
Layher modüler iskele, cephe iskele-
si, event sistemleri, koruma sistemleri, 
mobil iskele ve merdivenlerde dünya 
çapında güvenli pratik ve yüksek kalite 
ile aynı anlama geliyor. Dünya çapında 
yüksek kalitede iskeleleri müşterilerine 
sunan Layher, İskele & Kalıp dosyamıza 
konuk oluyor. Ankara Bölge Sorumlusu 
Makine Mühendisi Sn. Bülent Kocaöz, 
Layher’in İskele & Kalıp sektöründe ki 
yerini değerlendiriyor.

Öncelikle bize firmanızın 
yapılanmasından bahseder misiniz?
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Alman-

ya’nın güney bölgesinde bulunan ve 
1945 yılından bugüne Layher ailesine 
ait bir şirketidir. Firma bu süre zarfın-
da iskele sektöründe Avrupa’nın lider 
firması konumundadır. Layher ürünleri, 
1500’ün üzerinde uzman ve deneyimli 
personeller tarafından en modern ma-
kinalar en ileri teknikler kullanılarak 
üretilmekte ve şirket temsilcileri ya 
da dünya genelinde bağlı kuruluşları 
tarafından müşterilerinin hizmetlerine 
sunulmaktadır. Üretilen bütün bileşen-
ler çok sıkı bir şekilde Layher kalite 
kontrolü altındadır. Layher Firması DIN 
ISO 9001 ve 9002 setifikalarına sahiptir. 

Ve Layher ‘in tüm ürünleri EN 12810, 
EN 12811 standartlarına göre üretil-
mektedir. Bu yüzden yüksek derece-
de hassasiyet ve kalitenin sürekliliği 
garanti edilmektedir Türkiye, Arjantin, 
Avusturalya, Avusturya, Belçika, Bulga-
ristan, Brezilya, Şile, Kolombiya, Fransa, 
Macaristan, İtalya, Litvanya, Yunanistan, 
Hollanda, Hindistan, Yeni Zelanda, Gü-
ney Africa, Kazakistan,Norveç, Polonya, 
Peru, Rusya, Singapur, Fas, İspanya, İs-
veç, İsviçre, Büyük Britanya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Sırbistan ve bir çok 
ülkede varız.

Yerli ya da yabancı birçok iskele 
üreticisi farklı ürün ve fiyatlarla 
piyasada yer almaktalar. Peki, 
Layher’in diğerlerinden farkı 
nedir?
Tabi ki öncelikle üretim kalitesi, kul-
lanılan malzeme kalitesi ve 70 yıllık 
tecrübe diyebiliriz. Layher tam 70 yıl-
dır Almanya’daki fabrikasında sadece 
iskele üretimine odaklanmış, engin bir 
malzeme, üretim ve kalite tecrübesine 
sahip bir markadır. Tüm iskele parçala-
rı Layher tarafından zekice dizayn edil-
miş, detaylı üretim prosesleri ve kalite 
kontrollerinden geçirilmiştir. Layher 
sadece, iskele üretimine uygun optimal 
dayanımda özel alaşımlı hassas çelik 
malzemeler kullanır. Tüm malzemeleri-
ni 60-80µm kalınlıkta sıcak tip daldırma 
galvanizle kaplar ve belirtilen galvaniz 
kalınlığını tüm çelik üretim malzeme-
lerinde garanti eder. Layher ISO 9001-
2008 toplam kalite sertifikasına sahip 
olup, uluslararası ve lokal ülke regülas-
yonlarına uygun sertifikalı üretim yapar. 
Layher’in üretim sertifikaları tüm dün-
yada geçerliliği onaylanmış akredite 
denetim kuruluşlarından alınmış serti-
fikalardır. Birçok iskele üreticisinin sa-
dece belirli parçalar için yurt içi ve yurt 
dışından almış oldukları test raporları-
nın üretim sertifikası olmadığını, üretim 
sertifikasının üretimin kalitesinin garan-
tisinin teminatı olduğunu hatırlatmak 
isteriz. Layher tüm piyasaya sunduğu 
ürünlerle müşterilerine güvenliği, gü-
venilirliği, uzun ömürlülüğü ve pazarda 
en yüksek katma değerli ürünü kullan-
mayı garanti eder. Son olarak, Layher 
üretim kalitesinden ödün vermek adına 
uzak doğu ülkeleri ya da farklı tesis-
lerde asla üretim yapmaz, kurulduğu 
1945 yılından beri sadece Almanya’da 
ve sadece kendisine ait olan fabrika-
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Sınırsız müşteri odaklı kurumsal felsefesini kendine ilke 
edinen Layher,  akıllı sorun çözümleri ve günlük çalışmaları 
kolaylaştıran ürünleri ile yoluna devam ediyor.

Daha Fazla Olanak, 
Daha Fazla Hız

Ankara Bölge Sorumlusu Makine Mühendisi Sn.  
Bülent KOCAÖZ

I  Sektörel
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larda ödünsüz kalite anlayışıyla üretim yapmaktayız. 
Kısacası Layher: ‘Daha Fazla Olanak, Daha Fazla Hız, 
Daha fazla Güvenlik ve Daha fazla kolaylık’’ demektir.

Layher müşterilerine mühendislik ve proje 
çözümleriyle ilgili hizmetler sunuyor mu?
Layher uzun yıllara dayanan endüstriyel ve inşaat 
sektörlerindeki saha tecrübeleriyle sadece Türki-
ye’de değil tüm dünyada, 5 kıtada uzman mühen-
disleri ile müşterilerine; Yerinde keşif, mühendislik 
çözümlerimiz vr projelendirme hizmetlerimizi eksik-
siz olarak sunmaktayız. Bununla birlikte satın alınan 
ürünle ilgili tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerini 
gerek müşteri şantiyesinde gerekse İstanbul-Tuzla’ 
da bulunan Genel Müdürlük adresimizde eksiksiz 
olarak sağlamaktayız. 

Layher teknolojik yenilikleri, AR-GE 
çalışmalarını nasıl takip ediyor?
Tüm Layher ürünleri, sadece Layher’in Almanya fab-
rikalarında geliştirilir ve üretilir. Ayrıca Layher araş-
tırma ve geliştirme çalışmalarına rakiplerinden çok 
daha fazla bütçeler ayırarak, sadece sertifikalı ürün-
ler ve işinin uzmanı, sertifikalı çalışanlarıyla üretim 
yaparak gelişen ve yenilenen teknolojiyi yakından 
takip ediyoruz.

Layher ürünleri sıra dışı ve kompleks 
endüstriyel projeler yada inşaat yapıları için 
uygun mu?
Tabi ki. Layher’in sahne, gösteri, tribün sistemleri, 
mobil iskeleleri gibi özel çözüm ürünleri olmakla 
birlikte, bu tip tüm projeleri gerçekleştirebilecek iki 
ana ürünü bulunmaktadır; 1. Allround (flanşlı) ; Fonk-
siyonel, esnek ve modüler yapısıyla tüm endüstriyel 
projeler için, etkili, hızlı ve ekonomik çözümler sunar. 
Bu özellikleriyle; endüstriyel tesisler, kimya fabrika-
ları, enerji santralları, rafineriler, limanlar, gemicilik, 
havacılık sanayi, stadyum, otoban köprü çalışmaları 
gibi tüm karmaşık çalışmalarda modüler sistem ya-
pısıyla konvansiyonel iskele sistemlerinin sunamadı-
ğı birçok çözümü çok hızlı ve ekonomik çözümlerle 
sunar. 2. Şimşek; Fonksiyonel çerçeve yapısıyla tüm 
karmaşık inşaat yapı işlerinde cephe çalışmaları için 
etkili, hızlı ve ekonomik çözümler sunar. Basit ve kar-
maşık olmayan parçalarıyla seri ve güvenli çözümler 
ile inşaat cephe çalışmaları için özel dizayn edilmiş 
optimum ölçü toleranslarıyla en ekonomik çözümleri 
üretmekteyiz.

Son olarak eklemek, söylemek ve sektöre 
vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?
Sektörde özellikle bu yıl itibari ile güvenlikli iskele-
ler gerek inşaat sektörü gerekse endustriyel tesis-
lerde oldukça önem verilen bir konu haline geldi. 
Halen bir çok şantiyede sertifikali iskele kullanılması 
konusunda hassas davranılmakltadır. Evet sertifika 
bir ayrıcalık olmakla birlikte bu sektördeki herkesin 
özellikle üreticilerin konuya daha fazla önem vererek 
güvenlik, dayanım, kalite ve ergonomi konularında ol-
ması gerektiğinden daha fazla hassas davranmaları 
ve Avrupa normlarında üretim yapmaları gerekmek-
tedir. Kullanıcılarında tüm bu başlıkları göz önüne 
alarak tercihte bulunmaları gerekir. Kurumsal felse-
mizde belirtildiği gibi hep “Daha fazla olanak” man-
tığı ile hareket edip daha fazla güvenlik, daha fazla 
dayanım, daha fazla kalite ve daha fazla ergonomi 
hedefleri ile bugün ve gelecektede daha fazla tercih 
edileceğimizi belirtmek isterim.


