
TEKNOPUR İskele Bölüm Direktörü Ergün Aydın:
 2017 yılında Teknopur olarak iskele stoğumuz yak-

laşık 1200 tona ulaşmış ve tüm malzememiz sahalarda 
aktif olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de büyük endüst-
riyel tesislerde, iş güvenliğinin öneminin kavranmış 
olması, bu konuda son derece hassas olan firmamız 
adına olumlu ve sevindirici sonuçlar yaratmıştır. Biz 
tamamen endüstriyel tesislere yönelik hizmet veriyo-
ruz. Amacımız bu sektörde hizmet kalitemizi ve iskele 
stoğumuzu artırarak ilerlemektir. Endüstriyel tesislerde 
karmaşık yapılarla çok karşılaşıyoruz. Örneğin boru 
hatlarına kurulan asma iskeleler, tank montajında her 
büyüklükte tankın içine ve dışına kurulan iskeleler, 
çalışan tesislerde bakım onarım için istenen iskeleler, 

bunların hepsine aynı anda yanıt verebilmek için kul-
landığımız iskele sistemi Layher Allround ‘flanşlı’ iske-
ledir. Güvenli iskele kurulumunda müşterinin istediği 
hıza ulaşabilmek adına en doğru sistemin bu olacağını 
düşündük ve geçen süreçte yanılmadığımızı gördük. 
GAP İnşaat-Anagold Madenclik tesisinde, TÜPRAŞ Ali-
ağa Rafinerisi’nde iskele tedarikçisi olarak yer aldık. 
Aynı zamanda Siemens, Petrol Ofisi-OMV gibi firma-
lar da iskele konusunda bizimle çalışmayı tercih etti. 
Önümüzdeki süreçte her zaman olduğu gibi iş güven-
liği, insan sağlığı ve müşteri memnuniyetini her şeyden 
önde tutarak yeni projelerle beraber yaptığımız işi ge-
liştirmek ve iyileştirmek, kazasız bir yıl daha geçirmek 
öncelikli hedefimizdir.

Türkiye’nin en önemli projelerinde yer alan Layher partnerleri; Teknopur, Mod ve Anatek 2017 senesinde 
gerçekleştirdikleri projeleri ve 2018 yılına ait firma hedefleri hakkında bilgi verdi.

Dünyanın en büyük modüler sistem 
iskele üreticisi Layher, Türkiye’de iskele 
sektörüne partnerleriyle yön veriyor.
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MOD İskele Yönetici Ortak Burak Kayhan: 
Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gös-

termekteyiz. Bu süre zarfında Türkiye’de iş güvenliği 
konusunda beklentilerin eskiye nazaran çok daha ileri 
seviyede olduğunu fark ettik. İnşaat sektöründe iş ka-
zalarının büyük çoğunluğu yüksekten düşme ile ala-
kalı, bunun da sebebi çoğunlukla iskele. Bu kazaların 
önüne geçmek için bu alanda hizmet verebileceğimiz 
en iyi malzemeyi araştırmaya başladık ve sadece iske-
le üretimi yapan Layher ile tanışmamız çok zor olma-
dı. O günden itibaren Mod İskele olarak Türkiye’nin 
en önemli projelerinde Layher işbirliği ile yer almak-
tayız. Bu işbirliği yalnızca malzeme tedariğini değil, 
aynı zamanda konusunda uzmanlaşmış satış, teknik ve 
lojistik ekip desteğini de kapsamaktadır. 
Mod İskele olarak biz  sektörde konusunda  uzman 
mühendislerimizle, nitelikli iş gücümüz ve profosyo-
nel hizmet anlayışımızla iskele kurma-sökme ve ki-
ralama şeklinde faaliyet göstermekteyiz. Yoğunlukla 
çalıştığımız sektörler petrokimya, çimento, enerji ve 
inşaat endüstrisi. 2017 yılında inşaat endüstrisinde; 
Rönesans, Küçükyalı Hilltown AVM ,Maltepe Piazza, 
İzmir Optimum AVM gibi projelerinde tek iskele müte-
ahhiti olarak bizi tercih etti. Çimento sektöründe Çim-
sa, Akçansa ve Nuh Çimento tesislerinde yıllık bakım 
anlaşmalarımızla tam zamanlı hizmet vermekteyiz. 
Enerji-petrokimya sektöründe ise Türkiye’nin en bü-
yük kuruluşu Tüpraş’ın İzmir ve İzmit rafinerilerinde 
proje yatırım iskele ihalesini alarak 2017 yılında ol-

duğu gibi önümüzdeki üç yıl boyunca da tek iskele 
müteahhiti olarak yer alacağız. 2017 yılında bu pro-
jelerimizde toplamda 150 kişilik bir ekip ve yaklaşık 
1500 ton malzeme gücümüzle faaliyet gösterdik.
2018 yılında da, müşteri portföyümüzü ve malzeme 
parkımızı genişleterek, kaliteli hizmet anlayışımızdan 
ve iş güvenliğinden ödün vermeden endüstriyel sek-
törler ağırlıklı olmak üzere çalışmalarımıza devam et-
meyi planlıyoruz.
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ANATEK Genel Müdürü Tolga Üstün: 
Anatek olarak çoğunlukla enerji sektöründe ve büyük 
yapı projelerinde faaliyet gösteriyoruz. 2017 yılının 
başlarında İstanbul Yeni Havalimanı projesi için çalış-
maya başladık ve projemiz halen devam ediyor. Enerji 
sektöründe de hali hazırda Kolin Enerji’nin Soma Ter-
mik Santrali ve Odaş Enerji’nin Çan Termik Santrali ol-
mak üzere iki projede çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Kullandığımız Layher Allround ‘flanşlı’ tip iskele Alman 
menşeilidir. Özellikle endüstriyel tesislerde, karmaşık 
alanlarda iskele ihtiyacı doğuyor. Kullandığımız Layher 
Allround iskelenin flanşlı modüler iskele olmasından 
dolayı geometrisi zor, girintili çıkıntılı yerlerde bile böl-
genin tamamına erişebilecek şekilde hizmet verebiliyo-
ruz. Şuanda yer aldığımız üç projede toplam 150 kişilik 
bir ekiple faaliyet göstermekteyiz. 
2018 yılında, mevcut projelerimizin devam etmesini 
bekliyoruz. Bunlara ek olarak bir ya da iki büyük proje 
için anlaşma yapmayı planlıyoruz. Anatek olarak mal-
zemeyi efektif kullanmanın önemini çok iyi biliyoruz. 
Bu bize ve müşterimize projelerimizdeki maliyetleri-
mizin en önemli kalemi olan işçilik konusunda büyük 
avantaj sağlıyor. 2018 yılında da anlaşacağımız pro-
jelere göre malzeme yatırımına ağırlık vererek sağlam 
adımlarla büyümeyi planlıyoruz. ©
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