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2020, pandeminin etkisiyle bizim sektörümüz için de zorluk ve öğ-
renme ile dolu bir yıl olarak geçti. Layher Türkiye olarak, global bir 
şirket olmanın avantajıyla başta tedarik zincirimiz olmak üzere tüm 
süreçlerimizi hızla gözden geçirip, yeni oluşan hayata uyumlu hale 
getirdik. Çalışanlarımızın sağlığını önceleyerek, sırasıyla mevcut ve 
yeni projelerimizin sekteye uğramaması adına gereken tedbirleri ive-
dilikle aldık. Bu yıl özellikle inşaat sektöründe, Türkiye’de 1915 Ça-
nakkale Köprüsü ve Otoyol Viyadükleri projesi ve Irak’ta Merkez Ban-
kası projesi gibi prestijli büyük yatırımlarda yer aldık. Türkiye’de etkili 
olduğumuz endüstriyel iskele sektöründe yine büyük rafinerilerimizin 
gerek genel bakım gerekse de planlı duruş işlerinde partner firmaları-
mız aracılığıyla başarılı işler gerçekleştirdik. Çimento sektöründe, yeni 
müşterilerimizle büyümeye devam ederken; demir çelik, gemi inşa 
gibi endüstriyel sektörlerde de büyümemizi sürdürdük. Büyük en-
düstriyel tesislerin kazan bakımlarında, yeni müşterilerimizi, profes-
yonel iskele servisi ile tanıştırdık. Her ne kadar istediğimiz coşkuyla 
olamasa da 2020’de Layher’in 75. kuruluş yılını kutladık ve sektörde 
yeniliklerin öncüsü olarak pazara yeni ürünler sunduk. 2020, özellikle 
çeşitli sektörlerden Layher ailesine katılan irili ufaklı yeni paydaşlar 
açısından oldukça verimli bir yıl oldu, böylece ailemiz daha da büyüdü.

ANKARA’DA YENİ BİR DEPO AÇACAĞIZ
Pandemi sürecinde kazanılan alışkanlıkları ve koruyucu tedbirlerdeki 
ilerlemeyi göz önüne alarak, 2021’in ilk altı ayından sonra gerek 

sosyal gerekse de iş hayatında daha öngörülebilir bir dünyada ya-
şayacağımızı düşünüyoruz. Türkiye’de inşaat sektöründe çok büyük 
toparlanmalar beklemesek de endüstriyel alanlarda iş hacminde bir 
düşüş öngörmüyoruz. Aksine bazı endüstriyel alanlarda büyümeyi 
yakından takip edip, planlarımızı ona göre yapıyoruz. Tüm bu ça-
lışmalarda birincil faktör; tedarik zincirini, paydaşlarımızın ihtiyacı 
doğrultusunda ayakta tutmaktan geçiyor. Bu da her zaman tedarik 
için hazır, dolu depolar anlamına geliyor. Yine büyüme planlarının ve 
tedarik zincirinin bir parçası olarak, 2021’de Ankara’da açacağımız 
yeni bir depo ile hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Böylece İzmit ve İzmir 
depolarımızın ve ofislerimizin yanına, Ankara depomuzu da eklemiş 
olacağız. Layher Türkiye olarak, 2021 yılında yönümüzü, bölgemiz-
de sorumluluğumuza verilecek ülkelere de çevireceğiz. Endüstriyel 
tarafta pazarımızı koruyup güçlendirmeye çalışırken, prestijli altyapı 
ve inşaat projelerinde de tercih edilen iskele markası olma iddiamızı 
sürdüreceğiz. Bu yıl büyük aşama kaydettiğimiz ve artık neredeyse 
her projemize indirgediğimiz iskele dizaynında dijitalizasyon konu-
sunu, partnerlerimize yaymak ve onlar aracılığı ile de endüstrinin 
kanıksadığı ve talep ettiği hizmet haline getirmek istiyoruz. Layher 
ailesi olarak 2021 yılında, Türkiye pazarındaki 10. yılımızı kutlayaca-
ğız. Bu özel anlamı ile de 2021 bizim için geçmiş on yılımızı değer-
lendirdiğimiz, gelecek on yıllara taşıyacaklarımızı planlayacağımız 
bir yıl olacak. 
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“75’inci yılımızı kutladığımız 2020 yılında da pazara yeni ürünler sunduk. 2020, özellikle 
çeşitli sektörlerden Layher ailesine katılan irili ufaklı yeni paydaşlar açısından oldukça 

verimli bir yıl oldu. 2021 geçmiş on yılımızı değerlendirdiğimiz, gelecek on yıllara 
taşıyacaklarımızı planlayacağımız bir yıl olacak.”
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