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Layher Türkiye 2016 yılında 
2015’e göre cirosal anlamda 
büyüme gerçekleştirdi.  Bu 

süreçte iskele-kalıp sektöründe 
belli bir duraklama yaşandığını 
göz önüne alınca, büyük bir başa-
rıya imza attığınız ortaya çıkıyor. 
Peki, Layher Türkiye  2017’de bir 
önceki yılın büyüme trendini ya-
kaladı mı? 
Layher Türkiye olarak 2017’de 
çift haneli rakamlarla büyüdük. 
Bu büyüme bizim için büyük bir 
başarı niteliği taşıyor. 

Biz Layher Türkiye olarak, inşaat 
sektöründen ziyade endüstriyel 
tarafa ağırlık veriyoruz, iskele ve 
kalıp sektöründeki duraklama 
döneminden aslında bu yüzden 
pek de fazla etkilenmedik. Bü-
yüme oranlarımız bunun en bü-
yük göstergesi. Zaten Türkiye’de 
endüstriyel tarafta çok ciddi bir 
düşüşün meydana geldiğini söy-

leyemeyiz. Endüstriyel trend yu-
karılara çıktıkça Layher Türkiye 
olarak daha iyi işlere imza ataca-
ğımızın teminatını verebilirim. 

Bu büyümeyi ürün kalitenize 
bağlayabilir miyiz? Çünkü biliyo-
ruz ki Layher, sürekli bir araştır-
ma geliştirme faaliyeti içinde. 
Tabi ki bağlayabiliriz. Üretimin 
tek yerde yapılıyor olması Lay-
her kalitesinin altında yatan en 
büyük güç. Almanya’daki mer-
kezimizden 40 farklı ülkeye 
günde 80 tır malzeme nakle-
diliyor. Bunun sürdürülebilir ve 
takip edilebilir olması da yine 
tek bir noktadan üretim yapıyor 
olmamıza bağlı. Ancak, ürün 
kalitesi işin kollarından birini 
oluşturuyor. Kalitenin yanı sıra 
bir diğer kol da tüm Dünya ge-
nelinde uyguladığımız Layher 
partnerlik sistemi. 

Yani kalitenin yanı sıra her ge-

çen yıl biraz daha büyümemizin 
bir diğer sebebinin  bu sistem 
ve partnerlerimizin yaptığı işler 
olduğunu söyleyebilirim.  

Peki, Layher’in partneri nasıl olu-
nuyor? 
Layher partneri olmak için, ön-
celikle Layher malzemesiyle 
tanışmak gerekiyor. Bundan 
kastımız; Layher malzemelerini 
satın alıp ürünleri uygulamak. İş 
birliği yaptığımız firmalarla bel-
li bir zaman geçirdikten sonra 
zaten bir uyum sağlıyoruz. Tabi 
burada en önemli unsurlardan 
biri Layher markasının ve yapı-
lan işin kalitesi anlamında temsil 
yeteneği. Bundan sonrası ise ta-
mamen ticari aksiyon. 

Anladığım kadarıyla ince eleyip 
sık dokuyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Pazarda nitelikli 
partner arayışımız hiçbir zaman 
bitmeyecek. Çünkü sektörde 

Layher kalitesinin altında yatan en 
büyük gücü, üretimlerinin Almanya’da 
yapılıyor olmasına bağlayan Layher 
Türkiye Genel Müdürü Tevfik Ceran, 
Almanya’daki merkezlerinden her 
gün 40 farklı ülkeye 80 tır malzeme 
nakledildiğini söylüyor. Layher 
Türkiye olarak, inşaat sektöründen 
ziyade endüstriyel alana ağırlık 
verdiklerini paylaşan Genel Müdür 
Ceran, sektördeki değişen dengelerden 
bu yüzden daha az etkilendiklerinin 
altını çiziyor ve ekliyor: “Endüstriyel 
trend yukarılara çıktıkça Layher 
Türkiye olarak daha iyi işlere imza 
atacağımızın teminatını verebilirim.” 
Türkiye’de 2015’ten bu yana güvenli 
iskele kullanımında ilerleme 
kaydedildiğinden de bahseden Ceran, 
güvenli iskele konusundaki yetersiz 
denetimlerin sektörün gelişimini 
sekteye uğrattığını düşünüyor.

2018’de Depolarını  Büyütüyor!

Layher Türkiye Genel Müdürü Tevfik Ceran
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bununla ilgili büyük boşluk gö-
rüyorum. 

Bildiğimiz kadarıyla yakın bir za-
manda ziyarete açılan Küçükyalı 
Hilltown AVM’nin iskele kuru-
lumları, iskele servis sağlayıcısı 
partnerlerinizden biri tarafından 
yapıldı. Oldukça kompleks bir 
yapıya sahip bu projede hangi 
sistemler kullanıldı?
Ürün gamımızdaki en popüler 
ürünlerin bu projede kullanıl-
dığını söyleyebilirim. Hilltown 
AVM Proje’sinde şimşek iskele 
olarak tabir ettiğimiz cephe is-
kelesi ve merdiven boşlukla-
rında da endüstriyel iskeleler 
kullanıldı. Bu tabi işin başlangı-
cı olarak adlandırılabilir, çünkü 
karşınızda Rönesans gibi bir mü-
teahhit varsa farklı iş kapılarının 
da açıldığını görebilirsiniz.

İş kapıları derken ne demek is-
tediniz? Rönesans’ın farklı pro-
jelerinde de Layher ürünleri mi 
kullanıldı?
İkisi İstanbul’da ve biri İzmir’de 
olmak üzere Rönesans’ın üç 
alışveriş merkezinde Layher 
ürünleri kullanıldı.

Bildiğiniz üzere, son dönemlerde 
iskele üreticileri için bazı düzen-
lemeler getirildi. Bununla birlikte 
iskele kalıp sektöründe otomas-
yona hızlı bir geçişin olduğunu da 
söyleyebiliriz. Peki, siz bu geçişi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Standartların geliştirilmesi ve 
üretimlerin bunlara adapte edil-
mesi anlamında sektörü me-
rakla ve ilgiyle izliyoruz. Çünkü 
kalite arttığında daha anlaşılır 
hale geleceğiz. Bu da Layher’in 
aslında beklediği ve özlediği bir 
ortam diyebiliriz. 

Tabi diğer yandan sadece stan-
dartların oluşturulmasıyla kalite 
sorunu çözülmüyor. Aynı zaman-
da bu standartların takibinin de 
sıkı bir şekilde yapılması gereki-
yor. Çünkü ancak bu şekilde sek-
tör daha iyi yerlere gelebilir. 

Türkiye’de 1 Temmuz 2015’ten iti-
baren Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından yürürlüğe ko-
nan ‘Güvenli İskele’ kullanımı zo-
runluluğunun, Türkiye’yi Avrupa 
standartlarına ulaştıracağı öngö-
rülüyordu. Geçtiğimiz iki yıl içinde 
bu yöne doğru bir gidişat gözlem-
lediniz mi?
2015’ten bu yana güvenli iskele 
kullanımında kesinlikle ilerleme 
kaydedildi. Layher de bu konsep-
te tam kapasite destek vermeye 
çalışıyor. Hatta iskeleyle ilgili 
standartların yolunu açan firma-
nın Layher olduğunu söyleyebili-
rim. Ancak burada da konu yine 
denetime geliyor. Güvenli iskele 
konusundaki yetersiz denetimler, 
sektörün gelişmesini engelliyor. 

Son olarak Layher tarafındaki ye-
niliklerinizi paylaşır mısınız?
Türkiye’de Tuzla ve İzmir’de 
birer depoya sahibiz. Önümüz-
deki günlerde Tuzla’daki depo-
muzu iki buçuk katına çıkarıp 
Gebze’ye taşıyacağız. Önümüz-
deki dönemde Ankara’da da bir 
depo açılışı yapma niyetindeyiz. 


