




Steelife’ın yeni projesi AGEOS 
New project of Steelife: AGEOS

Dönüm Noktaları
Milestones
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 ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi 
çalışmalarına başlandı.
It was started with the works of ISO 
9001 Quality Assurance System.

Elektrostatik toz fırın boya ile boyanmış galvanizli 
sacdan duvarları olan monoblok konteynerlerin 
üretimine başlandı.
It was begun manufacturing of mono-block containers 
that having galvanized sheet walls painted with electro-
static powder enamel paint. 

Galvanizli hafif çelik yapı sistemi ile ilgili tüm mimari 
detayların yer aldığı 350 sayfalık hafif çelik mimari 
detay kitabı hazırlandı.
A 350 pages hand book about light weight steel architectural 
detail that containing all the architectural details relevant 
with galvanized light weight steel construction system was 
prepared. 

Nakliye ve depolamada önemli avantajlar sağlayan 
katlanabilir yaşam üniteleri geliştirildi.
It was developed foldable living units that providing 
significant advantages in transportation and storage.

Holdingleşme çalışmaları tamamlanarak 10 şirket 
ve 12 markadan oluşan bir yapıya kavuşuldu.
Conglomerate works were completed and it was reached 
system that consisting of 10 companies and 12 brands.

Geliştirilen ürünlerle 2012 yılında, iki adet Design 
Turkey İyi Tasarım Ödülü kazanıldı.
With the products developed in 2012, won two “Design 
Turkey Good Design Awards” 

Lokomotif şirketi ile Türkiye’nin ilk 1000 sanayi 
kuruluşu listesinde 711. sıraya yerleşildi.
It was settled to 711th place in the Turkey’s first 1000 
industrial companies list with its leading company.

İki üretim tesisinin yanı sıra Dilovası’ndaki entegre 
üretim tesisi faaliyete geçirildi.
In addition to two production facilities, an integrated 
production facility in Dilovası was operationalized.

Bilecik’te fibercement, Orhanlı’da pencere ve kapı 
profili, Adapazarı’nda da yapısal çelik fabrikası 
faaliyete geçirildi.
Fiber cement in Bilecik, Window and Door Profile, 
Constructional Steel plant in Adapazarı was launched to 
operation.

While continuing to work in the Holding, Innovation 
and Technology Development Department was 
transformed into a corporate organization by 
converting into the company. Innovation and 
Technology Company was established. 

It entered for the top 1000 exporters of Turkey.

It located in 159th ranks in Turkey R&D Research.

Holding bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Birimi, 
şirkete dönüştürülerek kurumsal bir yapıya 
kavuşturuldu. İnovasyon ve teknoloji şirketi 
kuruldu.

Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma listesine 
adını yazdırdı.

Türkiye AR-GE 250 Araştırması’nda 159. 
sırada yer aldı.

Lokomotif şirketi ile Türkiye’nin ikinci 500 
büyük sanayi kuruluşu listesinde 79. sıraya 
yerleşildi.
It was taken to 79th place in the Turkey’s second 
500 largest industrial companies list with its 
locomotive company.

Prefabrike yapılara özgü form ve 
açılımları barındıran tam otomatik duvar 
üretim hattı devreye alındı.

İTÜ Tecknobee birimi ile ortak projeler 
yürütmeye başladık.

Fully automated wall production line that 
containing prefabricated building-specific 
forms and expansions was activated. 

Joint projects was begun to run together with 
the ITU Technobee unit. 

It was performed to design and implementation 
of sustainable houses that providing its own 
energy. 

Kendi enerjisini kendi üreten sürdürülebilir
evlerin tasarımı ve uygulaması 
gerçekleştirildi.

İkincil konut ihtiyacını karşılayacak şekilde estetik, 
pratik, hazır konut çözümleri sunan Nestavilla 
teknolojisi kullanılmaya başlandı.
Nestavilla technology that providing aesthetic, practical, 
ready to use housing solutions to meet the needs of the 
secondary housing was started to use.  

First building produced with light weight steel system was 
installed in the Construction Fair and it was changed the 
“pre-fabricated” prejudice as “permanently”.

Hafif çelik sistem ile üretilen ilk bina Yapı Fuarı’nda 
kuruldu ve ‘prefabrike’ ön yargısı, ‘kalıcı’ olarak 
değiştirildi.

It was moved on seamless construction technology by 
means of activating Italian origin roll forming line which 
can draw profiles up to 4 mm thickness.

İtalya menşeli, 4 mm kalınlığa kadar profil çekebilen 
rollforming hattı devreye alınarak kaynaksız yapı 
teknolojisine geçildi.

All static calculations were done, production projects were prepared, and 
the installation of American origin and Australian-software roll-forming 
lines that producing wall and roof beam profiles were completed.

Amerika menşeli ve Avustralya yazılımlı, tüm statik hesaplar 
yapıldı, üretim projeleri hazırlandı, duvar ve çatı makası profillerini 
üreten rollforming hatların kurulumu gerçekleştirildi.

Dönüm
MILESTONESNoktaları







Ekobord and Vekon that are operating in Vefa 
Holding took place in the construction fairs 
held in İstanbul, Ankara and İzmir. Operating 
in Vefa Holding and are the solution partner of 
large building companies Vekon and ente-
ring to building materials sector assertively 
Ekobord met with the sector at construction 
fairs held in İstanbul, Ankara and İzmir by YEM 
Fair Organization. While Vefa’s brand, which is 
producing new generation fibercement sheets, 
Ekobord was having the Golden Magnet Award 
in accordance with “The Best Appropriate 
Arranged Stand to its Goal” criteria in İzmir 
Construction Fair, Vekon, which is taking part 
in Construction Fair in Ankara with its stand 
designed by Design Office in Vefa Holding, 
received the runner-up prize at the Golden 
Magnet in line with “The Best Appropriate 
Arranged Stand to its Goal” criteria.      

efa Holding bünyesinde faali-
yet gösteren ve büyük inşaat 
şirketlerinin çözüm ortağı 
olan Vekon ve yapı malze-
meleri sektörüne iddialı bir 

giriş yapan Ekobord, YEM Fuarcılık tarafından 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen yapı 
fuarlarında sektörle buluştu. Vefa’nın yeni nesil 
fibercement levhalar üreten markası Ekobord, 
İzmir Yapı Fuarı’nda “Amacına En Uygun Dü-
zenlenmiş Stant” kriterleri doğrultusunda Altın 
Mıknatıs Ödülü’nün sahibi olurken Yapı Fuarı 
Ankara’da, Vefa Holding bünyesindeki Tasarım 
Ofisi tarafından tasarlanan standı ile yer alan 
Vekon, “Amacına En Uygun Düzenlenmiş 
Stant” kriterleri doğrultusunda Altın Mıknatıs’ta 
ikincilik ödülünü aldı.

Steelife in Yapex Fair with “Modular Home”

Steelife, ‘Modül Ev' ile Yapex Fuarı’nda

ürkiye’nin ilk hafif çelik sistemle 
üretilen binasını kuran, depreme 
dayanıklı ve ekolojik yapılar üreten 

Steelife, Antalya’da 13-16 Kasım 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Yapex Yapı Fuarı’na 
yeni ürünü Modül Ev’i taşıdı. 
Kalıcı yaşam alanlarının konfor ve estetiğine 
sahip Modül Evi, 12 farklı standart tipte 
üretilebilmesinin yanı sıra istenirse kişiye 
özel olarak da tasarlanabiliyor. İsteğe göre 
projelendirilebilen Modül Ev, zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlıyor. 

Steelife, raising Turkey’s first building that 
produced with light weight steel system, 
producing earthquake resistant and ecological 
buildings, moved its new product Modular 
Home to Yapex Building Fair held between the 
dates 13-16 November 2014 in Antalya. 
As well as Modular Home, which owns comfort 
and aesthetics of permanent habitats, can be 
produced 12 different standard types if required 
it can be designed privately. Being able to 
design according to request Module Home 
provides time and cost savings. 
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VEKON
Prefabrike yapı sektörünün öncüsü Vekon; toplu 
konut projelerinden baraj, petrol ve doğalgaz gibi 
enerji projelerine, gökdelenlerden altyapı projele-
rine, köprü, otoyol projelerinden sosyal tesislere 
kadar birçok büyük projenin başlangıcında yer 
almaktadır. Vekon, ön üretimli hafif prefabrikeler 
ve modüler konteyner üniteleri ile büyük projeler 
için işçi kampları, şantiye binaları, sosyal konut-
lar, ofis binaları, okul, hastane ve sosyal tesisler 
üretmektedir.

VEKON
As the leader in prefabricated building sector, Vekon 
take place at the beginning stage of many major 
projects including collective housing projects, ener-
gy projects such as petroleum and natural gas, 
dam projects, skyscrapers, infrastructure projects, 
highway s, and social facilities. Vekon establishes 
camps, construction site buildings, prestigious bu-
ildings, offices and emergency settlement units for 
big projects as well as preliminary production light 
prefabricated buildings and modular container units.

STEELIFE
Dünyadaki son teknolojiyi kullanarak galvanizli 
hafif çelik yapılar üreten Steelife, müşterilerinin 
kullanım amaçlarına, kültürel ve mimari taleplerine 
ve doğa koşullarına uygun lüks ve kalıcı yapılar inşa 
etmektedir. Steelife, toplu konutlar, bireysel konutlar, 
profesyonel kullanıma uygun binalar, okul, hastane 
gibi sosyal tesis binaları, modüler yaşam üniteleri ve 
ekolojik yapıları çok hızlı, estetik, konforlu, depreme 
dayanıklı, ekonomik ve çevreci olarak sunmaktadır. 

STEELIFE
Steelife which produces galvanized light steel 
constructions by employing the latest technology 
of the world constructs luxurious permanent 
residences and prestigious buildings for Professional 
use that suit the purpose of use of its customers, 
cultural demands and the conditions of land and 
nature in the construction region. 

SETAP
Setap, Avrupa’dan getirdiği tam otomatik yapısal 
çelik işleme teknolojisi ile oluşturduğu nitelikli üretim 
altyapısı, uluslararası standartları kullanan deneyimli 
proje ekibi ve uzun yıllara dayanan sektörel tecrübesi 
sayesinde yenilikçi çözümler sunmaktadır.

SETAP
Setap offers innovative solutions with its high quality 
production infrastructure built with fully automated 
structural steel processing technologies bought 
from Europe, an experienced project team observing 
the international standards as well as its industrial 
experience.

BERR
Berr, binlerce ürün çeşidiyle yapı sektörünün ihtiyaç 
duyduğu ürün ve hizmetleri temelden çatıya kadar 
geniş bir yelpazede sunmaktadır. Portföyünde 
bulunan ürünlere sürekli yenilerini ekleyen ve 
sunduğu ürünleri sektörün öne çıkan markalarından 
aldığı bayilikler sayesinde çeşitlendiren Berr, anahtar 
teslim sunduğu uygulama hizmetlerini de geniş 
kadrosuyla eksiksiz yerine getirmektedir. 

BERR
With thousands of different products, Berr offers 
a wide array of products and services covering 
all needs of the construction industry from the 
basement to the roof. Berr adds new products to its 
portfolio on a continuous basis, enjoys rich product 
diversity through its distributorship agreements 
with the leading brands in the market and completes 
turnkey application services with its high number of 
staff. 





Hiçbir kuş, Kuzey Afrika’dan Güney Afrika’ya tek 
başına uçamaz; ama göçmen kuşlar V düzeniyle 

uçarak bu mesafeyi kat edebilirler



V
efa’nın rekabet üstünlüğü inovasyon, 
teknoloji ve yatırıma dayanıyor. Bu 
kavramların sürekliliğine odaklanan 
yönetim yaklaşımımız bizi başarıya 

ulaştırıyor. Bu sayede artık tüm şirketlerimiz 
çözümlerini tam bir entegrasyon içinde su-
nabiliyorlar. Şirketler arasındaki entegrasyon, 
sundukları çözümler arasındaki entegrasyon 
ve bunun sonucunda şirketlerimizin müş-
terilerimize sunabildikleri entegre çözümler 
ancak ekipler arasında sağlanan entegras-
yonla mümkün olabiliyor. Bu durum İnsan 
Kaynakları olarak bizi Vefa Holding içinde çok 
daha stratejik bir unsur haline  getiriyor. Son 
yıllarda yapılan araştırmalara baktığımızda 
Türkiye’nin ekip çalışması konusunda en 
verimli ülkelerden biri olduğunu görüyoruz. 
Kültürümüzden kaynaklanan bu avantaj İnsan 
Kaynakları olarak işimizi biraz kolaylaştırıyor 
ancak yine de ekiplerimiz arasındaki işbirliğini 
desteklemek ve sinerjinin en üst seviyede 
ortaya çıkmasını sağlamak bizim öncelikli 
konulardan biri. Başta ekip liderlerimiz olmak 
üzere tüm organizasyonumuzda, işbirliği ve 
dolayısıyla entegrasyondan güç alan kurum 
kültürümüzün benimsenmesi ve yetkinliklerin 
günlük davranışın bir parçasına haline gelmesi 
için  çalışıyoruz. Temel politikamızı Vefa’nın 
rekabet gücünü en yüksek düzeye çıkara-
bilecek; bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık 
kalifiye personel gücünü oluşturmak, yetenek 
havuzumuzu, kurum stratejileri doğrultusunda 
yönetmek ve organizasyonel sürekliliği sağla-
mak olarak tanımlıyoruz.  Sürekliliği sağlamak 
ise işbirliğini güçlendirmekten geçiyor.

Vefa’s competitive edge is based on innovation, 
technology, and the investment. Our manage-
ment approach that focusing on the continuity 
of this concepts delivers us to success. In this 
way no longer all of our companies can offer 
its solutions in a complete integration. The 
integration between companies, the integrati-
on between the solutions they offer, and as a 
result of this integrated solutions can be offe-
red by our companies to our customers are 
possible only with integration that providing 
between the teams. This situation makes us 
as human resources a more strategic element 
in Vefa Holding. When we look at the resear-
ches done in recent years we see that Turkey 
is one of the most productive countries about 
teamwork. This advantage due to our culture 
makes our business as human resources 
little easier but to support the cooperation 
between our team and ensure to emergence 
of synergy at the highest level are our priority 
subjects. Being our team leader in the first 
place, we work for cooperation and therefore 
the adoption of our corporate culture that 
taking power from integration and becoming 
competencies to a part of the daily behavior in 
all our organization.   We define our basic po-
licy as to form qualified personnel power that 
will be able to rise Vefa’s competitive edge to 
the high level, information-oriented, qualified, 
open to change, to manage our talent pool in 
line with corporate strategies and to provide 
organizational sustainability. As for ensuring 
the continuity passes from strengthening the 
cooperation. 
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İHRACAT
NOKTALARI

GOERGIA
AZERBAIJAN
NAKHCHIVAN

ABHAZYA

SOUTH SUDAN

UNITED ARAB 
EMRATES

QATAR

SIERRA LOENE

EQUATORIAL GUINEA

ALBANIA

MALI

RUSSIA

AUSTRALIA

Tüm ihracat noktalarımız All of our export locations

Our export locations included in the 20142014’te dahil olan ihracat noktalarımız

LIBYA

NIGER

NIGERIA

CAMERUN

COTE
D’IVOIRE

GABON CONGO

TANZANIA

SOUTH AFRICA

KENYAUGANDA

MOZAMBIQUE

SOMALIA

ETHIOPIA

YEMENSUDAN

CENTER AFRICAN 
REPUBLIC

ANGOLA

SAUDI ARABIA

CHAD

GHANA

SENEGAL

TUNISIA

ALGERIA
MEXICO

COSTA RICA

THE BAHAMAS

PANAMA VENEZUELA

PERU

JORDAN

SYRIA

GREECE

BULGARIA

MOLDOVA

LITHUANIA

ROMANIA

UNITED
KINGTOM

BELARUS

SWEDEN

FRANCE

NETHERLANDS

SPAIN TURKMENISTAN
UZBEKISTAN

AFGHANISTAN

UKRAINE

MACEDONIA

CZECH REPUBLIC

SERBIA

IRELAND

SLOVENIA

IRAQ IRAN

TURKEY

LEBANON
CYPRUS

İSRAEL

TAJIKISTAN

TATARSTAN

USA

EXPORT LOCAT IONS





Vefa has been offering integrated solutions for the prefabricated 
construction systems with its 12 brands and 10 companies.
Vefa has constructive ideas, for the last 25 years.

SKILLFUL
HANDS MAKE
THINGS EASY.

www.
vefa.
com


