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LAYHER TÜRKİYE

“2022 yılında spesifik olarak alternatif alanlarda etkinliğimizi artırmak için çalışacağız. 
Tradisyonel olarak güçlü olduğumuz endüstriyel işlerin yanı sıra inşaat ve özellikle alt 

yapı bizim için öncelikli olacak.”

2021 yılı, Layher Türkiye’nin hedefleri ve planları açısından olumlu 
bir yıl olarak geçti. Pandemi etkilerinin bir nebze olsun azalması ile 
bu tedbirlerle doğrudan ilişkili, iş yaptığımız sahne ve etkinlik gibi 
belirli sektörlerde, iş hacminde büyük artış oldu. Endüstriyel işlet-
melerde üretimin verdiği güç ile yine bakım kontratları tarafında, 
iş hacminde artışlar görüldü. Yeni açtığımız Ankara depomuzun 
etkilerini kısa sürede görmek bizi mutlu etti. 2021 yılını yeni pro-
jeler ve müşteriler ile dolu ve verimli bir şekilde geçirdik. Özellikle 
partnerlerimiz aracılığı ile irili ufaklı bir sürü yeni projeyi hayata 
geçirdik ve bizim için en önemlisi, bu tesisleri Layher kalitesi ile 
tanıştırma imkânı yakaladık. On yılda geldiğimiz nokta, yaptığımız 
işler, gerçekten çalışanlarımızın her birinin üstün başarısı. Daha 
nice on yıllar, iş ortaklarımıza ve onların işlerine katma değerli hiz-
metler vermek istiyoruz.

DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI KALİTEYİ SUNUYORUZ
Dünyanın en büyük sistem iskele üreticisi olan Layher, malzeme 
kalitesi, hızlı teslimat, üstün teknik destek, süpervizyon ve eğitim 
faaliyetleri kapsamında temsil ettiği değerlerle ve Almanya’da tek 
kaynaktan çıkıp tüm dünyada son kullanıcıya ulaştırılan malzemele-
riyle, dünyanın her yerinde aynı standart kaliteyi sunuyor. Türkiye’de 
her zaman stok tutulan üç depomuz, müşterilerimizin anlık ihtiyaç-
larına saatler içinde cevap veriyor. Çok genç, dinamik, işini severek 
yapan mühendislerimiz, en kaliteli projeleri, en efektif şekilde plan-
lıyorlar. Yine gerek kurulum aşamasında gerekse de iskele kullanım 
safhasında, sahada süpervizyon ve eğitim desteği veriyorlar. 

İSKELE SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ: DİJİTALLEŞME
Dijitalleşmeye uzunca bir zamandır iskele sektörünün geleceği 
olarak bakıyoruz. BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) konseptini, Layher 

SIM® ile entegre ederek dijitalleşme alanındaki ilerlememizi sürdü-
rüyoruz. Layher SIM®, iskeleye özgü süreçlerin dijitalleştirilmesini 
sağlayan 3D model merkezli bir konsept. Layher SIM®, 3 boyutlu 
modelleme yapabilme ve BIM’e erişim sağlayabilme yetenekleriy-
le, iskele sistemlerinin en ekonomik şekilde tasarlanmasına ve sü-
recin en verimli şekilde yönetilmesine daima olanak veriyor.

2022 YILI BÜYÜK İŞLETMELERİN BÜYÜK BAKIM 
İŞLERİNİN TAKVİMDE OLDUĞU BİR YIL OLACAK
Yeni yılda ülkemizin, pandeminin etkilerinden biraz daha arınacağı 
beklentisi üzerine planlar yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz eko-
nomik koşullar, bizi ithal ürün satan bir firma olarak endişelendi-
riyor olsa da önümüzdeki projelerin firma performansına olumlu 
yansıyacağı inancındayım. 2022 yılı, özellikle endüstriyel tarafta, 
büyük işletmelerin büyük bakım işlerinin takvimde olduğu bir yıl 
olacak. Kendimizi bu pazardaki yoğunluğa hazırlamaktayız. Ayrıca, 
sektörümüzde yükselen ihracat trendi, birçok yerli üretici firmamı-
zı dış pazarlara yöneltmekte. Bu da bize, iç pazarda yeni fırsatlar 
doğuruyor. Bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyor olacağız. 2022 
yılında spesifik olarak alternatif alanlarda etkinliğimizi artırmak için 
çalışacağız. Tradisyonel olarak güçlü olduğumuz endüstriyel işle-
rin yanı sıra inşaat ve özellikle alt yapı bizim için öncelikli olacak. 
Renovasyon işleri ile ilgili büyüyen trendimizi daha da yaygınlaştır-
maya ve geliştirmeye çalışacağız. Yine gösteri sanatları ve etkin-
likler, yeni ve nitelikli işler için hedefimiz olacak. Partner ağımızı 
geliştirmek, mevcutları güçlendirmek her sene olduğu gibi, bu yıl 
da hedeflerimizden biri olacak. 
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