
 

 

 

 

 

Basın Bülteni                Şubat 2019 

 

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI’NIN FAALİYETE GEÇMESİYLE İLGİLİ  

TÜRKİYE İMSAD’DAN AÇIKLAMA  

 

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:  

“Türkiye Emlak Katılım Bankası inşaat malzemesi sanayisinin  

finansal açıdan güçlenmesi ve büyümesine katkı sağlayacak”  

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi Erdoğan, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın kuruluşuna faaliyet izni 

verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın, inşaat 

malzemesi sektörünü sanayiciler üzerinden büyütmek vizyonu ile çalışacağına 

inanıyoruz. Faaliyete geçen bankanın, hem ülke ekonomisine hem inşaat malzemesi 

sanayisinin finansal açıdan güçlenmesi ve büyümesine önemli katkıları olacaktır” 

dedi.  

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 

yaptığı incelemeler sonunda onay aldı ve faaliyet izni 27 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Faaliyete geçen katılım bankasının, inşaat malzemesi sektörünün planlı gelişimi ve 

sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için önemli bir adım olduğunu belirten Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Faaliyet amaçları arasında inşaat malzemelerini 

ülkemizde üreten sanayiciye, inşaat sektörüne destek sağlamanın yer aldığı Türkiye Emlak 

Katılım Bankası’nın, inşaat malzemesi sanayisinin güçlenmesi, büyümesi ve gelişimine önemli 

katkıları olacağına inanıyoruz” diye konuştu.  

Özellikle akıllı şehir ve akıllı bina üretiminde inşaat malzemesi sanayisinin daha da önem 

kazandığını belirten Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: “İnşaat malzemelerinin kalitesi dünya 

çapında kendini ispatlamış durumda. İthal malların neredeyse tümü Türkiye'de eksiksiz 

üretiliyor. Sadece yüksek teknolojili ürünler, yani üretilirken içine akıl katılan malzemeler 

Türkiye'de yeni yapılmaya başlandı. İnşaat malzemelerinde akıllı teknolojilerin kullanıldığı 

alanlarda ciddi yatırım fırsatları bulunuyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın finansal katkıları 

ile bu alanda yatırım yapanların, milli ekonomi adına önemli kazanımlar sağlayacağına 

inanıyoruz. Ayrıca banka tarafından, binaların ‘yenilenmesi-güçlendirilmesi’ için konut 

sahiplerini destekleyecek kampanyaların hayata geçirilmesi de, kentsel ve endüstriyel 

yenileme çalışmalarını hareketlendirecek ve inşaat sektörüne canlılık kazandıracaktır.”  



 

Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 

temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 37 sektör derneği, 80 sanayici firma ve 16 

paydaş kurum üyeleriyle birlikte, 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 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.   

 


