
 

 

TÜRKİYE İMSAD’DAN ‘15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ’ AÇIKLAMASI 
 

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:  
“15 Temmuz, Türkiye’nin daima özgür ve demokratik  

bir ülke olacağını dünyaya gösterdi” 

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Toplumumuzun demokrasi 
mücadelesinden güçlenerek çıktığı 15 Temmuz, Türkiye’nin daima özgür ve 
demokratik bir ülke olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdi” dedi.  

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, ‘15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Ülkemizin bütün kesimlerinin cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkarak önemli 
bir sınav verdiği 15 Temmuz, yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri oldu.  

Bugün 15 Temmuz’un dördüncü yıldönümünde, darbe girişimine karşı mücadele 
verirken yaşamını yitiren demokrasi şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, 
kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Toplumumuzun demokrasi 
mücadelesinden güçlenerek çıktığı 15 Temmuz, Türkiye’nin daima özgür ve demokratik 
bir ülke olacağını tüm dünyaya gösterdi.  

Millet olarak ortak bir bilinçle, el ele vererek aşamayacağımız hiçbir zorluk olmadığına 
yürekten inanıyoruz. Biz Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, daha güçlü bir 
ekonomiye ve refaha sahip özgür bir Türkiye için daha çok üretmeye ve küresel pazarda 
büyümeye devam edeceğiz.”  

Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 
üniversite üyesiyle, pazarda 32 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 35 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.    


