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“Türkiye’de, endüstriyel tesislerdeki bakım ve yapım işlerindeki ağırlığımız devam 
ediyor. Güncel projelerin yanı sıra, ülkemizin sayılı tarihi ve dünya mirası yapılarının 
restorasyonu işlerinde de çatı korumalarından köprü geçişlerine kadar geniş ürün 
yelpazesiyle hizmet vermekten çok mutluyuz. Her zaman teslime hazır, dolu depo-
larla çözüm ortağı olmayı sürdürmeyi planlıyoruz.”

Pandemiyle mücadelede bir 
buçuk yılı geride bıraktık. Layher 
Türkiye olarak bu süreçten nasıl 
etkilendiniz? Global bir şirket olmak 
pandemi sürecinde ne tür avantajlar 
sağladı?
Pandemi süreci, tüm dünyadaki iş yapış 
süreçlerini ve şirketleri derinden etkiledi. 
Her şeyden önce çalışanlarımızın ve 
ailelerinin sağlığını koruma üzerine 
erken dönemli planlarımızı yapmıştık. Bu 
planları hayata geçirerek, süreçten en 
az hasarla çıkmak için, uzaktan çalışma 
dâhil, tüm aksiyonları aldık. Ülkede 
belirlenen regülasyonlara göre şirketi ve 
çalışanlarımızı sürece adapte ettik. İş 
ortaklarımızla olan ilişkilerimizi, gerek 
satış gerekse süpervizyon faaliyetleri 
tarafında online hale getirdik. Şartlar 
elverdiği sürece, arada mesafe de olsa 
hizmet vermeye devam ettik. Pandeminin, 
tedarik zincirinde yaşattığı aksaklıklara 
hepimiz şahit olduk. Özellikle firmalar, 
hammadde tedariki konusunda büyük 
sıkıntılar yaşadılar. Global yapımız, bizi 
bu konuda dış etkilere karşı fazlasıyla 
korudu. Almanya’daki fabrikalarımızda, 
üretim bantlarımızda hiç majör 
problemler yaşanmadı. Dolayısıyla biz, 
müşterilerimizin karşısında pandemi 
sürecinde de hep dolu depolarla ve kısa 
süreli teslimat zamanları ile var olduk.
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Pandemi sürecinde mevcut 
depolarımızın faaliyetlerini 
korurken, Ankara’da yeni depomuzu 
ve ofisimizi faaliyete geçirdik. 
Artık iş ortaklarımızla, Kocaeli ve 
İzmir lokasyonlarımızın ardından, 
Ankara’da da daha yakın ilişki 
kurabileceğiz.

Bu da özellikle o dönem için, çok kıymetli 
bir kazanım oldu. Pandemi sürecinde 
mevcut depolarımızın faaliyetlerini 
korurken, aynı zamanda Ankara’da yeni 
depomuzu ve ofisimizi faaliyete geçirdik. 
Artık iş ortaklarımızla, Kocaeli ve İzmir 
lokasyonlarımızın ardından, Ankara’da da 
daha yakın ilişki kurabileceğiz. 

Son dönemde ağırlıklı olarak hangi 
tür projelerde yer alıyorsunuz? 
Yurtiçinde ve yurtdışında Layher 
Türkiye açısından nasıl bir 
hareketlilik söz konusu?
Türkiye’de, eskiden beri aşina olduğumuz 
endüstriyel tesislerdeki bakım ve yapım 
işlerindeki ağırlığımız devam ediyor. 
Türkiye’nin sayılı rafinerilerinin neredeyse 
tamamının bakım faaliyetleri, Layher 
markası ile sürdürülüyor. Çimento 
sektöründe, pazarın yaklaşık yüzde 35’ine 
hitap ediyoruz. Yapım aşamasında fazla 
kalmasa da bakım faaliyetleri ile birlikte 
termik santraller, özellikle uzmanlık 
alanlarımızdan bir diğeri. Türkiye’nin 
sektöründe lider önemli tersaneleri 
ve yat yapım şirketlerinde de yine 
malzemelerimiz kullanılıyor. Hâlihazırda 
yapımına devam edilen nükleer santral, 
bizim için ilgi çekici projelerden bir diğeri. 

İnşaat sektöründe, gerek yeni yapım 
gerekse renovasyon uygulamalarında 
çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale 
Köprüsü, Rize Havalimanı gibi güncel 
projelerde yer almamızın yanı sıra, 
Türkiye’nin sayılı tarihi ve dünya mirası 
yapılarının restorasyonu işlerinde de çatı 
korumalarından köprü geçişlerine kadar 
geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermekten 
çok mutluyuz. Pandemi koşullarının alınan 
tedbirler ve aşılamanın etkisiyle gittikçe 
hafiflemeye başladığı şu günlerde, sahne 
ve gösteri sanatları sektöründe yaşanan 
hareketlilik bize olumlu yansıdı. Bizim iş 
kollarımızdan biri olan bu alanda, normal 
hayatımıza dönüşümüzü hızlandıran 
etkinliklerden biri olan sahne sanatları, 
konserler gibi organizasyonlar da uzun 
zamandır uzak kalmak zorunda kaldığımız 
sektöre tekrar canlılık getirdi. Türkiye’de 
normalleşme adımlarının atılmaya 
başladığı tarihten itibaren, sadece 
İstanbul’da toplam 4.000 kişilik tribün ve 
sahne sistemi kurma şansı yakaladık. 

Bizim pazar olarak sorumluluğumuz 
sadece Türkiye’den ibaret olmasına 
rağmen, yine yurtdışında da nitelikli işlere 
imza atmaya devam ettik. Bunların en 
önemlilerinden biri, Bağdat’ta yapımı 
devam eden, Irak Merkez Bankası binası 
cephe işleri için dizayn ettiğimiz iskele 
sistemlerimiz oldu. Her yönü ile özel bu 
projenin, karmaşık cephe mimarisi için 
Layher uzmanlığına ve malzeme kalitesine 
güvenilmesi bizi gururlandırdı. 

Layher Türkiye’deki yenilikleri de 
öğrenmek isteriz. Yakın zamanda 
sektöre sunduğunuz ürünleri/
sistemleri tanıyabilir miyiz?
Hâlihazırdaki Lightweight (LW) ürün 
gamımıza, en son LW platformlarımızı 
ekledik. Aynı dayanıklılıktaki platform 
sistemlerimizi, artık daha hafif olarak 
sunabiliyoruz. Bu da gerek kurulumda 
gerekse nakliyede son kullanıcıya büyük 
fayda sağlıyor. Aynı dayanım özelliklerine 
sahip çelik platformlarda yüzde 10 
daha hafif malzemeye ulaştık. Böylece 
Allround ürün grubumuzun tüm ana 
kalemlerinde LW ürünlerimizi kullanarak, 
sistem iskele kurulumlarında önemli bir 
hafif malzeme avantajı sağlıyoruz. Son 

geliştirdiğimiz ve lansmanını yaptığımız 
diğer bir yeni ürünümüz de Aluflex Beam. 
Alt yüzey erişimi, döşeme erişimleri ve 
konsol erişimi için iskele konseptine 
yeni bir boyut katacak olan bu sistem, 
önceki kafes kirişlerin geleneksel iskele 
yöntemleriyle zaman alan montajına 
göre birçok avantaja sahip. Geçmişte, 
askı iskele ve konsol uygulamaları 
gerektiren bölgelerde, çalışma alanı 
ve yaya geçit tipi iskele yapılarının 
inşası, zaman alan, kurulum gerektiren 
bir dizi ağır çelik kafes kirişinin yapıya 
bağlanmasını, desteklenme ve bağlama 
için başka malzemelerin kullanılmasını 
gerektirmekteydi. 
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Bağdat’ta yapımı devam 
eden Irak Merkez Bankası 
projesinin, karmaşık cephe 
mimarisi için Layher 
uzmanlığına ve malzeme 
kalitesine güvenilmesi bizi 
gururlandırdı.

Yüksek taşıma kapasiteli Alüminyum 
FlexBeam; yüzey iskelesinin, hem asılı 
hem de dikey olarak verimli bir şekilde 
monte edilmesini sağlıyor. FlexBeam, 
Layher Allround sistem bileşenleriyle 
tamamen uyumlu olacak şekilde 
tasarlandı. 280 mm yüksekliğe sahip 
alüminyum dikdörtgen kutu profilden 
oluşan FlexBeam taşıma kapasitesi, çelik 
450 kafes kirişe oranla yüzde 40 daha 
fazla. Tüm Layher Allround sistemleriyle 
uyumlu olan bu yeni ürün, betona 
sabitlenme olanağı da sağlayan yardımcı 
parçalarıyla pek çok farklı alanda çözüm 
sunabiliyor. Ürün gamımıza yapılan bu 
son ekleme, iş ortaklarımızın yaratıcılığını 
ve kabiliyetini daha da geliştirecek ve 
Layher’in ürün geliştirme konusundaki 
devam eden taahhüdünün net bir kanıtı 
olacaktır.

Uzmanlaşma, kuşkusuz tüm 
iş alanlarında olmazsa olmaz 
unsurlardan biri… Firmanız 
açısından uzmanlaşma neyi 
ifade ediyor? Rekabetin yoğun 
olduğu sektörünüzde nasıl fark 
yaratıyorsunuz?
Bizim sektörümüzde çoğu firma, kalıp ve 
iskele işini birlikte yürütüyor. Kalıp iskelesi 
ayrı bir uzmanlık alanı olmasının yanında, 
bizim uzmanlığımız sadece iskele üzerine 
ve öyle de kalmaya devam edecek. 
Layher, bu özelliği ile iskelenin kullanıldığı 
her sektör bazında, gerek uygulamaları 
gerekse de proje ve çözüm geliştirme 
kabiliyeti ile öne çıkmaya devam edecek. 
Birçok sektörde iskele uygulamalarını 
ve ihtiyaçlarını en az iş ortaklarımız 
kadar bildiğimiz için, onların ihtiyaçları 
ile ilgili onlardan önce aksiyon alma 
ve göremediklerini gösterme şansımız 
oluyor. Bu da bizimle iş ortaklarımız 
arasında müthiş bir etkileşim ve güven 
bağı yaratıyor. Konunun sadece malzeme 
satmak olmadığı, işlerini en az onlar kadar 
bildiğimizi ve önemsediğimizi görmek, 
iş ortaklarımızı mutlu ediyor ve markanın 
güvenilirliğini arttırıyor.

İskele konusundaki uzmanlığımızın bir 
başka getirisi de malzeme çeşitliliğimiz. 
Geçtiğimiz yıl Layher’in 75’inci kuruluş 
yılını kutladık. Bugüne kadar, dünya 
çapında iskelenin uygulandığı her alanda 
kazanılan tecrübe, direkt olarak bir 

çözüme, yani yeni bir malzemeye dönüştü. 
Ve sistemlerin akıllı dizaynı sayesinde, 
malzeme çeşitliliğimizin artmasına 
rağmen, piyasaya sürülen her yeni 
malzemenin eski ve mevcut her sisteme 
uygun olması ve birlikte kullanılıyor 
olması, iş ortaklarımızın Layher markasına 
yaptıkları yatırımın hem değerini hem de 
güncelliğini korumaya devam ediyor. 

Teknolojik gelişmeler sektörünüzde 
nasıl bir değişim yaratıyor? İş 
güvenliğine katkısı başta olmak 
üzere yeni teknolojilerin alanınız 
açısından önemine ilişkin neler 
söylersiniz?
Sektörle ilgili şu anda gündemdeki en 
büyük teknolojik hamle, dijitalleşme. 
Layher olarak, artırılmış sanal gerçeklik 

programları ile iş ortaklarımıza dijital 
bir dünyanın kapılarını açıyoruz. İnşaat 
sektöründe ortaya çıkan BIM (Yapı 
Bilgi Modellemesi) konseptini, Layher 
SIM® ile entegre ederek dijitalleşme 
alanındaki ilerlememizi sürdürüyoruz. 
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Artırılmış sanal gerçeklik 
programlarıyla iş ortaklarımıza 
dijital bir dünyanın kapılarını 
açıyoruz. İskeleye özgü 
süreçlerin dijitalleştirilmesini 
sağlayan 3D model merkezli 
bir konsept olan Layher SIM®, 
geleceğin iş modellemesindeki 
yerini şimdiden aldı.

Layher SIM®, iskeleye özgü süreçlerin 
dijitalleştirilmesini sağlayan 3D model 
merkezli bir konsept. Layher SIM®, 3 
boyutlu modelleme yapabilme ve BIM’e 
erişim sağlayabilmesinden dolayı iskele 
sistemleri ile yapı arasında çakışma 
kontrollerini de yapabilmekte. İskele 
sistemlerinin en ekonomik şekilde 
tasarlanmasına ve sürecin en verimli 
şekilde yönetilmesine daima olanak 
veriyor. Bu sayede yapılan tüm projelerde 
zaman yönetiminden lojistiğe kadar 
ilerleme gösterilebiliyor. Layher SIM®, 
projeye tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi 
sağlamanın yanı sıra yenilikçi çözümler de 
üretiyor. Sürecin her adımında sunduğu 
şeffaflık, proje planlaması ve maliyet 
kontrolünde sağladığı avantajlar sayesinde 
geleceğin iş modellemesindeki yerini 
şimdiden aldığını söylemek mümkün.

Layher Türkiye’nin yeni döneme 
ilişkin plan, proje ve hedeflerinde 
neler olacak?
Ağırlığımızı artırmak istediğimiz bazı 
sektörler var, bunlarla ilgili yoğun 
çalışmalarımız olacak. Layher gerek 
isim gerekse ürün olarak, potansiyeli 
oldukça yüksek bir marka. Yoğunluklu 
çalıştığımız sektörlerde de yerimizi 
sağlamlaştırmak adına her an iş 
ortaklarımızla birlikte, onların sahalarında 
olmak için çaba göstermeye devam 
edeceğiz. Pandemi sürecinin etkisinin 
azalacağı beklentisiyle bir süre ara vermek 
zorunda kaldığımız üniversite öğrencileri 
ile bir araya gelme fırsatlarını tekrar 
değerlendireceğiz. Yaklaşan Bauma fuarı 

ile birlikte, bizden yeni ürün lansmanları 
duyacaksınız. Yeni depo lokasyonumuz 
olan Ankara’da eğitim faaliyetlerimize 
ağırlık vereceğiz. Dijitalleşmenin önemine 
ve efektifliğine inancımızla birlikte, 
partnerlerimiz tabanına yayılması ve 
buradan da son kullanıcıya ulaşması 
konusunu gündemimizde tutacağız. 
Layher standartlarının, sadece kendi 
uygulamalarımızda değil, partner 
uygulamalarında da yerleşmesi için 
çalışacağız. Pandemi sürecinde hepimizin 
yaşadığı tedarik zinciri kırılganlığının 
farkında olarak, her zaman teslime hazır, 
dolu depolarla iş ortaklarımızın çözüm 
ortağı olmayı sürdürmeyi planlıyoruz. 

Eklemek istedikleriniz...
Biz bu yıl, pandeminin etkilerinden dolayı 
istediğimiz gibi olmasa da Layher’in 
Türkiye’deki 10’uncu yılını kutladık. 
Yaptığımız işe tutku ile bağlıyız. On 
yılda geldiğimiz nokta, yaptığımız işler, 
gerçekten çalışanlarımızın her birinin 
üstün başarısı. Daha nice on yıllar, iş 
ortaklarımıza ve onların işlerine katma 
değerli hizmetler vermek istiyoruz. Layher 
olarak, iskele endüstrisinde; malzeme 
kalitesini, zamanında teslimi, hizmet 
kalitesini ve standardını temsil ettiğimize 
inanıyorum. Temsil ettiğimize inandığımız 
değerleri, umarım daha da yukarılara 
taşıma fırsatımız olur.
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