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TÜRKİYE İMSAD’DAN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI 

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: 
“Yeni kabinenin, yapı alanında kapsamlı reform ihtiyacını  

karşılayacağına inanıyoruz” 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yönetim 
Sistemi ve yeni kabine ile ilgili yaptığı açıklamada; yeni kabinenin ekonomiye ivme 
kazandıracağına inandıklarını, yeni sistemin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederek, 
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden inşaat ve inşaat malzemesi sanayisinin, özellikle 
yapı alanında kapsamlı bir reform ve ekonomi planı beklentisi içinde olduğunu belirtti.  

İnşaat malzemesi sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 

Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “24 Haziran 2018 Seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı 

Yönetim Sistemi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 09 Temmuz 2018 tarihinde ettiği yemin ile 

resmen başladı ve yeni sistemin ilk kabinesi açıklandı. Yeni sistemin ülkemiz için hayırlı olmasını 

temenni ediyor, yeni kabine üyelerine başarılar diliyoruz” dedi.  

Temsil ettikleri inşaat malzemesi sanayisinin, özellikle yapı alanında kapsamlı bir reform ve 

ekonomi planı beklentisi içinde olduğunu ifade eden Ferdi Erdoğan, “Ekonomik istikrarla birlikte, 

ülke yararı için sanayi yatırımlarına ek teşvik paketlerinin hazırlanması, üretim odaklı bir anlayışla 

ihracat ve imalata yönelik teşviklerin artırılması, Türkiye’de ara mamul üreten yan sanayinin 

desteklenmesi, sektörde yaşanan denetim, eğitim ve haksız rekabet sorununa çözüm bulunması 

gibi konularda, yeni kabinenin yapıcı adımlar atacağına inanıyoruz” dedi.  

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, 36 sektör derneği, 80 sanayici firma ve 15 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.  

 


