petrol, maden kampları 
ve mobilizasyon işlerinden afet ve benzeri 
durumlarda beliren acil barınma ihtiyacına 
kadar geniş bir yelpazede kullanılan ideal bir 
yapı sistemidir. Ön üretimli yapılar konusunda 
oluşan, “geçici - dayanıksız bina” algısının 
yanlış olduğunu da belirtmekte fayda var. 
Çünkü bu çerçevede hafif çelik ve yapısal çelik 
taşıyıcı sistemlerinin kullanıldığı yapılar da 
inşa edilmektedir. Bu sistemlerin kullanıldığı 
ön üretimli yapılar, konut, okul, hastane, spor 
tesisi ve kültür merkezi gibi sosyal tesisler, 
lojistik depo, sanayi yapıları ve hangarlar 
olarak kullanılmaktadır.

Ön Üretimli Yapıların Dünyadaki 
Gelişimi
Ön üretimli yapıların tarihsel gelişimine 
bakacak olursak, Endüstri Devrimi’ne kadar 
gitmemiz gerekmektedir. Endüstri Devrimi 
ile birlikte sanayileşme hız kazandı. Endüstri 

construction site buildings that is needed at the 
beginning of every projects, mining camps, and 
mobilization works up to emergency shelter 
needs that appear in disasters and similar 
cases.  It is good to indicate that is wrong of the 
perception of “temporary-nondurable building” 
that forms in the subject of prefabricated 
constructions. Because, in this context, it is 
also built constructions that is used lightweight 
steel and constructional steel carrier systems. 
Prefabricated buildings that are used these 
systems are hangars, industrial buildings, 
logistic warehouse, social facilities such as 
housing, school, hospital, sport facility, and 
cultural center. 

The Development of Prefabricated 
Buildings in the World
If we look at the historical development of 
prefabricated buildings, we need to go to the 
Industrial Revolution. Industry accelerated by 
The Industrial Revolution. These developments 
in the industry area also reflected to the 

Ön üretimli yapıların avantajları

➔ Fabrikada gerçekleşen üretim yapı
     elemanlarının kalitesini yükseltir. 
➔ Esnekliği sayesinde depreme karşı çok iyi
     karşılık vermektedir.
➔ Üretim ve montajı iklim şartlarından
     etkilenmez. 
➔ Montaj çok hızlı tamamlandığı için
     alternatiflerine çok daha kısa sürede inşa
     edilmektedir.
➔ Sökülüp tekrar montaj edilebildiği için
     malzeme kaybı yok denecek kadar azdır. 
➔ Geri dönüşümlü malzemeler
     kullanıldığı için çevreci bir yapı sunar.
➔ Esnek tasarım imkanları sunmaktadır.

The advantages of Prefabricated 
buildings    

➔ It improves the quality of production
     construction materials that
     manufacturing in the factory.
➔ It gives a very good response to
     earthquake due to its flexibility.
➔ Its production and assembly do not affect
     by climatic conditions.
➔ Because of completing its mounting 
     very fast, it is built in less time than its 
     alternatives.
➔ Material loss is minute amount because 
     of it can be dismantled and remounted.
➔ It offers an ecologist building because of
     being used recycled materials. 
➔ It offers flexible design options.
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alanındaki bu gelişmeler yapı sektörüne de 
yansıdı. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
yaşanan yıkımla birlikte ortaya çıkan konut 
ihtiyacı ve iş gücü eksikliği hız gereksinimiyle 
de birleşerek prefabrikasyon uygulamalarının 
önünü açtı. Bu sektörün dünyada gelişim 
göstermesiyle kalite ve verimlilik de ön plana 
çıktı. Bu da firmaların yenilikleri yakından takip 
etmeye yönelik aksiyon almalarına sebep oldu. 
Günümüzde ön üretimli yapı sistemleri, 
dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Özellikle de deprem, fırtına, sel gibi doğal 
afetleri sıklıkla yaşayan ABD, Çin ve Japonya 
gibi ülkelerde daha çok tercih edilmektedir. 

Türkiye’de Ön Üretimli Yapı Sektörü 
Ön üretimli yapılar, Türkiye’de ilk defa 80’li 
yılların başında şantiye ve kamp binaları 
amacıyla kullanılan kaba sistemler ile kendini 
gösterdi. 80’li yılların ortalarında sektöre 
ana ürün sağlayan üretimler gerçekleşince 
sektör de yaygınlaşmaya başladı. Bu 
dönemde öne çıkan sektör firmalarının hepsi 
Ankara’da bulunuyordu. Çünkü kamuya iş 
yapan müteahhitler burada konuşlanmıştı. 
1986 yılında İstanbul’daki ilk ön üretimli yapı 
firmasının kurulması ile sektörün gelişimi 
hızlandı. 1992 yılında Erzincan’da yaşanan 
ve 1999’da Marmara’da gerçekleşen büyük 
depremlerle birlikte konut alanında da 
alternatif bir yapı ihtiyacı gündeme geldi. Vefa, 
Mayıs 2000’de Yapı Fuarı’nda Türkiye’de hafif 
çelik sistem ile üretilmiş ilk binayı kurarak 
bu sistemi Türk kamuoyu ile tanıştırdı. 
Böylelikle Vefanın bünyesinde bu sistemle 
çözümler üretebilen ve hesap yapabilen 
onlarca mimar ve mühendis yetişmeye 

SEKTÖREL
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 Ön üretimli yapılar, 
hem güvenli hem 
ekonomik hem de 

kullanışlıdır.

"Prefabricated 
constructions are both 

safe, and economic, 
and also useful."

construction sector. Housing need and the 
lack of manpower that arose together with 
destruction after the Second World War leaded 
up prefabrication applications by combining 
with the need of speed. Quality and efficiency 
came to the fore by the development of this 
sector in the world. This caused to take action 
of firms to follow innovations closely.  Today, 
prefabricated building systems are used widely 
in the world. Especially it is more preferred in 
countries such as USA, China, and Japan that 
having natural disasters such as earthquake, 
storm, and flood. 

Prefabricated Building Sector in Turkey  
Prefabricated Buildings showed itself with 
rough systems used by the aim of construction 
site and camp building for the first time in 
the beginning of 80s. When productions 
that providing main product to the sector in 
the mid-80s actualized, sector also began 
to spread. All of prominent firms of sector 
were in Ankara during this period. Because, 
contractors that working for public institutions 
settled here. The development of sector was 
accelerated by the establishment of the first 
prefabricated construction firm in İstanbul in 
1986. An alternative building need in housing 
area also came to the fore together with 
large earthquakes that was experienced in 
Erzincan in 1992 and in Marmara region in 
1999. Vefa introduced this system with Turkish 
public opinion by establishing the first building 
that was produced with lightweight steel 
construction system in Construction Fair in May 
2000. Thus, tens of architects and engineers 
that can produce solutions and calculate began 
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başladı. Ayrıca Vefa 350 sayfalık bir detay 
kitabı hazırlayarak hafif çelik sistemlerinin 
tüm detaylarını yapı literatürüne kazandırdı.  
Depremlerin ön üretimli yapıların öneminin 
anlaşılmasını sağlamasıyla Türkiye’de 
yapılarda çelik kullanımı arttı. Dolayısıyla 
ortaya çıkan ilgi nedeniyle Türkiye’deki 
ön üretimli yapı bileşenlerinin üretimleri 
ve bu alanda yapılan yatırımların miktarı 
hızlı bir şekilde artış gösterdi. Bugün 
itibarıyla Türkiye’de ön üretimli yapı sektörü, 
günümüzde dünyanın dört bir yanında önemli 
projeler üstlenen müteahhitler ve büyük 
projelerinin şantiyelerini ve işçi kamplarını 
başarıyla kurmaktadır. Ayrıca sadece 

to be educated by this system in Vefa. Also, 
Vefa gave all details of lightweight steel system 
to the literature of construction by preparing a 
350-page detail book.  Steel usage in buildings 
in Turkey increased very quickly by providing 
of earthquakes to the understanding of the 
importance of prefabricated building. Therefore 
due to the interest appeared, the productions 
of prefabricated building components and 
the amount of investment made in this area 
increased rapidly.  As of today, prefabricated 
construction sector in Turkey sets up labor 
camps and building sites of the projects of 
contractors and large construction companies 
that undertake major projects all over the 

SEKTÖREL
Sectoral

Ön üretimli yapı 
sektörünün dünyada 
gelişim göstermesiyle 
kalite ve verimlilik de 
ön plana çıktı.

Quality and efficiency 
came to the fore by 
the development 
of prefabricated 
construction sector in 
the world. 
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Türkiye’de değil, çevre ülkelerdeki bu alanda 
yapılan uygulamaları da önemli bir bölümü 
Türkiye’deki üretimlerinden karşılanmaktadır. 
Kendi ihtiyaçları dışında çevresindeki Orta 
Asya, Afrika, Orta Doğu, Körfez ülkeleri 
ve hatta Avrupa’nın talepleri için de bu 
alanda bir üretim üssü olan Türkiye, aynı 
zamanda bu ülkelere know-how ihracatı da 
yapmaktadır. Türkiye dünyanın tüm kıtalarına 
çözümlerini ulaştırabilecek konuma 
gelmiştir. 

Ön Üretimli Yapılar Neden Tercih 
Ediliyor?
Ön üretimli yapılar; kurulumundaki hız 
ve kolaylık, maliyet avantajı ve depreme 
dayanıklı olması nedeniyle sıklıkla tercih 
edilmektedir. Ön üretimli yapıların bir sanayi 
tesisinde gerçekleşen üretimi, seri imalat, 
uluslararası standartları uyum ve sürekli 
denetim gibi birtakım faktörlerin olması 
üretimde verimliliğin artmasına da neden 
olmaktadır. Endüstriyel olarak üretildiğinden 
kalıp, işçilik ve malzemeye bağlı maliyetlerde 
azalma söz konusudur. Üretimler, kapalı 

world. In addition, not only in Turkey, but also 
an important part of applications that done 
in this area in the neighbor countries is met 
from productions in Turkey. Turkey, which is 
a production base for demand of Middle East, 
Africa, Central Asia, Gulf countries and even 
Europe except own needs, also exports know-
how to these countries. Turkey became in a 
position to deliver its solutions all the continents 
of the world. 

Why Prefabricated Buildings are 
Preferred? 
Prefabricated constructions are often 
preferred due to easy and fast installation, its 
cost advantage and earthquake resistance. 
To be some factors such as to produce 
prefabricated building in an industrial building, 
mass production, compliance to international 
standards, and continuous audit also causes 
to increase efficiency in production.  It 
becomes to decrease in costs depend on mold, 
workmanship, and material because of being 
it produced industrially. Productions are not 
affected by the weather conditions because of 

SEKTÖREL
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Ön üretimli yapılarda 
uygun birleşim 

yöntemleri kullanılarak 
deprem hasarları en aza 

indirilebilir.

Earthquake damages can 
be minimized by being 

used the methods of 
appropriate combination 

in prefabricated 
buildings. 
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ortamda gerçekleştirildiğinden mevsim 
koşullarından da etkilenmemektedir. 
Makinelerin kullanımı nedeniyle de çok 
daha hızlı üretim sağlanmaktadır. Ayrıca 
makinelerin hâkim olduğu fabrika ortamında 
işçi sayısı, şantiye ortamında yapılan üretime 
kıyasla daha azdır. Kontrollü üretimler 
sayesinde iş kazası yaşanma ihtimali azalır. İş 
kazasındaki azalmayla birlikte de iş gücünün 
daha verimli kullanılması sağlanmış olur.  Ön 
üretimli yapı sistemleri, fabrika koşullarında 
denetim altında olduklarından geleneksel 
yöntemlere oranla dayanımı daha yüksektir ve 
kalitelidir. Aynı zamanda bu kontroller istenilen 
standartlarda üretim yapılmasına imkân 
tanımaktadır. İstenilen kaliteye ulaşılması 
da ürünlerin daha uzun ömürlü olmasına 
yol açmaktadır. Kullanıcının ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarlanabilen bu yapılar, 
sünekliği sayesinde depreme karşı güvenlidir. 
Bu binalardaki ses ve ısı yatılımı, geleneksel 
yapılara oranla daha iyidir. Bu durum bilimsel 
olarak da kanıtlanmıştır. Aynı zamanda çevre 
dostu malzemelerden üretildiğinden doğaya 
da zarar vermez. 

SEKTÖREL
Sectoral

being done an indoor place. 
It is provided much faster production due to 
the use of machines. In addition, the number 
of workers in the factory environment 
where machines are dominant are less than 
the production made in the building site 
environment. The probability of workplace 
accident reduces by means of controlled 
productions. It is provided to be used labor 
more efficiency together with reducing the 
workplace accident. 
The resistance of prefabricated building 
systems is higher compared to conventional 
methods because of being under inspection 
and it is quality. These controls also provide 
to be produced in desired standards. To be 
achieved desired quality also leads to a longer 
life of the products. These buildings that can be 
designed in line with the needs of user, thanks 
to its ductility, are safe against earthquake. 
Sound and heat insulation in these buildings is 
better than conventional constructions. This is 
also scientifically proven. It does not harm the 
environment because of being produced from 
environmentally friendly materials. 
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25 yıllık birikimin verdiği öz güvenle Vefa, yer aldığı 
sektörlerde dünyada ses getirecek ürünlerle var 
olmaya ve yeni projelere imza atmaya devam edecek.

Vefa, with self-confidence that gave of the 25-year of 
accumulation, will continue to exist sectors in which 
it takes place with the products that will resound and 
to sign on new projects. 
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Türkiye’de ve 
dünyada pek çok 

başarılı projeye imza 
atan Vefa, çeyrek 

yüzyılı geride bıraktı.

Vefa, which is at the top in prefabricated 
construction sector in Turkey and at the 
same time operates in energy, construction 
materials, and real estate fields, left behind 
its 25 years on the way that it took with the 
effort of being in the peak in its every job 
and the aim of becoming pioneer. It has 
overcome many economic, political and 
international crises since its foundation; it 
has continued to grow and has taken place 
among the pioneer companies of Turkey by 
signing many innovations. It has determined 
to the subjects of innovation, technology, and 
investment as corporate culture. It has signed 
many successful projects not only in Turkey 
but also in many parts of the world. It has 
focused on branding, the production of new 
product and technology. It has followed new 
implementations and the latest technologies 
that has been developed in around the world 
in order to make progress. Vefa, which exports 
its products to over 80 countries with its 
employees more than a thousand and five 
production facilities, has formed a framework 

n üretimli yapılar 
sektöründe Türkiye’de 
zirvede olan aynı zamanda 
enerji, yapı malzemeleri ve 
gayrimenkul alanlarında da 

faaliyet gösteren Vefa, yaptığı her işte zirve 
olma gayreti ve öncü olma hedefi ile çıktığı 
yolda 25 yılı geride bıraktı. Kurulduğu günden 
bu yana yaşanan pek çok ekonomik, siyasi 
ve uluslararası krizlerin üstesinden gelmeyi 
başardı; büyümesini sürdürdü ve pek çok 
yeniliğe imza atarak Türkiye’nin öncü şirketleri 
arasında yerini aldı. İnovasyon, teknoloji ve 
yatırım konularını kurum kültürü olarak 
belirledi. Sadece Türkiye’de değil dünyanın pek 
çok yerinde de birçok başarılı projeye imza attı. 
Markalaşma, yeni ürün ve teknoloji üretimine 
odaklandı. Yerinde saymamak adına dünya 
çapında gerçekleştirilen yeni uygulamalar ve 
geliştirilen son teknolojileri yakından takip etti. 
Bugün bini aşkın çalışanı ve beş üretim tesisi 
ile ürünlerini 80’in üzerinde ülkeye ihraç eden 
Vefa, insana hizmet eden bir yapı kurguladı. 
Böylelikle müşterileri Vefanın ürünlerine 
kolaylıkla ulaşabilme, söz konusu ürünleri 

Ö
 Vefa, which signed 

many successful projects 
in Turkey and in the 
world, left behind a 

quarter century. 



31

KAPAK
Cover

rahatça kullanabilme ve uygun fiyata temin 
edebilme şansına sahip oldular. 

Hafif Çelik Sistemi Türkiye ile Tanıştırdı
1999 yılında meydana gelen Marmara 
Depremi’nin ardından Türkiye’de doğan 
alternatif yapı sistemi ihtiyacı ile birlikte 
Vefa, Avrupa merkezli yeni bir teknoloji 
arayışına girdi. Yapıyı endüstrileştiren 
şirket, alışılagelmiş yapı sistemini önceden 
planlanabilir ve kontrol edilebilir hâle getirdi. 
Teknolojiyi maksimum düzeyde kullanarak 
doğru malzeme ile doğru iş gücünü entegre 
eden bir yapı sistemi ortaya koydu. 2000 
yılında da Yapı Fuarı’nda ilk hafif çelik binayı 
kurarak Türkiye’yi bu sistemle tanıştırdı. 
Sistemin Türkiye’de uygulanabilirlik onayını 
almasının ardından bünyesinde bulunan 
mühendislere hesap ve yapım kurallarını 
öğreterek aynı zamanda sektöre insan 
kaynağı da yetiştirdi. Beş yıl kadar süren 
altyapı çalışmalarının akabinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile hafif çelik yapı sistemlerinin 
standartlarını belirleyen 350 sayfalık bir 

that serving to the human. Thus, its customers 
have owned the chance to access Vefa’s 
products easily, to be able to use easily and to 
provide an affordable price to these products.

It has introduced the system of 
lightweight steel with Turkey 
Vefa, together with the need for an alternative 
construction system that arose in Turkey after 
the Marmara Earthquake in 1999, has entered 
a new search technology based in Europe. 
The company, which has industrialized the 
construction, has become to control and to 
plan to usual construction system previously. 
It has revealed a construction system that 
has integrated with true material and true 
labor force by using technology in maximum 
level. By setting up the first lightweight steel 
building in the Construction Fair in 2000, 
it has introduced this system with Turkey. 
After getting the applicability approval in 
Turkey, at the same time it has educated 
human resources to the sector by teaching 
its engineers to the rules of account and 
construction. After the infrastructure works 
that followed by the five-year period, it has 

Vefa, yaptığı her işte 
zirve olma gayreti ve 
öncü olma hedefi ile 
çıktığı yolda 25 yılı geride 
bıraktı.

Vefa left behind its 25 
years on the way that 
it took with the effort of 
being in the peak in its 
every job and the aim of 
becoming pioneer.
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detay kitabı hazırladı. Böylelikle hafif çelik 
yapı sektörü oluşmaya ve bilinçlenmeye 
başladı. Vefa, işçinin hata yapma olasılığını 
minimuma indirme adına da çeşitli yöntemler 
geliştirdi. Örneğin; Profacto profilleri ile 
kaynaksız yapı teknolojisine geçti. Ardından 
da Neopan teknolojisi geliştirilerek sektörü 
kompozit panellerle tanıştırdı. Kendi enerjisini 
üreten Ekolojik Ev’i yaptı. Katlanabilir olma 
özelliği ile lojistik maliyetlerinde avantaj 
sağlayan Vekonas konteynerlerinin üretimini 
gerçekleştirdi. Sektör için önemli bir adım 
olan Fibercement levhaların üretimine 
başladı. Vefanın bu ürünleri ve geliştirdiği 
teknolojiler sektörün büyümesi noktasında 
önemli adımlar oldu. Ayrıca alternatif yapı 
sistemleri ile Venezuela’da 3 binin üzerinde 
apartman; Gabon’da 600 tane villa; Yemen’de 
400 adet sosyal konut ve Irak’ta binlerce konut 
yaparak Türkiye’nin bu alanda bir üs hâline 
geldiğini dünyaya kanıtladı. Tüm kıtalarda 
81 ülkeye ürünlerini ihraç eden Vefa, faaliyet 
gösterdiği ülkelerin iklimine ve kültürüne göre 
ürün yapabilme kabiliyeti kazandı. Projelerini 
hayata geçirdiği ülkelerdeki yerli malzemeleri 
kullanarak ve ülke insanlarının çalıştırıldığı 

prepared together with Istanbul Technical 
University a 350-page book which has 
described of details that determine standards 
related to lightweight steel construction 
systems. Thus lightweight steel sector has 
begun to form and to become conscious. 
It has developed various methods in order 
not to the possibility of mistake of worker. 
For example; it has passed to seamless 
construction technology with Profacto 
profiles. Then it has introduced sector with 
composite panels by being developed Neopan 
technology. It has made ecological house that 
produces its own energy. It has performed 
to the production of Vekonas containers 
that provides advantages in logistics costs 
by its folding feature. It has begun to the 
production of Fibercement sheets that is an 
important step for the industry. Vefa’s these 
products and its developed technologies 
were important steps in terms of sector 
growth. Also, by building apartments over 3 
thousands in Venezuela, 600 villas in Gabon, 
400 units of social housing in Yemen, and 

Türkiye’nin öncü 
şirketleri arasında 

yerini alan Vefa, 
inovasyon, teknoloji 

ve yatırım konularını 
kurum kültürü 
olarak belirledi.

 Vefa, which took place 
among the leading 

companies of Turkey, 
determined to the 

subjects of innovation, 
technology, and 

investment as corporate 
culture.
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sistemler kurdu. Vefa artık Amerikan Bechtel 
ve İtalyan Astaldi gibi büyük müteahhitlik 
firmalarıyla iş yapabilir konumda. Katar 
inşaat sektöründe ilk 10 firma içinde yer 
alan Qatar Building Company ile ortak şirket 
kurma sözleşmesi imzaladı. Vefanın teknoloji 
ve altyapı gücü ile QBC’nin yerel gücü ve 
müteahhitlik altyapısı entegre edildi. 6 Ocak 
2016’da ise Vefa Holding, Özgün İnşaat ve 
Cezayir Kamu Kesimi Endüstri Yerleşimleri 
(Divindus) ile bir ortaklık anlaşması imzaladı. 
Anlaşma, sahra kabinleri ve bungalovların inşa 
edilmesi ve modernizasyonunu kapsamaktadır.

İnsanları Doğa ile Birleştirecek Yapılar 
İnşa Ediyor
Vefa en basit afet barınağından en lüks 
yapılara kadar insan doğasına uygun yapılar 
üretiyor. Doğru yapı sistemi ile doğru bina 
üretmenin önemine inanan Vefa, gayrimenkul 
sektöründe de yerini aldı. Vefa, yatay konseptli 
projeleriyle insanları doğa ile birleştirecek 
yapılar inşa ediyor. Tüm projelerinde olduğu 
gibi yatay konsept projelerinde de çeliğin 

thousands of housing in Iraq, it has proved 
that Turkey becomes a base in this area. Vefa, 
which exports its products to 81 countries, 
has won the ability of manufacturing product 
according to the climate and culture of 
countries that it operates. It has set up 
systems by being worked of local people 
and using local materials in the countries 
that it implements its projects. Vefa is in 
the position that can do business with large 
constructing companies such as Bechtel 
American and Astaldi Italian. It has signed 
an agreement to establish a joint company 
with Qatar Building Company that is found 
in the first 10 companies in the construction 
industry in Qatar. It has integrated Vefa’s 
technology and the power of infrastructure 
with the local power of QBC and its 
constructing infrastructure. It was signed a 
partnership agreement among Vefa Holding, 
Özgün İnşaat, and Algerian public group 
Industrie locales (Divindus) in 6 January 2016. 
The agreement covers to modernize and the 
construction of Saharan cabins and chalets. 

It constructs buildings that will bring 
people together with the nature
Vefa produces buildings in accordance with 
human nature from the simplest disaster 
shelter up to the most luxury buildings. 
Vefa, which believes in the importance of 
producing true housing by right construction 
system, has also taken place in real estate 
sector. Vefa constructs buildings that will 
bring people together with the nature by its 
horizontal concept projects. Vefa also brings 
up the advantages of steel in the projects 

Vefa, tüm 
projelerinde olduğu 
gibi yatay konsept 
projelerinde de 
çeliğin avantajlarını 
gündeme taşıyor.

Vefa also brings up the 
advantages of steel in 
the projects of horizontal 
concept to the agenda as 
so in all projects. 
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avantajlarını gündeme getiriyor. Bu yapıları 
enerji ile de taçlandıran şirket, aynı zamanda 
yapılarında sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir 
olmayı da taahhüt ediyor. Böylece insanların 
hem depreme dayanıklı hem konforlu hem 
de kendi enerjisini üreten ekolojik evlerde 
yaşamasına imkân sağlıyor.

Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretmeye 
Odaklandı
Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine 
ulaşmasının katma değerli ürün üretmekten
geçtiğini düşünen Vefa, katma değeri yüksek 
ürün ve hizmetler üretmeye de odaklandı. 
Pahada yüksek ürün ortaya çıkarmak ve 
enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak 
adına yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yöneldi. Vefanın çeyrek yüzyılı aşan tecrübesi 
ile Inogen, yenilenebilir enerji alanında 
yenilikçi, verimli, çevre ve insan dostu 
teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor. Bundan 
sonra girecekleri sektörlerde ürünlerinin 
ortalama kilogram fiyatının 10 doların altında 
olmamasını hedefleyen Vefa, bunu 100 dolara 
çıkarma adına çalışmalarını sürdürüyor. 25 
yıllık birikimin verdiği öz güvenle Vefa, yer 
aldığı sektörlerde dünyada ses getirecek 
ürünlerle var olmaya ve yeni projelere imza 
atmaya devam edecek.

of horizontal concept to the agenda as so 
in all projects. The company that crowned 
these buildings with energy also promises 
to be healthy, reliable, and sustainable in its 
buildings. Thus, it provides to live of people in 
ecological houses that producing both energy 
and earthquake resistant and comfortable. 

It focused on the produce of high 
value-added products
Vefa, which thinks that to the reach of 
Turkey’s 2023 export target is possible 
with producing value-added products, has 
also focused on the produce of high value-
added products and services. It has turned 
to renewable energy resources in order to 
manufacture high valued product and use of 
energy resources more efficiently. Inogen, 
with Vefa’s experience over a quarter century, 
aims to develop innovative, efficient, human 
and nature friendly technologies in renewable 
energy field. Vefa, which goals to be not under 
$10 of the average price per kilogram of its 
products in the sectors it will enter, continues 
to work to increase this up to $ 100. Vefa, 
with self-confidence that gave of the 25-year 
of accumulation, will continue to exist sectors 
in which it takes place with the products that 
will resound and to sign on new projects.          

Vefa, insanların hem depreme dayanıklı hem konforlu 
hem de enerji üreten ekolojik evlerde yaşamasına imkan 
sağlıyor.

Vefa provides to live of people in ecological houses that 
producing both energy and earthquake resistant and 
comfortable.
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 n üretimli yapılar, yapı 
malzemeleri, gayrimenkul 
ve enerji alanlarında faaliyet 
gösteren Vefa Holdingin 
Başkanı Orhan Güner’le 

“Geleceğe Vefa” mottosu özelinde bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

● “Geleceğe Vefa” mottosunu göz 
önünde bulundurarak Vefanın gelecek 
vizyonu hakkında bilgi verir misiniz?
Dünyada ön üretimli yapılar sektörü, daha 
çok teknolojik yapı sistemlerine doğru 
gidiyor. Yenilenebilir enerji sistemli yapılar 

We interviewed with Orhan Güner, the 
Chairman of Vefa Holding that operates in the 
fields of prefabricated constructions, building 
materials, real estate, and energy, in the private 
of “Vefa to the Future” motto. 

● Considering the motto of “Vefa to the 
Future”, do you give information about 
the future vision of Vefa?
Prefabricated constructions industry in the 
world makes for more technological building 
systems. Buildings with renewable energy 
system become important. We, as Vefa, 
produce buildings all from disaster shelter 

Ö
We Crown Our Buildings with Energy

Yapılarımızı Enerji ile
TAÇLANDIRIYORUZ

RÖPORTAJ
Interview

Merve Ay
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önem kazanıyor. Biz Vefa olarak, en basitten 
başladığımız afet barınağı ile en lüks diye 
tabir ettiğimiz yapılara kadar hepsinde insan 
doğasına uygun yapılar üretiyoruz. Bunu da 
önce ülkemizde daha sonra dünyanın her 
yerinde yapmayı planlıyoruz. Biz zaten ihracat 
yapabiliyor, pazarda rekabet edebiliyoruz. 
Ancak bunu daha da ileriye taşıyarak en az 10 
ülkede aynı anda üretim yapabilecek konuma 
gelmek için know-how ihracını hedefliyoruz. 
Teknoloji şirketimizde sürekli ürün geliştiri-
yoruz. Bilinenlerin ötesinde farklı malzemeler 
üretmek için AR-GE çalışmalarımız devam 
ediyor. Türkiye’den dünyaya pek çok yeni ürün 
ihraç edecek hâle geleceğiz. TÜBİTAK’la ciddi 
projelerimiz var. Sektörümüz için dünyada ses 
getireceğini düşündüğümüz ürünlerle ilgili 
de çalışmalarımız mevcut. İnşallah onlara da 
imza atacağız. Gelecekte nano-teknolojiler 
yapı sistemlerinin içine girecektir. İnsanlara 
özel binalar yapılacak. 
Bir yaşlının ya da hastanın evi farklı dizayn 
edilecek. Bu sayede zeki evler ve akıllı yaşam 
alanları üretilecek ve sonrasında akıllı şehirler 
planlanabilir olacak. Bunlar bizim gündemi-
mizde olan şeyler. 

that we started the simplest one up to the 
buildings that we named as the most luxury 
in accordance with human nature. We plan 
to do this firstly in our country and then all 
over the world. We are already able to export, 
able to compete in the market. We aim to the 
export of know-how to come to a positi-
on that can produce at least 10 countries 
synchronically by moving forward to this. We 
develop product constantly in our technology 
company. Our R&D works continue to produ-
ce different materials beyond the known. We 
will become to export many new products 
from Turkey to the world. We have serious 
projects with TUBITAK. Our works related 
with products which we believe that it will 
influence for our industry in the world are 
also available. Hopefully we will sign to it. In 
the future, nano-technologies will enter into 
the construction systems. 

Buildings special for people will be done. A 
house of an elderly or a patient will be desig-
ned differently. In this way, it will be produced 
smart houses and smart living spaces and 
after that smart cities can be planned. 

 Bilinenlerin ötesinde 
farklı malzemeler 

üretmek için AR-GE 
çalışmalarımız devam 

ediyor.

Our R&D works 
continue to produce 

different materials 
beyond the known.
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● Yurt dışı pazarlarda büyüme hedefi 
olan Vefa, daha çok hangi ülkelerde ya 
da bölgelerde payını arttırıyor?
Cezayir bizim için öncelikli bir pazar oldu. 
Biz sektör olarak, 30-35 yıl Cezayir’den önde 
olan bir ülke olarak oraya gidiyoruz. Biriki-
mimizi çok daha rahat bir sermaye ile orada 
uygulayabilecek durumdayız. Aynı zamanda 
Cezayir’de ciddi bir potansiyel var. Oradan Af-
rika’ya da ulaşabiliriz. Bu altyapımızı oralarda 
çok rahat gösterebilecek durumdayız. Ayrıca 
yurt dışında bizden sadece ürün istemiyor-
lar. Şirketler ya da kamu kurumları, “Sizin 
teknolojinizi kullanarak birlikte burada üretim 
yapalım.” diyorlar. İlk aşamada ana ürünleri 
biz burada üretip, o ülkelerde de montaj 
hattı kurarak ilerliyoruz. İkinci aşamada ise, 
tümüyle konuşlandığımız ülkelerde üretimler 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

● Hafif çelik yapı sisteminin Türkiye’de 
var olmasında Vefanın öncü olduğu-
nu biliyoruz. Bu süreci detaylandırır 
mısınız?
Ön üretimli yapılar sektörü, yaklaşık 30 yıl 

● These are things that in our agenda. 
In which countries or regions do Vefa, 
which owns target of growth in the mar-
kets abroad, increase more its share?
Algeria was a priority market for us. We, as an 
industry, are going to there as a country that 30-
35 years ahead from Algeria. We are in a position 
that can implement our know-how to there by a 
more comfortable capital. At the same time there 
is a serious potential in Algeria. From there, we 
can reach in Africa. We are in a position that we 
can show our infrastructure very comfortable in 
there. In addition, they do not only want product 
from us abroad. Companies or public institutions 
say “we produce here together with you by using 
your technology”. In the first stage, we produce 
main products here and after we move by setting 
up assembly line in those countries. In the 
second phase, we aim to achieve productions in 
countries we fully deployed. 

● We know that Vefa is a pioneer in exis-
tence of lightweight steel construction sys-
tem in Turkey. Can you detail this process?
Prefabricated constructions sector began 

As Vefa, we 
produce buildings 
in accordance with 
human nature. 

Vefa olarak insan doğasına uygun yapılar üretiyoruz.
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önce fibercement levhaların fabrikalarının 
kurulmasıyla başladı. O dönemlerde sosyal 
amaçlı konutlar ve şantiye binaları yapılıyordu. 
1999 yılında yaşadığımız Marmara Depremi ile 
de Türkiye’nin alternatif bir yapı sistemi ihtiyacı 
doğdu. Biz de Vefa olarak, bu alana yoğunlaş-
tık. Özellikle Avrupa merkezli yeni teknoloji 
arayışına girdik. 2000 yılında da Yapı Fuarı’nda 
ilk defa hafif çelik yapı binayı kurduk. O dönem 
bu alanda statik hesap yapabilen mühendisler 
ve detayları çizecek mimari altyapı yoktu. Biz 
bu altyapıları kurabilmek adına yaklaşık beş 
yıl çalıştık. Bunun akabinde de İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile hafif çelik yapı sistemleriyle 
ilgili standartları belirleyen detayların tarif 
edildiği 350 sayfalık bir kitap hazırladık. Bu 
kitap sayesinde piyasada sistem daha kolay 
uygulanabilir hâle geldi. Sektör doğmaya 
ve bilinçlenmeye başladı. Özellikle meslek 
liselerinin önünün kapatılmasıyla birlikte ciddi 
sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle teknolojinin 
daha çok kullanıldığı, işçinin hata yapmayacağı 
yöntemler geliştirmemiz gerekiyordu. Bu 
nedenle de Profacto profilleriyle kaynaksız 
yapı teknolojisine geçtik. Devamında kompozit 
panellerde Neopan teknolojisini kullandık. Bu 
gelişmeler sektör için çok önemliydi. Biz bir 
yandan sektörü de büyüttük aslında. Eğitimler 
verildi; mimarlar, mühendisler, teknik ele-
manlar yetiştirildi. Bu kişilerin bir kısmı kendi 
firmalarını kurdular. Ayrıca bizim insanımız bu 

with the establishment of fibercement sheet 
factories about 30 years ago. During that period, 
it was made social aimed housings and site 
buildings. The need for an alternative const-
ruction system of Turkey arose together with 
the Marmara Earthquake we lived in 1999. We, 
as Vefa, concentrated to this field. We were in 
search of new technology based in Europe. We 
set up the building of lightweight steel cons-
truction first time in the Construction Fair in 
2000. At that time, there were no engineers that 
could make static calculations in this field and 
no architectural infrastructure that would draw 
the details. We worked in order to set up these 
infrastructures about five years. Following this, 
we prepared together with Istanbul Technical 

Hafif çelik yapı sistemiyle ilgili standartlarını belirlediğimiz 
detay kitabımızla sistem piyasada uygulanabilir hâle geldi.

System came to be applied in the market by our detail 
book that we determined standards related with 
lightweight steel construction system. 

RÖPORTAJ
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tür yenilikleri hemen kabullenmiyor. Başkala-
rının deneyimlerini görmek istiyorlar. Bizim bu 
durumları da aşmamız gerekti. 

● Vefanın Türkiye’nin 2023 ihracat he-
defleri doğrultusundaki çalışmalarından 
bahseder misiniz?
Vefa olarak bizim ürünlerimizin ortalama ki-
logram fiyatı 2,5 dolar civarında. Bu ortalama 
fiyatımızın yükselmesi için yenilenebilir enerji 
alanına yöneldik. Enerjinin depolanması gibi 
birtakım konulara eğiliyoruz. Bir karar aldık, 
bundan sonra gireceğimiz sektörlerde 10 
doların altında hiçbir işe girmeyeceğiz. Bu 
hedefi 100 dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bunun için de güneşten enerji depolanmasını 

University a 350-page book which was descri-
bed of details that determine standards related 
to lightweight steel construction systems. 
System came to be applied more easily in the 
market thanks to our book. Sector began to 
born and to become conscious. We lived in 
serious troubles especially with the block of 
vocational high schools. Therefore, we needed 
to develop methods that used more techno-
logy, not to make mistake of worker. Because 
of this, we passed on seamless construction 
technology by Profacto profiles. Afterwards we 
used Neopan technology in composite panels. 
These developments were very important for 
the industry. We actually get raised the sector 
on one hand. Trainings were given; architects, 
engineers, technical staff was trained. Some 
of them established their own company. Also 
our people do not accept immediately this type 
of innovation. They want to see the experien-
ces of others. We needed to overcome these 
situations. 

● Do you talk about Vefa’s works in line 
with Turkey’s export target for 2023? 
As Vefa, the average kilogram price of our 
products is around $2,5. We turn to renewable 
energy field for the increase of this our average 
price.  We lean a number of issues such as the 
storage of energy. We took a decision; we will 
not set to work under $10 in the sectors we will 

Ülke olarak artık sanayi 4.0’a geçmemiz gerekiyor. Biz 
bunu gerçekleştirmek için stratejik hedeflerimizi belirledik.

As a country, we need to move 4.0 of industry.  
We identified our strategic objectives to accomplish this. 

RÖPORTAJ
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enter. We aim to increase this target to $ 100.  
We think about the storage of energy from the 
sun for it. If the top five developed countries of 
the world can do them, Turkey can also achieve 
this kind of project by its resolute stance. Then 
we will work and will move to our goals we set 
step by step. As a country, we need to move 4.0 
of industry. We identified our strategic objecti-
ves to accomplish this. 

● Vefa stepped into the real estate sec-
tor. Can you make an assessment about 
Vefa’s outlook to the real estate sector 
and its buildings with horizontal concept?
Vefa took place in the real estate sector any-
more. We believe in the importance of produ-
cing true housing by right construction system. 
We adopt horizontal life concept that is a part 
of our culture but popular in the field of real 
estate in Far East and Europe. We bring up the 
advantages of steel to the agenda in this field 
as in all our projects. In this context, we want to 
build lightweight steel constructions. Thus, both 
we form job in our factory and we try to provide 
industry-specific awareness. On the other hand, 
we go towards renewable energy system by 
Inogen, our energy company. Therefore, we 

düşünüyoruz. Dünyanın gelişmiş ilk beş ülkesi 
bunları yapabiliyorsa Türkiye de kararlı duru-
şuyla bu tarz projelere imza atabilir. O zaman 
çalışacağız ve koyduğumuz hedeflere doğru 
adım adım ilerleyeceğiz. Ülke olarak artık sanayi 
4.0’a geçmemiz gerekiyor. Biz bunu gerçekleş-
tirmek için stratejik hedeflerimizi belirledik.

● Vefa gayrimenkul sektörüne adım attı. 
Vefanın gayrimenkul sektörüne bakışı 
ve yatay konseptli yapıları hakkında bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?
Vefa, artık gayrimenkul sektöründe de yerini 
aldı. Biz doğru yapı sistemi ile doğru konut 
üretmenin önemine inanıyoruz. Gayrimenkul 
alanında aslında bizim kültürümüzün bir parçası 
olan ancak daha çok Uzak Doğu’da ve Avrupa’da 
rağbet gören yatay yaşam konseptini benimsi-
yoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu alanda 
da çeliğin avantajlarını gündeme getiriyoruz. 
Bu bağlamda hafif çelik binalar inşa etmek 
istiyoruz. Böylelikle hem kendi fabrikalarımıza 
iş oluşturuyor hem de sektörel bilinçlendirme 
sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan da kurdu-
ğumuz enerji şirketimiz Inogen’le yenilenebilir 
enerji sistemine yöneldik. Dolayısıyla ön üretimli 
yapılarımızı enerji ile taçlandırıyoruz. 

RÖPORTAJ
Interview

Gayrimenkul alanında 
Uzak Doğu’da ve Avrupa’da 

rağbet gören yatay yaşam 
konseptini benimsiyoruz.

We adopt to horizontal life 
concept that is popular in 

the field of real estate in Far 
East and Europe. 
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● Vefa, kendi enerjisini üreten ya-
pılarının yanı sıra Inogen markası ile 
de enerji teknolojileri geliştiriyor. Bu 
konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Inogen Enerji Teknolojileri ile yenilenebilir 
enerji alanında yenilikçi, verimli, çevre ve 
insan dostu teknolojiler geliştiriyoruz. Inogen 
ile lisanssız elektrik üretiminde, yatırımcılar 
için projeler geliştirmekte ve son kullanıcılar 
için anahtar teslim çözümler sunmaktayız. 
Inogen’in tüm çözümleri, ülke kalkınmasına, 
çevreye, proje paydaşlarının maksimum 
avantajına hizmet etmeye yöneliktir. Tür-
kiye’nin cari açığının neredeyse tamamına 
yakınına enerjide dışa bağımlılığın neden 
olduğunun farkındayız. Bunu çözmenin yolu 
ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yönel-
mek ve enerji verimli yapılar inşa etmekten 
geçiyor. Inogen’in müşterileri arasında mevcut 
binalar, villalar, apartmanlar, siteler, oteller, 
alışveriş merkezleri, fabrikalar, idari binalar, 
okullar, hastaneler ve kamu binaları yer 
alıyor. Ticari binalar ve kamu binalarına da 
aylık elektrik tüketimine denk gelecek finans 
modeli oluşturarak pazarlama faaliyetleri de 
gerçekleştiriyoruz. Sektörde EPC olarak da 
hizmet veriyoruz.

crown our prefabricated buildings with energy. 

● Vefa develop energy technologies by 
its Inogen brand as well as its buildings 
that produce its own energy. What will 
you say about this subject? 
We develop innovative, efficient, human and nature 
friendly technologies in the field of renewable energy 
by Inogen Energy Technologies. We develop projects 
for investors in the production of unlicensed elect-
ricity by Inogen and offer turnkey solutions for end 
users. All solutions of Inogen are to the development 
of country, to the environment, and to serve the 
maximum advantage of the project stakeholders. 
We are aware that dependence on energy from 
abroad causes almost Turkey’s entire current 
account deficit. The way to solve this is to turn to 
renewable energy resources and to build energy 
efficient constructions. There are current buildings, 
villas, apartments, residential complexes, hotels, 
shopping centers, factories, administrative buildin-
gs, schools, hospitals, and public buildings among 
the clients of Inogen. We perform marketing 
activities by forming finance model that will be 
equivalent to the monthly electricity consumption 
of commercial buildings and public buildings. We 
also serve as EPC in the sector. 

RÖPORTAJ
Interview

Inogen Enerji Teknolojileri 
ile yenilenebilir enerji ala-
nında yenilikçi, verimli, 
çevre ve insan dostu tekno-
lojiler geliştiriyoruz.

We develop innovative, 
efficient, human and nature 
friendly technologies in 
the field of renewable 
energy by Inogen Energy 
Technologies. 
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There is profile, there is also profacto

rofacto; boya, astar ve bakım 
gerektirmeyen galvanizli 
hafif çelikten, fire vermeden, 
istenilen boyda, istenilen 
delikleri açılmış, taşıyıcı ve 

konstrüktif olarak sonsuz tasarım seçenekleri 
ile özel yapı profilleri imal etmektedir. 
Müşterilerinin kullanım amaçlarına ve kültürel 
taleplerine uygun ürünler sunan Profacto, 
dünyadaki son teknolojiyi kullanarak ekonomik 
özel yapı profilleri üretmektedir. Müşterileri 
tarafından talep edilen ürünleri, onların amaç 
ve beklentisine uygun olarak imal etmenin 
yanı sıra taahhüt edilen zamanda söz konusu 
ürünü teslim etmeyi hedeflemektedir. Profacto 
ayrıca müşterilerinin istek ve şikâyetlerini 
de periyodik olarak yaptığı anketler sonucu 

Profacto produces private construction 
profiles with its endless design options from 
paint, lining, and maintenance-free galvanized 
lightweight steel, without wastage, in desired 
length, as it is opened desired holes, carrier 
and constructive. 

Profacto, which offers products fit to its 
customers’ purpose and cultural demands, 
manufactures economic private construction 
profiles by using the latest technology in the 
world. It aims to manufacture the products 
that customers demand in accordance with 
their goals and expectations as well as to 
deliver that product in the promised time. It 
tries its organization and activities to bring 
together an active system that can answer 
the needs of its customers. In this context, 
it reviews its policies regularly by the idea 
of continuous development. It determines 
new goals, makes plans for them and 
implements them. Profacto also learns its 
customers’ requests and complaints as a 
result of questionnaire it does periodically and 
takes into account its customers’ requests. 
It develops new function, task, and products 
suitable for the requirements of the age 
by taking into account the demands of its 
customers in result of evaluation it makes.  

PProfacto, dünyadaki 
son teknolojiyi 

kullanarak ekonomik 
özel yapı profilleri 

üretmektedir.

Profacto produces 
economic private 

construction profiles by 
using the latest technology 

in the world.

PROFİL VAR, BİR DE

PROFACTO VAR
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öğrenmekte ve müşterilerinin isteklerini 
dikkate almaktadır. Yaptığı değerlendirmenin 
sonuncunda da müşterilerinden gelen talepleri 
göz önüne alarak çağın gereklerine uygun yeni 
fonksiyon, görev ve ürünler geliştirmektedir. 

Hesaplı, Estetik ve Sağlam
Profacto U,C ve Z profilleri, piyasada 
sürekli bulunabilen standart sacların firesiz 
dilimlenmelerinden elde edilen açılımlardan, 
Avrupa standartlarına ve özellikle TS 11372’ye 
göre kompakt olarak oluşturulmaktadır. Ayrıca 
Profacto özel yapı profillerinin piyasadaki 
standart NPU ve NPI profillerine göre pek çok 
avantajı da bulunmaktadır. Profacto’nun özel 
tasarımları hem konstrüktif hem de taşıyıcı 
olarak tasarlanabileceğinden roolforming 
sistem sayesinde ekonomiye ciddi katkılar 
sağlamaktadır. Bu profiller aynı mukavemete 
sahip olan profillere oranla yaklaşık yüzde 45 
daha hafiftir. Dolayısıyla da yatırım giderleri 
de aynı oranda düşüktür. Hafif olduğundan da 
temel ve kolon maliyetlerini de azaltır. Öyle 
ki bu profillerin ağırlığının az olması, çatıdan 
binayı etkileyen zati yükleri ve böylelikle de 
kolon kesitleri, temel maliyeti ve yatay stabilite 
bağlantıları da en aza indirmektedir. Aynı 
zamanda esnektir. Hafifliği ve özel tasarımı 
sayesinde kullanıldığı yapılara zariflik ve 

Economic, Aesthetic, and Durable  
Profacto U,C, and Z profiles consist of 
openings which obtained from being sliced 
without wastage of standard sheets that can 
be found in the market as compact according 
to European standards and in particular to 
TS 11372. Also Profacto private construction 
profiles have many advantages compared 
to standard NPU and NPI profiles in the 
market. Because of being designed Profacto’s 
private designs as both constructive and 
carrier, it provides significant contributions 
to the economy by means of roolforming 
system. These profiles are lighter about 45 
percent than the other profiles that have the 
same endurance. Therefore, its investment 
costs are low in the same ratio. It reduces 
the costs of base and column because it is 
lightweight. So, to be less of the weight of 
these profiles minimize to own weights that 
affect building from the roof, and thus to 
column sections, basic cost, and horizontal 
stability connections. It is also flexible. It 
provides an aesthetic appearance by adding 
buildings that it’s used to elegance and beauty 
by means of lightness and private design. 
At the same time, to be lightweight causes 
that its transport is practical and economic. 
Profacto profiles do not require lining, paint, 

Profacto, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda 
çağın gereklerine uygun yeni fonksiyon, görev ve ürünler 
geliştirmektedir.

Profacto develops new function, task, and products 
suitable for the requirements of the age in line with the 
demands of its customers. 
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güzellik katarak, estetik bir görünüm sağlar. 
Aynı zamanda hafif olması nakliyesinin 
de pratik ve ekonomik olmasına neden 
olmaktadır. Profacto profilleri galvanizli 
malzemeden üretilmesi nedeniyle astar, 
boya ve bakım gerektirmemektedir. Montajı 
kolay ve hesaplıdır. Montaj süresi kısadır; aynı 
zamanda da şantiyede kesim, delik delme, 
çökerme, kaynak, parçayla birleştirme gibi 
işlemlere ihtiyaç duymaz.  Profacto profilleri 
hata vermez. Çünkü çatı makası/kirişi 
birleşim delikleri ve hata gergi delikleri bile 
son derece hassas olarak açıldığından hata 
oranı en aza indirilmiştir. Delikler tamamen 
bilgisayar kontrollü açılmaktadır. Yalnızca 6 
ve 12 metrelik boylarda üretilen klasik hadde 
profillerine karşılık, Profacto profilleri istenilen 
boylarda üretilebildiğinden fire vermez, kesim 
ve ek yapım işçiliği gerektirmez. Ayrıca hazır 
hadde profillerinin standart tasarımlarıyla 

Profacto profilleri 
istenilen boylarda 
üretilebildiğinden 
fire vermez, kesim 
ve ek yapım işçiliği 
gerektirmez.

Profacto profiles do not give wastage because of being 
produced in desired size; do not require the workmanship 
of cut and additional production. 

and maintenance due to the production of 
galvanized material. Installation is easy and 
affordable. Mounting time is short; also it is 
no need to process such as cutting on site, 
drilling, collapsing, welding, and merging with 
part. Profacto profiles do not error. Because, 
error rate is reduced to a minimum because 
of being opened the combination holes of 
roof truss/bean even tie holes extremely 
sensitive. Holes are opened completely 
computer-controlled. 
Profacto profiles do not give wastage 
because of being produced in desired size; 
do not require the workmanship of cut and 
additional production in response to classical 
roll profiles that is produced only in 6 and 
12-meter height. Also it is no need to make 
do with the standard designs of ready roll 
profiles. Because design choices are endless, 
it can be applied as desired. 

Profacto product range

• U,C,Z,M that are construction profiles
   basically or Epsilon, Omega Profiles
• Purlin horizontal connection profiles
• Roof and facade profiles
• Vehicle chassis and commercial
   vehicle bodies
• Road safety fence
• Galvanized lightweight steel building
   profiles

 Profacto ürün yelpazesi

• Temelde yapı profilleri olan U, C, Z, M 
   veya Epsilon, Omega Profilleri
• Aşık Yatay Bağlantı Profilleri
• Çatı ve Cephe Profilleri
• Araç Şaseleri ve Ticari Araç Kasaları
• Yol Bariyerleri
• Galvanizli hafif çelik yapı profilleri
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yetinilmek zorunda kalınmaz. Çünkü tasarım 
seçeneği sonsuzdur, istenilen şekilde 
uygulanabilmektedir.

Özel Profil Çekimiyle İşler Daha Kolay
Teknolojinin gelişimine paralel olarak hassas, 
toleranslı üretim ve ürün beklentileri ortaya 
çıktı. Böylece birkaç makinenin ayrı ayrı yaptığı 
işler birleşerek tek hatta daha hassas ve hızlı 
bir şekilde yapılması istenir oldu. Konvansiyonel 
makinelerde yapılan sac bükme operasyonları 
yetersiz kalınca profil makinelerine yönelindi. 
Malzeme cinsi, kalınlık ve genişliği, üretim hız 
ve hassasiyetine göre bir yelpaze oluşturan 
profil makineleri sayesinde, kalıp ve makara 
değişimiyle bir üründen diğerine geçmek 
kolaylaştığı gibi, çok yüksek makine maliyetleri 
dolayısıyla makinenin üretimini dolduramayan 
firmalar için bu işleri uzmanlaşmış profil 
merkezlerine yaptırmak daha rantabl hâle 
geldi. Böylelikle yalnızca takımlama maliyetini 
üstlenerek, ana üretim hattına yatırım yapmadan 
istenilen hedeflere ulaşmak kolaylaştı.

Profacto profilleri aynı mukavemete sahip olan profillere 
oranla yaklaşık yüzde 45 daha hafiftir.

Profacto profiles are lighter about 45 percent than the 
other profiles that have the same endurance. 

Jobs are easier with Custom 
Rollforming
The expectations of the production with 
sensitive tolerance and product appeared in 
parallel with the development of technology. 
Thus, it began to be desired to do works 
that are done in a few machines separately 
the way more sensitive and fast in unique 
line by combining. When sheet bending 
operations that is made in conventional 
machines remained incapable it was gone 
towards profile machines. By means of profile 
machines that formed a range according to 
material type, thickness and width, production 
speed and its sensitivity, as well as to pass 
one product to the other made easier with 
the changing of pattern and reel, to get this 
works done to specialized profile centers for 
firms that cannot fill the producing of machine 
due to the high machine costs came to more 
profitable. Thus, by undertaking only tooling 
cost,  to reach desired aims without investing 
in main product line became easier.

Profacto Profillerin avantajları 
saymakla bitmiyor

• Hafif olduğu için ilk yatırım maliyeti
   çok düşüktür
• Hafif olduğu için temel ve kolon
   maliyetlerini azaltır
• Esnektir
• Bakım gerektirmez
• Montajı kolay ve hesaplıdır
• Nakliyesi kolay ve hesaplıdır
• Hata vermez
• Firesizdir
• Tasarım seçenekleri sonsuzdur

The advantages of Profacto 
Profiles are countless

• Initial investment cost is very low
   because it is lightweight
• It reduces the costs of base and
   column because it is lightweight
• It is flexible
• It need not to maintain
• It is easy to mount and economic 
• It is easy to transport and economic
• It does not error
• It is not wastage
• Its design options are endless
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Statics Manager, Civil Engineer

rofacto, makine parkındaki 
Avrupa menşeli, 650 mm 
açılım ve 4 mm kalınlık 
dâhil 24 istasyonlu profil 
hattı ile çok girift formları 

şekilleri oluşturup, istenilen delikleri istenilen 
şekilde bilgisayar kontrollü olarak açabiliyor ve 
istenilen boylarda 30 m/dk hızında kesebiliyor. 
Ayrıca Profacto’nun ürün yelpazesi, bütün 
ihtiyaçlara cevap verebilecek genişliktedir. 
Müşterilerimiz ihtiyaçlarını belirliyorlar, 
Profacto ise bunlara cevap veriyor.

Profacto, with its European origin 24-station 
profile line including 650 mm opening and 4 
mm thickness, can open desired holes in the 
desired manner as computer-controlled by 
forming very complex shapes and can cut it 
in desired length at 30m/min speed.  Also 
Profacto’s product range is wide to respond 
to all needs. Our customers determine their 
needs, Profacto meets the expectations.

rofacto Profilleri, hazır hadde 
profillere göre büyük tasarruf 
sağlar. Örneğin; ince cidarlı 
malzemeden özel bükümlü 
üretilen Profacto Z Profil 

ideal bir çatı aşık profilidir, aynı mukavemet 
değerini sağlayan hazır hadde profile oranla 
neredeyse yarı ağırlığa sahiptir. Böylelikle 
hem bina yükleri daha az olur ve depremden 
minimum ölçüde etkilenir hem de ilk yatırım 
maliyetiniz neredeyse yarıya düşer.

P

P Profacto Profiles provide big savings than 
the profiles of ready bloomery. For example; 
Profacto Z Profile, which is produced as 
special twisted from thin-walled material, is 
an ideal roof purlin profile, it is approximately 
half of lightness compared to the profile 
of ready bloomer that provides the same 
resistance value. Thus, both your building 
get lighter, is influenced by the earthquake 
at minimum level and your initial investment 
cost reduce almost halved. 

 Profacto profilleri 
istenilen boylarda 
üretilebildiğinden 

fire vermez, kesim 
ve ek yapım işçiliği 

gerektirmez.

Profacto profiles do not give wastage because of being 
produced in desired size; do not require the workmanship 
of cut and additional production. 
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efa İcra Kurulu Başkanı 
Turan Koçyiğit, 2016 
yılı hedeflerini paylaştı. 
Turan Koçyiğit, 2016 yılına 
hızlı bir giriş yaptıklarını 

kaydetti. Bu yıl öncelikli hedeflerinin yurt 
dışı pazarlarda büyümeye devam etmek 
olduğunun altını çizen Koçyiğit, “Bu büyümeyi; 
hedeflediğimiz ülkelerde bayilikler vererek, 
bazı ülkelerde ise yerel şirketlerle ortaklıklar 
kurarak sağlamaya çalışacağız.” dedi. 
Turan Koçyiğit, bu bağlamda özellikle Asya 
Pasifik’te Malezya ile Endonezya’ya, Hindistan 

Vefa CEO Turan Koçyiğit shared their goals of 
2016. He said that they made a quick entrance 
to 2016. Underlining that their primary goal for 
this year was to continue to grow, Koçyiğit said, 
“We will provide this growth by franchising in 
countries that we aimed and also establishing 
partnerships with local companies in some 
countries”. Turan Koçyiğit indicated that, in this 
context, they would focus on Malaysia and 
Indonesia in Asia Pacific, the region of India, 
American continent and Gulf States. Koçyiğit, 
who expressed that they had reorganized their 
organizational structure as of this year, said, 

V
Vefa Identified Its Objective

Vefa, 2020
HEDEFİNİ bELİRLEDİ

HABER
News
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Bölgesi'ne, Amerika kıtasına ve Körfez 
ülkelerine yoğunlaşacaklarını belirtti. Bu yıl 
itibarıyla organizasyonel yapılarını da yeniden 
kurguladıklarını ifade eden Koçyiğit, “2016 yılı 
için tüm şirketlerimizde yeni yapılanmamızı 
tamamlamaya çalışıyoruz. Yıllık ve beş yıllık 
stratejik planlarımızı revize ediyoruz. Amacımız 
yaptığımız planlamalar çerçevesinde 
belirlediğimiz yüzde 30’luk ciro artışını 
yılsonunda gerçekleştirmek.” dedi. Koçyiğit, 
küresel pazarlarda ve farklı kültürlerdeki 
potansiyel müşterilerine sürdürülebilir iş 
modelleriyle yenilikçi, farklılaşan ürünler 
sunarak 2020 yılında sektörün en çok tercih 
edilen, en büyük ve lider oyuncusu olmayı 
hedeflediklerini de belirtti.

Know-how da İhraç Ediyor
Katar ve Suudi Arabistan’da güçlü yerel 
firmalarla ortaklıklar yaptıklarını bildiren 
Koçyiğit, Avrupa, Balkanlar ve Türki 
Cumhuriyetlerde ise bayilik ve showroom 
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. 
Koçyiğit, “Biz ihracat yapabiliyor, pazarda 
rekabet edebiliyoruz. Ancak bunu daha da 
ileriye taşıyarak en az 10 ülkede aynı anda 
üretim yapabilecek konuma gelmek için 
know-how ihracını hedefliyoruz. Teknoloji 
şirketimizle sürekli ürün geliştiriyoruz. 
Bilinenlerin ötesinde farklı malzemeler 
üretmek için AR-GE çalışmalarımız devam 
ediyor. Türkiye’den dünyaya pek çok yeni ürün 
ihraç edecek hâle geleceğiz." diye konuştu.  

“Bu Yıl Dört Ana Konuya Yöneleceğiz”
Bu yıldan itibaren performanslarını yükseltmek 
için dört ana konuya odaklanacaklarını da 

“We will try to complete our reorganization 
in our all companies for 2016. We revise our 
annual and five-year strategic plans. Our aim is 
to achieve the increase of turnover 30 percent 
that we determined it in the framework of our 
planning at the end of the year”.  Koçyiğit also 
indicated that they would aim to be player of the 
most preferred, biggest and leading in the sec-
tor in 2020 by offering innovative, differentiated 
products with its sustainable business models 
to potential customers in different cultures and 
global markets.

They also export Know-how        
Stating that they had done partnerships with 
strong local companies in Qatar and Saudi Ara-
bia, Koçyiğit expressed that they had continued 
to the works of dealership and showroom in 
Europe, the Balkans and the Turkic Republics. 
Koçyiğit, “We are able to export, able to compe-
te in the market. But, by moving forward to this, 
we aim to the export of know-how to come to 
a position that can produce synchronically in at 
least 10 countries. We develop product continu-
ously with our technology company. Our R&D 
efforts to produce different materials beyond 
the known continue. We will be in a position 
that exports many new products from Turkey 
to the world” he said. 
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belirten Koçyiğit, şunları kaydetti: “Bunlar; 
Süreçlerimizin Yönetimi, Verimlilik Çalışmaları, 
Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Turquality 
çalışmaları olacak. Temel yaklaşımlarımızdan 
biri optimum kaynakla maksimum verime 
ulaşmak. Önümüzdeki dönemde üretimde, 
projede, insan kaynaklarında ve malzemede 
verimliliği artırmak için çalışmalar yürüteceğiz. 
Maliyetlendirme çalışmaları, TÜBİTAK projeleri, 
yeni ürün, malzeme ve sistem çalışmalarına 
yaptığımız yatırımları artıracağız. Bu çerçevede 
tasarım ve AR-GE ofisimizi İnovasyon 
Merkezi olarak konumlandırıyoruz. Bunun 
yanında Vefa Akademiyi hayata geçirerek 
insan kaynaklarımızı kariyer hedeflerine 
uygun eğitimlerle besleyecek bir altyapıyı 
oluşturuyoruz. 2016 yılı içinde kullandığımız 
ERP yazılımı olan IFS’in 9. versiyonuna geçiş 
yapacağız. 
Bu sayede ERP altyapısının tüm süreçlerde 
tamamlanmasını hedefliyoruz. İhracat odaklı 
çalışan bizim gibi yapılarda Turquality öncelikli 
konuların başında geliyor. Bu konuda geçen 
yıl itibarıyla çalışmalara başladık. Turquality 
belgemizi almak için denetimden geçmeyi 
bekliyoruz.”

“We will gravitate to four main issues”
Koçyiğit, who stated that they would focus on 
four main issues to increase their performan-
ce, said: “These will be the Management of 
Our Processes, Efficiency Works, Information 
Systems Management, and Turquality Works. 
One of our main approaches is to achieve 
maximum yield by optimum resource.  In 
the coming period, we will conduct works 
for increasing efficiency in project, human 
resources, and material. We will increase our 
investments to studies of costing, TUBITAK 
projects, new product, material and system. 
In this context, we position our design and 
R&D offices as Innovation Center. In addition, 
we form an infrastructure that will feed our 
human resources with trainings that appropri-
ate to its career goals. We will pass to the 9th 
version of IFS that we use it as ERP software 
in 2016. In this way, we aim to be completed 
of ERP infrastructure in the whole processes. 
Turquality is the leading of priority issuses in 
organizations such as we that work export-o-
riented. We began to work about this subject 
as of last year. We expect to be audited to get 
our certificate”.                

2016 yılındaki öncelikli 
hedefimiz yurt dışı 
pazarlarda büyümeye 
devam etmektir.

Our primary aim in  
2016 is to continue to grow 
in foreign markets. 
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DAP Yapı İst Marina Project: Private Worker Housings

 DAP Yapı İst Marina Projesi

 ÖZEL İşÇİ LOjMANLARI
Vekon, DAP Yapı-İst Marina 

Projesi’nin özel işçi lojmanlarının 
üretimini gerçekleştirdi.

Vekon performed to the producti-
on of Dap Yapı-İst Marina Project’ 
private worker housings. 
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AP Yapı-İst Marina Projesi, 
İstanbul Kartal’da hayata 
geçirildi. Konumu itibarıyla 
çok önemli bir yerde yükselen 
projenin şantiye ihtiyacı vardı 

ve DAP Yapı Vekonu tercih etti. DAP Yapı ile 
gerçekleştirilen ilk görüşmelerin ardından Vekon, 
sahaya giderek yer tespitinde bulundu. Statik 
olarak konteynerleri, plan düzleminde dikey 
olarak yerleştirmek gerekiyordu. Ancak şantiye 
sahasındaki yer sorunu nedeniyle Vekon hem 
yatay hem de Türkiye'de ilk defa uygulanacak 
olan dört katlı bir çözüm üretme kararı aldı. Daha 
sonra da statik mühendisleri ve dizayn ofisi ile 
çalışmalara başladı. Uzun kenarlarda dörder tane, 
kısa kenarlarda ise ikişer adet olmak üzere özel 
cephe diyagonelleri ile yapı güçlendirildi. Ayrıca 
gri renkli, testere dişli cephe yüzeyi, özel sandviç 
panel sistem ile yaşam konteynerlerine görsel 
bir yenilik de getirildi. Şaselerde kullanılan sac 
kalınlıkları arttırıldı. Alt ve üst şaselerin içerisine 

DAP Yapı-İst Marina Project is built in Kartal 
in İstanbul. DAP Yapı preferred Vekon for the 
site need of the project that rising in a very 
important place as its location. Vekon, after the 
first meeting that held by DAP Yapı, identified 
the location by going the field. It needed to put 
containers statically as a vertical in the plane of 
plan. However, due to the space problems in the 
construction site, Vekon decided to produce a 
solution both horizontal and a-four storey that will 
be implemented for the first time in Turkey. Then, 
it began to works together with static engineers 
and design office. Building was strengthened 
with special facade diagonals that consist of four 
each in long sides and two each in short sides. 
Also it was brought a visual innovation to living 
containers by special sandwich panel system that 
gray colored, saw toothed frontal surface. Sheet 
thicknesses used in the chassis was increased. 
Also support profiles were added into bottom and 
top chassis. It was added periodically IPE heavy 

Dbinaların Dikey 
Yükselmesi Gerekti

It was necessary to raise 
of buildings vertically

Konteynerlerin dört katlı olmasına 
karar verdik. Çünkü projenin ger-
çekleştirileceği yer sahil kesimiydi 
ve yeterli alanımız yoktu. Bu neden-
le şantiye binalarının dikey olarak 
yükselmesi gerekti.

We decided to be four floors of the 
containers. Because, the place 
where project will be taken place 
was the coastal area and we had 
not enough space.  Therefore, it 
was necessary to raise of site 
buildings vertically.

Levent Deniz,
Proje Yönetimi Direktörü, İnşaat 
Mühendisi / Project Management 
Director, Civil Engineer
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ayrıca destek profilleri eklendi. İki konteyner 
arasında yer alan koridorlara belirli aralıklarla, IPE 
ağır çelik kolon ve kiriş uygulaması ilave edildi. 
Konteynerlerin dört katlı olması nedeniyle mer-
divenlere özel takviyeler uygulandı. Böylelikle bir 
blokta kullanılan ilave konstrüksiyon ağırlığı 30 
tonu buldu. Konteynerlerin WC-duş ünitelerinde; 
patentli özel akrilik WC taşı, akrilik duş teknesi 
ve akrilik lavabo uygulaması ve zemin epoksi 
uygulaması ile özel detay çözümleri tercih edildi. 
Söz konusu konteynerler daha sonra da her 
biri 3m x 7m olmak üzere bağımsız olarak da 
kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. Müşteri 
memnuniyetini önemseyen Vekon, kontey-
nerlerin işverene teslim edilmesinin ardından 
satış sonrası hizmet ekipleriyle sahadaki son 
kontrolleri gerçekleştirdi. Detayları inceleyen 
ekip son teslimatları da gerçekleştirdi. DAP Yapı 
yetkililerince çok beğenilen konteyner birleşimli 
sistem şantiye binalarından aynı şantiyenin ikinci 
etabı için üç blokluk yeni sipariş alındı.

steel column and beam application to corridors 
located in coupled container buildings. It was 
implemented private reinforcements to stairs 
because of being four floors of containers. Thus, 
additional construction weight used in a block 
reached to 30 tons. It was preferred patented 
special acrylic WC block, acrylic shower tray and 
acrylic sink application, floor epoxy application and 
special detail solutions in the WC-shower units 
of containers. It was designed each container 
as to be used independently later if needed in 
4-storey buildings that consist of the combination 
of containers. Vekon, which cares about the 
satisfaction of customer, performed the final 
controls in the field by its after sales service teams 
after being delivered of containers to employer. 
Team investigating the details made in the latest 
deliveries. It was also received a 3 blocks new 
order for 2nd phase of the same construction site 
from container combined system site buildings 
that was highly acclaimed by DAP Yapı officials.  

Türkiye'de bir ilk

The first in Turkey

Vekon, Türkiye'nin ilk dört katlı 
birleşimli konteyner binasının 
üretti. Her biri 3mx7m ebatında 
olan konteynerlerden oluşan dört 
katlı şantiye binaları için çok işi bir 
mühendislik altyapısı gerekiyordu 
ve Vekon buna sahipti.

Vekon produced Turkey’s first 
four floored combined container 
building. It was necessary a very 
good infrastructure of architecture 
for four-storey site building that 
consist of containers 3m x 7m size 
and Vekon owned it.  

Özgül Yücel , Kurumsal Satış 
Direktörü, Mimar / Corporate 
Sales Director, Architect
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Vefa, başarısını var eden değerler 
üzerinden şirketin gelecek vizyonunu 

ortaya koyan bir film hazırladı.

Vefa prepared a film that revealed the 
future vision of the company over values 
that created its success. 

YIL FİLMİ:
GELECEğE 

VEFA ZAMANI
Vefa 25th anniversary film: Time for Vefa to the Future

Vefanın



59

AKTÜEL
Actual



60

AKTÜEL
Actual

Vefa, which continue to be inspired to its 
workers, stakeholders, and solution partners 
by its future vision, fit tens of successes into a 
quarter century it left behind. Genna İstanbul 
team also prepared a film that revealed the 
future vision of the company over values that 
created its success. “Vefa to the past” concept 
that we often hear about was mentioned 
as “Vefa to the future” in the film. It aimed 
both to be surprised audience and to the 
reveal of film’s soul in the first place by being 
fictionalized Vefa’s communication strategy 
on the concept of “Vefa to the future” in here. 
In the film, it was focused on the values that 
symbolized the production areas of Vefa 
and it made seatmate for 25 years. In this 
context, it was determined basic values that 
given place in the film as iron/steel, land, 

elecek vizyonuyla çalışanlarına, paydaşlarına 
ve çözüm ortaklarına ilham olmaya devam 
eden Vefa, geride bıraktığı çeyrek yüzyıla 
onlarca başarı sığdırdı. Genna İstanbul ekibi 
de Vefanın bu başarılarını var eden değerler 
üzerinden şirketin gelecek vizyonunu ortaya 
koyan bir film hazırladı. Sıkça duyduğumuz 
“geçmişe vefa” kavramı filmde “Geleceğe Vefa” 
olarak konu edinildi. Burada Vefanın iletişim 
stratejisi “geleceğe vefa” kavramı üzerinde 
kurgulanarak hem izleyicinin şaşırtılması hem 
de filmin ruhunun en baştan ortaya konulması 
hedeflendi. Filmde, Vefanın üretim alanlarını 
sembolize eden ve 25 yıldır yol arkadaşlığı 
yaptığı değerler üzerinde duruldu. Bu 
bağlamda da filmde yer verilen temel değerler; 
demir/çelik, toprak, doğa, rüzgâr ve güneş 
olarak belirlendi. Bu değerlerin saat kadranı 
ile eşleştirilmesiyle de zaman kavramını 

G

In the film, it was focused 
on the values that 
symbolized the production 
areas of Vefa and it made 
seatmate for 25 years.

 Filmde, Vefanın 
üretim alanlarını 

sembolize eden ve 25 
yıldır yol arkadaşlığı 

yaptığı değerler 
üzerinde duruldu.
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nature, wind, and solar. It also was aimed 
to embody the concept of time by matching 
these values with clock face. Thus, both it was 
provided to pass the influence of 25th year to 
the audience and it was also underlined that 
25th year was not only in the past but also 
a Vefa time to the future. When Terra Film 
House undertook the film’s production, İsmail 
Orhan Toraman sat to director’s chair. Terra 
Film House team began shooting the film 
after a two-month preparation process. It was 
decided to four-people elementary family that 
would play in the film. Production team got 
actress taken the lessons of ceramic making 
in order to protect the natural flow of the film. 
Art director made suitable every place for 
the spirit of the film by recreating it. After the 
15-day post production process, film met with 
the audience. After a busy schedule over three 
months, a good movie that wins recognition 
of audience on the brink of primarily Vefa 
management and workers appeared. 

somutlaştırmak amaçlandı. Böylece hem 
25. yıl etkisinin izleyiciye daha kolay geçmesi 
sağlandı hem de 25. yılın sadece geçmişe 
değil, geleceğe de bir vefa zamanı olduğunun 
altı çizilmiş oldu. Filmin prodüksiyonunu 
Terra Film House ekibi üstlenirken yönetmen 
koltuğuna da İsmail Orhan Toraman oturdu. 
Terra Film House ekibi, iki aylık bir hazırlık 
sürecinin ardından filmin çekimlerine başladı. 
Filmde oynayacak dört kişilik çekirdek aileye 
karar verildi. Prodüksiyon ekibi, filmin doğal 
akışını korumak adına tek bir sahne için 
kadın oyuncuya seramik yapım dersleri 
aldırdı. Sanat yönetmeni her mekânı baştan 
oluşturarak, filmin ruhuna uygun hâle getirdi. 
15 gün süren post-prodüksiyon sürecinin 
ardından film izleyiciyle buluştu. Üç ayı aşan 
yoğun bir çalışma temposunun ardından 
başta Vefa yönetimi ve çalışanları olmak üzere 
izleyicilerin beğenisini toplayan güzel bir film 
ortaya çıktı.

Genna İstanbul Ekibi olarak, brifin 
bize ulaştığı ilk andan itibaren 
yoğun bir çalışma sürecine girdik. 
Hazırlayacağımız film, Vefanın 25. 
yılını en iyi şekilde anlatmalı ve klişe 
diye tabir edebileceğimiz tanıtım 
filmlerinden uzak kalmalıydı. Bir 
aylık bir sürenin sonunda, iletişim 
stratejimizi hazırladık ve film 
için yaklaşımımızı netleştirdik ve 
çalışmalara başladık.

We, as the team of Genna İstanbul, 
entered into an intensive study 
process as from the first moment 
reaching brief to us. The film that 
we would prepare should tell Vefa’s 
25th year in the best way and 
should stay away from promotion 
films we could call as cliché.  At the 
end of a month, we prepared our 
communication strategies, clarified 
our approach for film, and began 
to works. 

Filmde 25. yılın sadece geçmişe değil, geleceğe de bir vefa 
zamanı olduğunun altı çizildi.

İt was also underlined that 
25th year was not only in 
the past but also a Vefa 
time to the future. 

Genna İstanbul Ekibi

Genna İstanbul Team
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MAXXI
Çok Amaçlı Sanat Kampüsü: 

 Multipurpose Art Campus: MAXXI
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Zaha Hadid’in ses getiren eserlerin-
den biri olan MAXXI’nin kendi başına 

işlevi olmasının yanında kent doku-
suyla uyumlu bir kentsel kampüs 

olması hedeflenmiştir. 

It is aimed MAXXI, which is one of 
the influencing works of Zaha Hadid, 
to be an urban campus compatible 
with urban texture as well as it has 
function on its own. 
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talya’nın başkenti Roma’da 2010 
yılının Mayıs ayında hizmete giren 
Ulusal 21. Yüzyıl Sanatları Müzesi 
(MAXXI), çağdaş yaratıcılığa adan-
mış ulusal bir kültür kurumudur. 

2004 yılında Pritzker Mimarlık Ödülü’nü alan ilk 
kadın mimar olan Zaha Hadid’in eseri olan bina; 
şehir merkezinden uzakta yer alan Flaminio 
Bölgesi'nde, 29 bin metrekarelik bir alanda inşa 
edilmiştir. Montello askerî kışlasının kısmen res-
tore edilmesi ve akabinde de Hadid’in tasarımının 
eklenmesiyle oluşan müzenin yapımına 2002 
yılında başlanmıştır. Bina 2009 yılında tamam-
lanmış, 2010 yılında da açılışı gerçekleştirilmiştir. 
Zaha Hadid’in ses getiren eserlerinden biri olan 
MAXXI’nin kendi başına işlevi olmasının yanında 
kent dokusuyla uyumlu bir kentsel kampüs 
olması hedeflenmiştir. İtalya’nın ilk ulusal mimari 
müzesi MAXXI Architettura ve çağdaş sanat mü-
zesi olan MAXXI Arte adlı iki müzeyi bünyesinde 
barındıran binada, çeşitli kültürel etkinliklere 
yönelik salonlar, oditoryum ve kütüphane de bu-
lunmaktadır. Bu özellikleriyle müze, çok amaçlı 
bir sanat kampüsü olma özelliği de taşımaktadır. 
Yapının üst üste geçmiş gibi görünen parçaları 
yani iki ayrı müze işlevsel farklılıkları birbirinden 
ayırmaktadır. Dışarıdaki yaya yolları da yapının 
kütlesi boyunca kentin sokakları arasındaki 
geçişi sağlamaktadır.  Ziyaretçilerin güzel vakit 
geçirebilmelerine aynı zamanda da yeni şeyler 
öğrenebilmelerine imkân sağlayan mekânda 

The National Museum of 21st Century Arts 
(MAXXI), which opened in Rome, Italy’s capital, 
in May of 2010, is a national cultural institution 
that dedicated to contemporary creativity. The 
building, which is work of Zaha Hadid who is 
the first female architect that won Pritzker 
Architecture Prize in 2004, was built in an area 
of 29 thousand square meters in Flaminio 
region that away from the city center. 
It was begun to construction of the museum 
that formed by being restored partly of 
Montello military barracks and then being 
added of Hadid’s design in 2002. The building 
was completed in 2009; it was carried out its 
opening in 2010. It is aimed MAXXI, which is 
one of the influencing works of Zaha Hadid, to 
be an urban campus compatible with urban 
texture as well as it has function on its own. In 
the building, which it embodies two museums 
named MAXXI Arte, contemporary art 
museum, and MAXXI Architettura, Italy’s first 
national museum of architecture, there are 
halls for various cultural events, auditorium, 
and library. The museum, with these features, 
has a characteristic of multi-purpose art 
campus. Building’s parts that looks like 
overlapping, that is to say, two separate 
museums devote functional differences 
from each other. Outside pedestrian paths 
also provide the transition between the city’s 
streets along the mass of the construction. 

İ
MAXXI, şehir merkezinden uzakta yer alan Flaminio 
Bölgesi'nde, 29 bin metrekarelik bir alanda inşa edilmiştir.

MAXXI was built in an area of 29 thousand square meters 
in Flaminio region that away from the city center.

Zaha Hadid kimdir?

Who is Zaha Hadid?

Zaha Hadid, 1950 yılında Bağdat’ta doğdu. 
Londra Architectural Association’da 
mimarlık okudu. 1980’de Londra 
merkezli bürosunu kurdu. Çeşitli 
kurumlarda eğitmen olarak görev aldı. 
Şu an Viyana’da Uygulamalı Sanatlar 
Üniversitesinde profesörlük yapıyor. 
Dekonstrüktivist mimar olan Hadid, pek 
çok uluslararası yarışmayı kazanmış ve 
birçok ödüle layık görülmüştür.

Zaha Hadid was born in Baghdad in 
1950. She studied architecture at the 
London Architectural Association. In 
1980, she founded his London-based 
office. she took charge in various 
institutions as instructor. She is 
currently a professor at the University 
of Applied Arts in Vienna. Hadid, who 
is a deconstructivist architect, has won 
many international competitions and 
has received many awards. 
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belli dönemlerde atölye çalışmaları da düzen-
lenmektedir. Ayrıca binanın tasarımı sayesinde 
ziyaretçiler geleneksel bir şekilde ardışık sıralı 
odaları dolaşmak yerine, pek çok farklı şekilde 
gezilebilecek güzergâhlar izlemektedirler.

Kullanıcıları Kentsel Etkileşime 
Yönlendiriyor
Açık ve kapalı alanlar, sirkülasyon ve galeri 
alanları ile yapının içerisinde yer alan iki müze, 
binada içe içe geçmiş haldedir. Yapı, iki mevcut 
bina arasında bağlam içinde kaybolmak ama-
cıyla kıvrılarak ilerlemektedir. Projenin yöneticisi 
Gianluca Racana, kendisiyle gerçekleştirilen bir 
röportaj esnasında MAXXI’nin tasarım konsep-
tini şöyle anlattı: “Fikir, mevcut askerî yapıları 
yıkmak ve var olan kent dokusuyla güçlü bir 
ilişki kurmaktı. Sokak cephesinden bakıldığında, 
yeni kütle geleneksel konut ve stillerden oluşan 
bağlamda orijinal ve güçlü bir ara bulucu olarak 
kendisini gösteriyor. Yeni yapılar eski yapılarla 
birlikte işliyor. Yapı bilinçli olarak çevredeki 
konut yapılarından daha alçak şekilde yatay bir 
gelişim sergiliyor. Askerî alanın böldüğü iki sokak 
arasındaki geçiş yeniden açıldı. Genel olarak yapı 
çevredeki kentsel doku içinde eriyor ve kullanıcı-
ları, kentsel bir değer olarak takdir edilen kentsel 
etkileşime yönlendiriyor.” 

Yapı; kullanıcıları, kentsel bir değer olarak takdir edilen 
kentsel etkileşime yönlendiriyor.

Construction directs users to 
urban interaction that is 
appreciated as an urban value. 

In the place, which it enables visitors to have 
a good time, and at the same time, to be able 
to learn new things, it is also held workshops 
at certain times. Also, by means of building 
design, visitors follow routes that can be visited 
in many different ways instead of tramping 
sequential rooms in a traditional way.  

It leads users to urban interaction  
Indoor and outdoor areas, circulation areas 
and galleries with two museums in the 
building intertwine in the construction. The 
construction moves by sweeping with the aim 
of disappearing in the context of two existing 
buildings. Project Manager Gianluca Racana 
told about the design concept of MAXXI during 
an interview with him: “The idea was to 
demolish the existing military constructions 
and to make a strong relationship with the 
existing urban texture. When being viewed 
from the street side, new mass shows itself 
as a strong and original negotiator in the 
context of traditional housing and styles. New 
constructions work with old buildings. The 
construction shows a horizontal development 
the way that lower than surrounding 
residential buildings deliberately. Gate 
between two streets that divided by military 
area was re-opened. Generally, construction 
melts in urban texture in environment and 
directs users to urban interaction that is 
appreciated as an urban value.”

Logosunda geçen 
XXI harflerinin Roma 

rakamıyla 21’i sim-
gelediği bu müze, 

21. yüzyıl sanatına 
adanmıştır.

This museum, which 
XXI letters in its logo 

symbolizes 21 by 
Roman numerals, is 
dedicated to the art 
of the 21st century.
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Kurumsallaşma kurum itibarını

ARTIRIYOR
Institutionalization increases the 
credibility of corporation

Kurumsallaşmasını 
tamamlamış 
kurumların

müşterilerinin 
gözündeki itibarı da 

artıyor.

urumsallaşmak, işletmelerin 
faaliyetlerini kişilerin 
varlığına bağlı olmadan 
sürdürülebilmesini ve 
geliştirilebilmesini sağlayacak 

şekilde bir yönetim ve organizasyon sisteminin 
oluşturulmasıdır. Kurumsallaşma gereksinimi 
işletmenin büyümeye başlamasıyla birlikte 
ortaya çıkar. Bu kurumların, gelişiminin ve 
sürekliliğinin sağlanabilmesi için gereklidir. 

Institutionalization is to be formed a system 
of management and organization the way 
that enables to maintain and develop the 
activities of companies without depends on 
the presence of people. Institutionalization 
requirement arises together with starting 
to grow of business. This is necessary for 
ensuring the development and sustainability 
of corporations. At the same time, this 
organization should be consistent with 

K

İK
HR
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The esteem in the eyes of customers of companies that 
completed its institutionalization rises.

İK
HR

Kurumsallaşmanın 
faydaları
☑ Ortak değerlerin oluşturulması 
sağlanır
☑ İşletme daha sistemli çalışır
☑ Kontrollü bir yapı oluşur
☑ İş bölümü daha sağlıklı işler
☑ Hata oranı minimuma iner
☑ Yetki ve sorumluluklar bellidir
☑ Karar alma süreçleri hızlanır
☑ Kurumsal verimlilik artar

The benefit s of 
Institutionalization
☑ It is provided the form of
     common values
☑ Business operates more 
systematically
☑ It forms a controlled organization
☑ Division of labor works healthier
☑ The error rate is minimized
☑ Authority and responsibilities
     are clear
☑ The decision-making processes
      accelerate
☑ Corporate productivity increases

Aynı zamanda oluşturulacak bu yapı kurumun 
ilke, değer ve hedefleriyle örtüşmelidir. 
Doğru kurgulanmış kurumsallaşma, kurum 
kültürünün de yansıması niteliğindedir. Bunun 
da şirketinizle ilgili algıyı pozitif yönde etkilemesi 
gerekir. Güvenilir ve kalite odaklı bir kurum 
olduğunuz algısı yaratmalıdır.
Kurumsallaşmanın inşa edilebilmesi için 
ciddi bir süreç gerekir. İş arayan insanlar 
öncelikle firmaların kurumsal olmasına dikkat 
ederler. Çünkü kişiler çalıştıkları kurumlara 
güvenmek isterler. Çalışanların kuruma 
güven duyabilmeleri için de aradıkları bazı 
özellikler var. Örneğin; çalışanların performansı 
yöneticilerin egolarından ziyade kişinin 
yaptığı işe göre değerlendirilmelidir. Kişi 
çalıştığı kurumda haklarını alabileceğinden 
emin olmalıdır. Ayrıca çalışma şartları da 
önemlidir. Kişiler, çalışma saatleri, tatil ve izin 
günlerinden yararlanabiliyor olmak ister. Bu ve 
buna benzer durumları kurumun maksimum 

the values and goals of company. True 
fictionalized institutionalization has the 
characteristics of corporate culture reflection. 
It also should influence the perception about 
your company positively. It should create 
perception that your corporation is a reliable 
and quality-oriented. 
It needs to be a serious process for providing 
institutionalization. Job seekers pay attention 
to be corporate of companies primarily. This is 
because they want to trust their corporations. 
There are some properties workers seek in 
order to trust their corporation. For example; 
it should be evaluated workers’ performance 
according to the work they do rather than the 
ego of managers. People should be confident 
that they can get his rights. Also working 
conditions are important. People want to take 
advantage of working hours, holidays and 
days off. Company should provide this and 
similar situations in the maximum level. This 
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oranda sağlayabiliyor olması gerekir. Bu da 
ancak kurumsallaşmasını tamamlamış 
bir şirket tarafından gerçekleştirilebilir. 
Çalışanın kendini kuruma ait hissetmesi, 
iş tatmini ve motivasyonu da beraberinde 
getirir. Bu durumda da firma çalışanından 
maksimumum verimi almış olur.
Kurumsallaşmanın oluşturulması için öncelikle 
kurumun ilkelerinin belirlenmesi ve buna göre 
bir sistem oluşturulması gerekir. Departmanlar 
arasındaki ilişkiler en doğru şekilde belirlenmeli, 
kişilerin yetkileri ve sorumlulukları da kesin 
çizgilerle ortaya konmalıdır. Bu sistemin 
sorunsuz işlemesi gerekir aynı zamanda da 
her daim geliştirilmeye açık olmalıdır. Çünkü 
firma zamandan geride kalmamalıdır. Bu 
bağlamda inovasyon yatırımları yapmalı, ürün 
ve hizmetlerde kalite yükseltme çalışmaları 
gerçekleştirilmeli ve pazar payını büyütmenin 
yolları denenmelidir.

Çalışanların yetenekleri ve becerileri kurum için 
çok önemlidir. Öte yandan da kurulan sistemde 
çalışan bağımlılığı olmamalıdır. Her çalışanın bir 
yedeği olduğunda şirket faaliyetlerinde herhangi 

can be done by a company that completed 
its institutionalization. Worker’s feeling of 
belonging to corporation brings with job 
satisfaction and motivation. Thus company 
receives its employees to maximum efficiency. 
It needs firstly to determine corporation’s 
policies and to form a system according 
to this for creating institutionalization. The 
relationships between departments should 
be determined in the right way, the authority 
and responsibilities of people should be set 
out with a clear-cut line. This system needs to 
run smoothly and also should always be open 
for improvement. This is because company 
should not be behind the time. In this context, 
it should be made innovation investments, 
quality improvement works on product and 
services, and should be tried to the ways 
of growing market share. The talents and 
skills of the employees are very important 
for institution. On the other hand worker’s 
addiction should not be in the system. Jobs 
will run without any disruption in company 
operations when there is a backup of every 
employee. On the other side, companies 

 Kurumsallaşmanın 
inşa edilebilmesi için 

ciddi bir süreç 
gerekir.

It needs to be a 
serious process 

for providing 
institutionalization.
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bir aksama olmadan işler yürüyecektir. Diğer 
yandan da kurumların, belirledikleri hedeflere 
ulaşma yolundaki çalışmalarına çalışanlarını da 
dâhil etmeleri gerekir. Bu çalışanların iş yerlerini 
benimsemesi noktasında önemli bir adımdır. 
Onları dinleyerek ortak hedefler belirleyip takım 
ruhu yaratılabilir. Böylece üst yönetimden 
alt yönetime ve çalışanlara kadar herkes 
kurumsallaşma sürecine dâhil olmuş olur.
Kurumsallaşmasını tamamlamış bir kurumun 
müşterilerinin gözündeki itibarı da artar. Bu 
durum şirketin sadık müşteri kazanmasına 
aynı zamanda da yeni müşteri portföyü 
oluşturmasına destek olur. 

Peki Kurumsal Değilseniz?
Kurumsallaşamamış şirketlerde şirket 
sahibi ön plandadır ve onun vizyonu şirketle 
özdeşleşmiş hâldedir. Çalışanların tek tek 
performansı önemlidir. Ayrıca bu şirketlerde 
müşteriler firma sahibine güvenir. Firmanın 
problemi patronun sorunudur. Dolayısıyla 
da işveren tüm sorunlarla bizzat ilgilenmek 
durumunda kalır. 
Kurumsallaşmasını tamamlamış firmalarda 
ise durum tam tersidir. Kurum ön plandadır 
ve kurumun vizyonu da şirket sahibinin ve 
çalışanlarının vizyonudur. Bireylerin değil tüm 
ekibin performansı önemlidir. Şirketin problemi 
tüm ekibin sorunudur ve müşteri kişilere değil, 
kuruma güvenir.

should include its employees to its works 
towards achieving the goals they determine. 
This is an important step in terms of 
embracing workers to their work place. It can 
be created team spirit by listening them and 
determining common aims. Thus everybody 
from top management to lower management 
and employees involves in the process of 
institutionalization. The esteem in the eyes 
of customers of companies that completed 
its institutionalization rises. This supports 
company to gain loyal customers and to form 
new customer portfolio.     

What if you are not corporate?
Company owner is at the forefront in not 
corporate companies and owner’s vision 
identifies with companies.  Individual 
performance of employees is important. 
Also customers trust the owners in these 
companies. The problem of company is the 
problem of boss. Therefore, the employer has 
to deal with all the issues personally. 
The situation in companies that completed its 
institutionalization is the opposite. Corporate is 
at the forefront and the vision of corporate is 
the vision of company owner and employees. 
The performance of the entire team is 
important, not individuals. Company problem 
is the problem of all team and customer trusts 
to corporation, not people.

Kurumsallaşma, şirketin sadık müşteri kazanmasına ve 
yeni müşteri portföyü oluşturmasına destek olur.

Institutionalization supports company to gain loyal 
customers and to form new customer portfolio. 
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TÜRK EVLERİNİN İZİNDE

8ROTa
8 Routes on the track of Turkish Houses

Melih USLU

Zamanı bir kum saati gibi ağır 
ağır yaşayan mekânların peşi sıra 
Anadolu turu. 

Anatolian tour by following places 
that live through the time slowly 
such as an hourglass.
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SAFRANBOLU
Safranbolu, which owns rare examples of 
Turkish-Ottoman architecture, resembles 
a living open-air museum. This historic 
settlement that is on UNESCO World Heritage 
List was built on two slopes of a narrow valley. 
Settlements which are called as Çarşı and 
Bağlar in the region are among the places to 
be seen. Kaymakamlar Evi, Laundry, Pasha 
Mansion, Kileciler Mansion, Mümtazlar Mansion, 
Karaüzümler House, and Kavsalar House that 
belongs to 16th century in the town center are 
open to visit four seasons. Hıdırlık Hill at the 
west side of the county is ideal for panoramic 
view pleasure. Blacksmith, Coppersmiths, and 
Yemeniciler Bazaars are among districts where 
the county’s heart beats. If you see the Ottoman 
mosques such as Izzet Mehmet Pasa and 
Köprülü, it means that it’s time to rest. The right 
place for this can be Historic Cinci Hammam in 
Çeşme Neighborhood. The Hammam where 
there are male and female sections placed 
symmetrically is a living tradition since the 
Ottoman Empire.  Bath attendants that draw the 
attention of foreign tourists are all surprisingly 
good masseuse. 

SAFRANBOLU
ürk - Osmanlı mimarisinin nadi-
de örneklerini barındıran Safran-
bolu, yaşayan bir açık hava mü-
zesini andırıyor. UNESCO Dünya 

Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu tarihî yer-
leşim, dar bir vadinin iki yamacına kurulmuş. 
Yörede, Çarşı ve Bağlar adı verilen yerleşimler 
görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. 
İlçe merkezindeki 16. yüzyıl tarihli Kaymakam-
lar Evi, Çamaşırhane, Paşa Konağı, Kileciler 
Konağı, Mümtazlar Konağı, Karaüzümler Evi ve 
Kavsalar Evi dört mevsim ziyarete açık. İlçenin 
batısındaki Hıdırlık Tepesi, panoramik manzara 
keyfi için ideal. Bakırcılar ve Demirciler Çarşıla-
rı ile Yemeniciler Arastası, ilçenin kalbinin attığı 
yerlerden. Köprülü ve İzzet Mehmet Paşa gibi 
Osmanlı camilerini gördüyseniz, artık dinlenme 
vakti gelmiş demektir. Bunun için doğru adres, 
Çeşme Mahallesi’ndeki Tarihî Cinci Hamamı 
olabilir. Simetrik şekilde yerleştirilmiş kadın ve 
erkek bölümleri bulunan hamam, Osmanlı’dan 
bu yana yaşayan bir gelenek. Yabancı turistlerin 
ilgisini çeken hamamdaki keseciler ise şaşırtıcı 
derecede iyi birer masöz. 

This historic settlement 
that is on UNESCO World 
Heritage List was built on 

two slopes of a narrow 
valley.

UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’nde yer alan 

bu tarihî yerleşim, dar 
bir vadinin iki yamacına 

kurulmuş.
T
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CUMALIKIZIK
Bursa’nın 10 kilometre doğusundaki Cumalıkı-
zık, kırmızı kiremitleri ve kâgir evlerinin sıcak 
tonlu renkleriyle Osmanlı mirasını yaşatan 
tarih bir yerleşim. Yöredeki evler, çoğunluk-
la iki ya da üç katlı ve ailenin mahremiyetini 
korumaya özen göstererek yapılmış. Birinci 
katlar ve avlular, sokak döşemesine uygun 
taş ve ahşapla harmanlanmış. Sokaktan ev 
içlerini görmek mümkün değil; ama çoğu evin 
penceresinden sokaklar tümüyle görülebiliyor. 
Cumalıkızık Evlerinde genellikle iki tür plan 
mevcut: Etrafı yüksek duvarlarla çevrili dış 
avludan eve giriş kapısına ve “hayat” adı veri-
len iç avluya geçilen planda evin girişi sokakla 
doğrudan ilişkili değil. İkinci tip evlerde ise dış 
avlu bulunmuyor. Sokaktan, kapı ile doğrudan 
hayat kısmına giriliyor. Her iki planda da hayat 
bölümünden iç avluya, ahıra, depolara ve mer-
divenlere ulaşılıyor. Evlerin ana giriş kapıları çift 
kanatlı ve genellikle ceviz ağacından yapılmış. 
Evlerin dış görünümü ise tam bir renk cümbü-
şü: Kiremitler kırmızı, evler ise sarı, beyaz, yeşil, 
pembe ve çivit mavisi renklerle şenlenmiş.

CUMALIKIZIK
Cumalıkızık, which is in 10 kilometers east of 
Bursa, is a historic settlement that keeping the 
heritage of Ottoman alive by its red tiles and 
the warm tone colors of masonry houses. The 
houses in the region were built as mostly with 
two or three floors and by being taken care to 
protect the privacy of family. It was blended first 
floors and courtyards by stone and wood that 
suitable for street trim. It is impossible to see 
inside the houses from the street, but it can be 
seen streets entirely from the windows of many 
houses. There are two types of plans available in 
Cumalıkızık houses: the entrance of the house 
is not connected with street directly in the plan 
that passed from outer court surrounded by 
high walls to street door and inner court called 
“life”.  In the second type one has no outer court. 
It is entered directly life section by door from 
street. It is also reached to inner court, barn, 
warehouses, and stairs from the life section in 
both plans. The main entrance door of houses is 
double-leaf door and is made from walnut wood. 
The exterior of the houses are a complete riot of 
colors: tiles become cheerful with red, houses 
with yellow, white, green, pink, and indigo blue 
colors. 

Yöredeki evler, çoğunlukla iki ya da üç 
katlı ve ailenin mahremiyetini korumaya 
özen göstererek yapılmış.
Houses in the region were built as mostly 
with two or three floors and by being taken 
care to protect the privacy of family. 
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BEYPAZARI
Başkent Ankara’nın 98 kilometre kuzeybatı-
sındaki derin göl havzasının kenarına kurulan 
Beypazarı, vadiye bakan engebeli yamaçlar 
üzerine yayılmış. İlk bakışta sıradan bir Anadolu 
kasabası izlenimi veren ilçe, yaklaştıkça güzel-
liklerini ortaya döken yerlerden. Kıraç bir vadi-
nin her iki yamacına ve tabanına kurulan ilçeye 
asıl ününü kazandıran Osmanlı konakları, ağır-
lıklı olarak vadi manzaralı sokaklara serpilmiş. 
Uzun yıllar kaderine terk edilen tarihî Beypazarı 
Evleri, bugün yeniden çok değerli ve tamamı 
koruma altında. Derin bir vadinin iki yakasına, 
doğanın pastel tonlarıyla canlılık veren evler, 
film bittikten sonra kaldırılacak dekoratif birer 
set objesi gibi duruyor. Perdeler arasından ba-
kan al yanaklı mahcup bakışlar, Beypazarı Ev-
lerinin ruhsuz birer turistik maketten çok uzak, 
yaşayan ve soluk alan meskenler olduğunu 
kanıtlamaya yetiyor. Genellikle üç katlı olan 
Beypazarı Evlerinin alt katları taştan, üst katlar 
ise ahşap iskelet içinde ahşap ya da kerpiç dol-
gu sistemiyle yapılmış. Osmanlı sivil yaşamının 
izlerini bugün bile taşıyan yöredeki evler, tıpkı 
birer ayna gibi içeriyi dışarıya, dışarıyı içeriye 
yansıtıyor.

BEYPAZARI
Beypazarı, which is built on the edge of deep lake 
basin at 98 kilometers northwest of Capital Ankara, 
spreads over rough slopes overlooking valley. The 
county that appears to an ordinary Anatolian town 
at a glance is among the places that uncloak its 
beauties as getting closer. Ottoman Mansions, 
which get earning main reputation to the town that 
built in both slopes and ground of a barren valley, 
are mainly sprinkled to the streets overlooking 
valley Historic Beypazarı Houses that abandoned 
to their fate for many years are again very valuable 
and all of them are under protection. The houses, 
which give vitality on both sides of a deep valley 
by pastel tones of nature, look like a decorative 
set object that will be removed after the end of 
film. Ruddy embarrassed glances looking among 
the curtains are enough to prove that Beypazarı 
Houses are residences that living and breathing, 
so far from a soulless touristic model. It was built 
the ground floors of Beypazarı Houses from stone, 
also upper floors of it by wood in the wooden 
frame or adobe filling system. Houses in the region 
that bearing the traces of Ottoman civilian life even 
today reflect indoor to outdoor and outdoor to 
indoor just like as a mirror. 

 Beypazarı Evlerinin alt 
katları taştan, üst katlar 
ise ahşap iskelet içinde 

ahşap ya da kerpiç dolgu 
sistemiyle yapılmış.

It was built the ground 
floors of Beypazarı Houses 

from stone, also upper 
floors of it by wood in the 

wooden frame or adobe 
filling system.   
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BİRGİ
İzmir’e bağlı Birgi’nin Osmanlı’ya özgü, dar ve 
kıvrımlı geleneksel sokak dokusu, 1922’deki 
büyük yangından sonra yerini ızgara planlı bir 
yerleşime bırakmış. Yörede hem büyüklük hem 
de plan şemasıyla geleneksel Türk evinin geli-
şimini izlemek mümkün. Yığma taş tekniğiyle 
inşa edilen, tavanları ve çatıları ahşap evler, 
yüksek duvarlı avlular içine gizlenmiş. Cumba-
ları, ahşap kafesleri ve kalem işleriyle Birgi Ev-
leri, en ince ayrıntısına kadar özene bezene ya-
pılmış bir sanatçı titizliğini yansıtıyor. Aynı elden 
çıkmış gibi duran evlerin her biri, farklı öyküler 
anlatıyor. Kimi zaman taş, kimi zaman tuğla 
kullanılarak farklı formlarda şekillendirilmiş 
bacalar ise çatıları antik heykeller gibi süslüyor. 
Taş duvarlarda rölyef etkisi oluşturan bacalar, 
sokağa yansıyan izdüşümleriyle ziyaretçilerine 
ışık - gölge oyunları sunuyor. 
Depo, kiler, ağıl gibi bölümler genellikle evlerin 
zemin katına; mutfak, fırın, çeşme, tuvalet gibi 
bölümler ise evin bahçesine konumlandırıl-
mış. Özetle Birgi, Ulu Camii, Çakırağa Konağı, 
Şah Sultan Türbesi, Güdük Minare Mescidi gibi 
yapıları ve doğal güzellikleriyle önemini günü-
müzde de koruyor. 

BİRGİ
The Ottoman-specific narrow and meandering 
traditional street texture of Birgi, province of İzmir, is 
left its place to a grill planned settlement after 1922 
great fire. It is possible to watch the development 
of traditional Turkish house by both size and plan 
scheme in the region. Houses that its ceilings and 
roofs are wooden and were built by stone masonry 
technique are hidden inside high-walled courtyards. 
Birgi houses reflect the nicety of an artist that is 
made carefully down to the last detail with its bay 
windows, wooden cages, and hand drawn. Each 
of the houses that stand like as being produced by 
same hand tells different stories. Chimneys that are 
formed in different forms by being used sometimes 
stone, sometimes brick also adorn roofs like as 
ancient sculptures. Chimneys that form relief effect 
on stone walls submit its visitors to light-shadow 
games by its projections reflecting to street. 
Sections such as warehouse, cellar, and stables are 
located generally in houses’ ground floor; kitchen, 
oven, fountain, and toilets are located in houses’ 
garden. To sum up, Birgi remains its importance 
today with its natural beauties and buildings such 
as Grand Mosque, Çakırağa Mansion, Shah Sultan 
Tomb, Güdük Minare Mescidi.

Birgi houses reflect the 
nicety of an artist that 
are made carefully down 
to the last detail with its 
workmanship. 

İşleriyle Birgi Evleri, en ince 
ayrıntısına kadar özene 
bezene yapılmış bir sanatçı 
titizliğini yansıtıyor.
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TARAKLI
Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde 
“bağları, bahçeleri, tahta kaşık ve taraklarıy-
la meşhur mamur bir Osmanlı köyü” olarak 
tanımladığı Taraklı, dimağınızda nostaljik tat 
bırakmaya aday yerlerden. Anadolu’nun yavaş 
şehirlerinden (Cittaslow) biri olan Taraklı, İstan-
bul ve Ankara’ya yakınlığı nedeniyle özellikle 
hafta sonları yoğun ziyaretçi çekiyor. Gür bir 
orman dokusuyla çevrelenen ilçede, Göynük 
Deresi'nin çevresine dağılmış cumbalı Osman-
lı evlerinin en yenisi bile bir asırlık. Bahçeler 
içine kurulu evlerin pencerelerindeki kafesler, 
kapıların üzerindeki alınlıklar, ahşap çatı süs-
lemeleri ve birbirinden ilginç figürlere sahip 
kapı tokmakları yöre mimarisinden birkaç 
detay. İlçe meydanındaki zarif konaklardan biri 
restore edilerek Kültür Evi adıyla bir müzeye 
dönüştürülmüş. Yörenin kaybolmaya yüz tutan 
zanaatları ise yeniden canlanıyor. Ahşap oyma-
cılık bunlardan biri. Taraklı’daki dükkânlarda 
tavan göbeğinden kaşığa, sandıktan sehpaya 
ahşaptan yapılmış hediyelikler alıcısını bekliyor.

TARAKLI        
Taraklı, which was described by Evliya Çelebi 
as “a famous prosperous Ottoman village 
with its vineyards, gardens, wooden spoon 
and combs” in his work named Seyahatname, 
is one of the places that candidate to release 
nostalgic taste to your mind. Taraklı, which 
is one of the cittaslow cities of Anatolia, 
attracts especially high number of visitors on 
weekends because of its closeness to İstanbul 
and Ankara. In the district that surrounded 
by a bushy forest texture, even the newest 
one of Ottoman houses with bay window that 
spread around Göynük stream is a century 
old. Trellises at windows of houses that built 
in gardens, pediments over the doors, wooden 
roof decorations, and door knockers that own 
figures one more interesting than the other 
are some details from region architecture. One 
of the elegant mansions in the district square 
was converted into a museum by being 
restored with the name Culture House. The 
crafts of region that about to be forgotten also 
revive. One of them is wood carving. Wooden 
gifts from ceiling rose to spoon, from chest to 
coffee table await its recipient.  

Anadolu’nun yavaş 
şehirlerinden biri olan 

Taraklı, İstanbul ve 
Ankara’ya yakınlığı 

nedeniyle özellikle hafta 
sonları yoğun ziyaretçi 

çekiyor.

Taraklı, which is one of the 
cittaslow cities of Anatolia, 

attracts especially high 
number of visitors on 

weekends because of its 
closeness to İstanbul and 

Ankara. 
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GÖYNÜK
Abant, Mudurnu ve Sünnet Göl gibi tatil adres-
lerine yakınlığı ile bilinen Göynük, İstanbul ile 
Ankara’nın arka bahçesine benzetiliyor. Geç-
mişte Friglerden Osmanlılara kadar pek çok 
uygarlığa ev sahipliği yapan ilçe, ormanlarla 
kaplı doğasında Batı Karadeniz sivil mimari-
sinin en özgün örneklerini barındırıyor. Tarihî-
Göynük Evlerinin en yenisi yüz yıllık. İçlerinde 
yaşı iki yüze dayananlar da var. Pulcular, Yahya, 
Yerlikaya Evleri ile Müderrisoğlu ve Hükümet 
Konakları görülmeye değer yapılardan. Mey-
dandaki Gazi Süleyman Paşa Camii ise 1335 
yılında inşa edilmiş. Fatih Sultan Mehmet’in bil-
ge hocası Akşemseddin’in altıgen planlı türbesi 
de caminin hemen bitişiğinde. Osmanlı dönemi 
yaşam ve yerleşme kültürünü yakından göz-
lemleyebileceğiniz ilçede, yaşlı çınarların göl-
gesine sığınmış kahvehaneler dinlendirici mo-
lalar için ideal. Demli çayların ve çıtır simitlerin 
en iyi eşlikçisi ise elbette yöre insanı ile sıcacık 
sohbetler. İlçenin renkli pazarı ise cuma günleri 
kuruluyor. Buradan tarhana, köy peyniri, süzme 
yoğurt, el dokumaları ve ahşap oyma mutfak 
eşyaları alabilirsiniz.

GÖYNÜK
Göynük, known with its proximity to Abant, 
Mudurnu, and Sünnet Göl,  is likened to the 
back garden of İstanbul and Ankara. County 
that hosts many civilizations from Phrygians 
to the Ottomans in the past features the most 
original examples of Western Black Sea civil 
architecture in its nature covered with forests. 
The newest one of Historic Göynük Houses is 
a century old. There are those based on the 
age of two hundred among them. Pulcular, 
Yahya, Yerlikaya Houses, and Müderrisoğlu with 
Government Mansions are among buildings 
worth seeing. Gazi Süleyman Paşa Mosque in 
the square was built in 1335. The hexagonal 
planned mausoleum of Akşemseddin, 
who was the wise teacher of Fatih Sultan 
Mehmed, is also right next door of the mosque. 
Coffeehouses sheltered into the shadow of 
old planes are ideal for relaxing breaks in 
the district that you can observe the life and 
settlement culture of Ottoman period closely. 
The best accompanist of dark teas and fresh 
bagels is of course warm chats with local 
people.  The colorful market of the district is 

Pek çok uygarlığa ev 
sahipliği yapan ilçe, 
ormanlarla kaplı doğasında 
Batı Karadeniz sivil 
mimarisinin en özgün 
örneklerini barındırıyor.

County that hosts many 
civilizations features the 
most original examples 
of Western Black Sea civil 
architecture in its nature 
covered with forests. 

also established on Friday. You can buy tarhana 
soup, cottage cheese, strained yoghurt, hand 
woven, and wood carving utensils in here.
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POLONEZKÖY
İki asırlık geçmişe sahip Polonezköy, İstanbul’un 
Anadolu yakasında, Beykoz’un ormanlık tepele-
rinde yükselen bir dostluk anıtı gibi. Osmanlı’nın 
imparatorluk vizyonunu taşıyan köyün kuruluş 
hikâyesi şöyle: Osmanlı Devleti, Rusya ile girdik-
leri savaşta zor durumda kalan Polonya halkına 
kucak açmış. Acil çare olarak İstanbul’da bir 
Polonya yerleşiminin kurulmasına izin verilmiş. 
1842 yılında Polonezköy’de ilk evler inşa edilme-
ye başlamış. Buraya yerleşen Lehler, Osmanlı’ya 
önemli yararlar sağlamışlar. Osmanlı ordusunda 
üst rütbelere kadar yükselenler olmuş. Polo-
nezköy’ün kurucusu olarak kabul edilen Michal 
Czajkowski, Müslüman olarak Mehmed Sadık 
Paşa adını almış. 600 yıllık geçmişe dayanan Tür-
kiye - Polonya ilişkilerine taze bir soluk getiren 
Polonezköy, günümüzde dev bir doğa ve kültür 
parkını anımsatıyor. Bahçeli köy evleri, özgün bir 
mimariye işaret ediyor. Besteci Franz Liszt’ten Ya-
zar Gustav Flaubert'e dek pek çok ünlünün ziyaret 
ettiği köy, kır lokantaları, piknik alanları ve pansi-
yonlarıyla doğanın keyfinin sürmek için ideal.

POLONEZKÖY
Polonezköy that owns two centuries past is 
like as a friendship monument rising in the 
wooded hills of Beykoz, on the Anatolian side 
of İstanbul. The story of the founding of village 
that has the empire vision of Ottoman’s as 
follows: Ottoman Empire embraced to the 
people of Poland that hard up in the war with 
Russia. It was allowed to the establishment 
of a Poland settlement in İstanbul as 
an immediate remedy. First houses in 
Polonezköy were begun to be built in 1842. 
Polish people that settled here provided 
significant benefits to the Ottoman Empire. 
Some of them promoted to the top ranks in 
the Ottoman armies. Michal Czajkowski, who 
is accepted as the founder of Polonezköy, 
took the Muslim name Mehmet Sadık Paşa. 
Polonezköy, which brings a fresh breath to 
Turkey-Poland relationships and is based on 
600 years of history, evokes a gigantic nature 
and culture park today. Village houses with 
garden indicate an original architecture. The 
village that were visited by many famous 
people from Composer Franz Liszt to the 
author Gustave Flaubert is ideal for enjoying 
the nature with its prairie restaurants, picnic 
areas, and hostels.      

Türkiye - Polonya 
ilişkilerine taze bir soluk 

getiren Polonezköy, 
günümüzde dev bir doğa 

ve kültür parkını 
anımsatıyor.

Polonezköy that bringing 
a fresh breath to Turkey-

Poland relationships evokes 
a gigantic nature and 

culture park today. 
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AKYAKA
"Yavaş Şehir" seçilen Akyaka, yemyeşil dağları, 
akvaryum andıran berrak denizi ve eski Muğla 
mimarisini yaşatan zarif evleriyle Gökova Kör-
fezi’nin en güzel sırrı gibi… Gökova Körfezi’nin 
doğusuna konumlanan Akyaka’nın sırtı Sakar-
tepe Dağı’na, güzel yüzü ise Akdeniz’e bakıyor. 
1970’li yıllara kadar gözlerden uzak bir balıkçı 
köyü olarak tanınan sahil beldesi, bölgeye ge-
len sanatçılar tarafından keşfedilmiş. 

Buraya gelip Akyaka’ya değer katanlardan biri 
de Mimar Nail Çakırhan. Akyaka’dan iki dönüm 
toprak satın alan Çakırhan, hızla hayallerindeki 
evi inşa etmeye başlamış. Geleneksel Muğla 
mimarisini modern detaylarla harmanlayan 
Çakırhan Evi, harikulade estetiği ile görenlerde 
büyük hayranlık uyandırmış. 1983 yılında Çakır-
han’a dönemin en saygın mimarlık ödüllerinden 
Ağa Han Uluslararası Mimarlık Ödülü verilmiş. 
Yeni gelenlere rol model olan evin benzerleri 
hızla çoğalmış ve Akyaka’nın bugünkü özgün 
mimarisi ortaya çıkmış. 1988 yılında Çevre Ko-
ruma Bölgesi ilan edilen Akyaka, günümüzde 
Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden biri.

AKYAKA
Akyaka that selected cittaslow is like as the 
most beautiful secret of Gökova Gulf with its 
lush mountains, clear sea evoked to aquarium, 
and elegant houses preserved to the old Muğla 
architecture. The back of Akyaka where located 
in the eastern of Gökova Gulf sees to Sakartepe 
Mountain and the beautiful face of it sees to the 
Mediterranean. Coast town that known as a fishing 
village far from the eyes until 1970’s was discovered 
by artists those come to the region. One of those 
adds value to Akyaka is Architect Nail Çakırhan. 
He, who bought two acres of land from Akyaka, 
began to build his dream house quickly. Çakırhan 
House, which blends traditional Muğla architecture 
with modern details, evoked great admiration in 
those who see with its wonderful aesthetics. He 
was awarded Ağa Han International Architecture 
Award in 1983 that is one of the most prestigious 
architecture prizes in the period. The likes of 
the house that is a role model for newcomers 
proliferated and today’s original architecture of 
Akyaka emerged. Akyaka, which was declared as 
Environmental Protection Area in 1988, is one of the 
most popular tourism centers today.

1970’li yıllara kadar 
gözlerden uzak bir balıkçı 
köyü olarak tanınan sahil 
beldesi, bölgeye gelen 
sanatçılar tarafından 
keşfedilmiş.

Coast town that known as 
a fishing village far from 
the eyes until 1970’s was 
discovered by artists those 
come to the region. 
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Vefa, bu yılki takvim 
konseptini “Türkülerde 

Evlerimiz” olarak 
belirledi.

 Vefa determined 
this year’s calendar 

concept as “Our 
Houses in Folk Songs”. 

Vefa prepares its calendars with a different 
concept every year since 2013. Vefa, which 
used the title of “New Discoveries in Every 
Detail” in its 2013 calendars, compiled the 
photographs of interesting habitats from 
world’s various locations. It gave place oil 
paintings of famous painters that its main 
theme was home in 2014. In 2015, it was 
organized a painting competition under 
the title of “Houses in Children’ Dreams” by 
Kütahya Architects Chamber through Kütahya 
Provincial National Education Directorate 
with the participation of all central and district 
schools, it chose the images in the calendar 
from award winning pictures. It performed a 
calendar work under the title of “Houses in 
Folk Songs” for 2016. 

House is Cultural Accumulation
Vefa not only qualify house as a building that 

efa, takvimlerini 2013 
yılı itibarıyla her yıl farklı 
bir konseptle hazırlıyor. 
2013 yılındaki takviminde 
“Her Detayda Yeni 

Keşifler” başlığını kullanan Vefa, dünyanın 
çeşitli yerlerinden ilginç yaşam alanlarının 
fotoğraflarını derlemişti. 2014 yılında ünlü 
ressamların ana temalarında ev olan yağlı 
boya tablolarına yer vermişti. 2015 yılında da 
“Çocukların Hayalindeki Evler” başlığı altında 
Kütahya Mimarlar Odası tarafından Kütahya 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tüm 
merkez ve ilçe okullarının katıldığı bir resim 
yarışması düzenlemiş, takvimdeki görselleri 
de dereceye giren resimlerden seçmişti. 2016 
yılı için ise, “Türkülerde Evlerimiz” başlığı 
altında bir takvim çalışması gerçekleştirdi. 

V

Türkülerdeki Evler, Vefanın Takviminde

HAYAT bULDU
Houses in folk songs energized in Vefa's calendar
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Ev, Kültürel Birikimdir
Evi yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan 
bir yapı olarak nitelendirmeyen Vefa; evleri 
yöreye, ihtiyaca ve coğrafyaya göre değişen 
mimari anlayışların oluşturduğu, yüzlerce 
yılın izlerini taşıyan zengin bir kültürel birikim 
olarak görüyor. Yaşamımızı sürdürdüğümüz 
ve yüklediğimiz duygularla kuru bir bina 
olmaktan çıkardığımız evlerin, dilden dile 
aktarılarak günümüze ulaşan ve bugün de 
sevilen birçok türküye konu edinmesi de 
Vefanın ilgisini bu yöne çekti. 

Şirket, farklı yörelere ait türkülerde hayat 
bulan evleri inceleyerek bir takvim çalışması 
oluşturdu. Vefa bu takvim çalışmasıyla ailenin, 
aile sıcaklığının, bir arada olmanın, özlemin ve 
benzer birçok çağrışımın merkezine oturttuğu 
evlerin baba ocağı tanımıyla geleneksel ev 
kültürünün yaşanması ve kuşaktan kuşağa 
aktarımı hususunda önemini vurgulamayı 
amaçlıyor. Takvimde “Yüksek yüksek tepelere 
ev kurmasınlar,  Aşrı aşrı memlekete kız 
vermesinler…”, “Evlerinin önü boyalı direk, 
Yerden yere vurdun sen beni felek…”, “Denizin 
dibinde Haçcem demirden evler, Ak gerdanın 
altında da çiftedir benler…” ve “Bir ev yaptırdım 
Ramizem sazdan samandan, İçine girilmez 
be Ramizen tozdan dumandan…” gibi Edirne, 
Kerkük, Burdur ve Rumeli gibi farklı yörelere 
ait 12 türküye yer verildi.

Vefa; evleri yüzlerce yılın izlerini taşıyan zengin bir kültürel 
birikim olarak görüyor.

Vefa sees houses as a rich cultural heritage that bearing 
the traces of hundreds of years. 

meets the needs of shelter but also it sees 
house as a rich cultural accumulation which is 
formed by architectural concept that changing 
according to region, the need, and geography, 
bearing the traces of hundreds of years. To 
be mentioned houses, which we removed 
it to be a bare building that we continue to 
live by filling with emotions, to a lot of folk 
songs that reaches today by being transferred 
from language to language and also are 
loved today, drew the attention of Vefa in this 
direction. The company performed a calendar 
work by examining houses that belong to 
different regions, energized in folk songs. 
Vefa aims to highlight the importance of 
houses, which it placed houses to the center 
of family, family warmth, being together, 
missing, and many similar associations, 
about living traditional house culture and its 
transfer from generation to generation.  In 
the calendar, it was given coverage to 12 
folk songs from different regions such as 
Edirne, Kerkük, Burdur, and Rumeli and such 
as “Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar,  
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler…”, 
“Evlerinin önü boyalı direk, Yerden yere vurdun 
sen beni felek…”, “Denizin dibinde Haçcem 
demirden evler, Ak gerdanın altında da çiftedir 
benler…” ve “Bir ev yaptırdım Ramizem sazdan 
samandan, İçine girilmez be Ramizen tozdan 
dumandan…” 
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