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TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ, YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİYLE YAPI FUARI’NDA

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:
“Sektör ve ülke olarak performansa dayalı, katma değeri
yüksek ürünlere odaklanmak zorundayız”
İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün en önemli
organizasyonlarından biri olan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a, bu yıl 31 üyesiyle katılıyor. Yapı
Fuarı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “Yapı
Fuarı’nda, sektör temsilcileri ile özellikle performansa dayalı katma değeri yüksek ürünler ve
ihracat konusuna odaklanacağız çünkü sektör ve ülke olarak yüksek katma değer yaratma
hedefine ulaşmak zorundayız” dedi.
Bu yıl 41’incisi düzenlenen Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, yurtiçi ve yurtdışından gelecek
katılımcılarını, 8-12 Mayıs tarihlerinde, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırlayacak.
Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından önemli mimarlar, endüstri uzmanları ve sektör
temsilcilerinin de katılacağı fuarda, 5 gün boyunca ‘İş Geliştirme Platformu Etkinlikleri’
düzenlenecek.
‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri’ törenle sahiplerini buluyor
Türkiye İMSAD Üyeleri’nin ‘Sürdürülebilirlik İyi Uygulama’ örneklerinin bağımsız bir jüri tarafından
değerlendirildiği ‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri’, 10 Mayıs Perşembe günü fuarda yer
alan Karadeniz Salonu’nda düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. 29 farklı projenin katıldığı
yarışmada kazananların ödüllerinin sergileneceği ‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Projeleri
Sergisi’, 8-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Batı Fuaye 1 alanında ziyarete açık olacak.
Türkiye İMSAD üyeleri Yapı Fuarı’nda
Yapı Fuarı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi
Erdoğan, Türkiye İMSAD üyelerinin Yapı Fuarı’nda yoğun bir katılımla yer alacağını belirterek,
“İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü olarak, 23 sanayici, 8 dernek olmak üzere, toplam 31 üye
kuruluşumuzla birlikte fuara katılıyoruz. Bu yıl da sektörün tüm aktörlerini bir araya getiren Yapı
Fuarı, aynı zamanda sektörün en gelişmiş, en yeni ürünlerinin sunulduğu bir referans noktası
olmaya devam ediyor. Yapı malzemesi üreticilerinden bayilere, mimar ve mühendislerden
müteahhitlere, öğrencilerden ustalara kadar pek çok katılımcının takip ettiği Yapı Fuarı, nihai
tüketicinin de ilgisini çekecek zengin bir ürün yelpazesi sunuyor” dedi.

Türkiye, dünyada en çok inşaat malzemesi ihracatı yapan 10 ülkeden biri
Türkiye İMSAD olarak, ihracatı geliştirmek, daha yüksek katma değer elde etmek ve ortalama
ihracat fiyatlarını artırabilmek için, üretim, lojistik, altyapı yatırımları ve teknolojilerinin
yenilenmesi gerektiğini her platformda dile getirdiklerini vurgulayan Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu:
“Yeni iş fırsatları ve ticari bağlantılar kurmaya imkan sağlayan Yapı Fuarı’nda, sektör temsilcileri ile
özellikle performansa dayalı katma değeri yüksek ürünler ve ihracat konusuna odaklanacağız çünkü
ülke olarak yüksek katma değer yaratma hedefine ulaşmak zorundayız. Bugün Türkiye, dünyada en
çok inşaat malzemesi ihracatı gerçekleştiren 10 ülkeden biri. Birçok ürün grubunda Avrupa
standartlarında malzeme üretiyoruz. 5 kıtada yaklaşık 100 ülkeye inşaat malzemesi ihracatı
yapıyoruz. Birçok alt sektörde -çimento, hazır beton, cam, seramik, doğaltaş gibi- üretim kapasitesi
olarak dünya lideriyiz ya da ilk 5 içerisinde yer alıyoruz. İnşaat malzemeleri sektörünün gelişimine
katkı sağlayan ve imajını yükselten Yapı Fuarı, bu yıl da üretici firmaların, satış ve pazarlama
faaliyetleri ile birlikte ihracatına önemli katkı sağlayacaktır.”
Sektör temsilcileri ‘Yapı Sektörü Gündem Forumu’nda buluşuyor
41. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un açılış günü düzenlenecek ‘Yapı Sektörü Gündem
Forumu’nda, sektörün önde gelen derneklerinin başkanları, gazeteci-sunucu Hande Demirel’in
moderatörlüğünde bir araya gelecek. Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan’ın da konuşmacı
olarak katılacağı forumda, sektör temsilcileri, malzeme, inşaat, ekonomi ve planlama
perspektiflerinden sektör değerlendirmesinde bulunacak.
Fuar kapsamında ayrıca 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü 11.00-12.30 saatleri arasında düzenlenecek
‘Malzemede Fark Yarat’ konulu panelde, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şapoğlu
konuşmacı olarak yer alacak. 10 Mayıs 2018 Perşembe günü 11.30-13.00 saatleri arasında
gerçekleşecek ‘Gayrimenkulde Gündem: Sektöre Yön Veren Yenilikler’ konulu panelde Türkiye
İMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi Başkanı Muhammed Maraşlı; 15.30-17.00
saatleri arasında düzenlenecek ‘Komplike Yapılarda İleri Enerji Çözümleri’ konulu oturumda ise
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi
Başkanı A. Nuri Bulut görüşlerini paylaşacak.
Türkiye İMSAD Hakkında
Kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil
eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 35 sektör derneği, 80 sanayici firma ve 15 paydaş kurum
üyeleriyle birlikte, pazarda 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için
yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve
ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye
İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında
Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye
İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.

