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İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’11, inşaat endüstrisinin
gündemini bir kez daha değiştirdi.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), üçüncüsünü organize ettiği Uluslararası İnşaatta Kalite
Zirvesi’ni 23 Kasım 2011 tarihinde Four Seasons Bosphorus’da düzenledi.

İnşaat sektörü hızla gelişiyor. Her gün yeni anlayışlar, teknolojiler, uygulamalar, süreçler sektöre katılıyor.

İMSAD; Moderatörlüğünün Sunay Akın tarafından yapıldığı zirve ile sektörün tüm taraflarına kalite 
anlayışını değerlendirme ve geleceğin heyecan verici yaklaşımlarını birlikte oluşturmalarına olanak 
sağlayacak bir platform sundu. 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’11, Küresel Rekabet, Sürdürülebilirlik, 
Ekonomi ekseninden inşaat sanayisinin gelecek vizyonunu çizerek yeni yaklaşımları kamuoyuyla paylaşma 
fırsatı oluşturdu. 

3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’11 hem etkinlik hem de iletişim kampanyası için alışılmışın dışında
farklı tasarlanan modern çizgisi ile yeterli ilgi ve katılımı sağladı.

Size de bu yıl büyük bir heyecanla düzenlediğimiz 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’11 etkinliğinin
değerlendirme raporunu sunuyoruz.

İMSAD-İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 



İnşaat sanayisinde “KALİTENİN” önemine inanan herkes!

•İMSAD üyeleri,

•Sektör dernekleri ve üyeleri,

•İlgili oda yetkilileri, 

•Kamu kurum ve kuruluşları, 

•Gayrimenkul yatırımcıları,

•Müteahhitler,

•Mimarlar,

•Proje & taahhüt firmaları, 

•Akademisyenler,

•Finans Kurumları,

•Konularında uzman uluslararası kurum ve kuruluş yetkilileri,

•Derneklere üye olmayan inşaat sanayicileri,

•EUbuild EE Proje Ortakları,

•AB Komisyonu Yetkilileri,

•Medya mensupları…

hedef gruplar



Ana Teması “Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik” olan zirvede yerli yabancı ünlü 
otoriteler ve inşaat alanının önde gelen kurum yetkililerinin inşaat sektörünün 
gelecek vizyonunu enine boyuna değerlendirmeleri hedeflendi.    

Zirveye yerli yabancı olmak üzere, çok uluslu şirketlerin başarılı ve deneyimli 
yöneticilerinin yanı sıra sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, üst düzey kamu yetkilileri ve yazarlardan oluşan geniş bir konuşmacı 
kadrosu katıldı.  

Zirvede şu başlıklar ele alındı:

•Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru İnşaat Sanayisi
•2023’e Doğru Gelecek Vizyonu
•Türk İnşaat Sektörünün Küresel Rekabet Gücü’
•Sürdürülebilirlik
•Megapol İstanbul’un Geleceği
•Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı

içerik



sponsor ve destekçi kurum çalışmaları

Üyelere-Paydaşlara-Medyaya-
Basına ve Destekçi Kurumlara özel 
dosyalar hazırlandı. 
Hem basılı hem mailing olarak 
iletildi.



İnşaatta Kalite Zirvesi’11’in en etkin şekilde duyurulması için geleneksel medya yöntemleri ve internet üzerinden
tüm iletişim çalışmaları gerçekleştirildi.

E-posta gönderimlerinden dergi-gazete ilanlarına kadar farklı tasarımları ile ilgili kitlelerin dikkatinin çekilmesi
sağlandı.

duyuru – tanıtım kampanyası

Web sitesi ve banner çalışmaları

www.insaatzirve.org

Davetiye/e-davetiye

E-posta kampanyası

www.insaatzirve.com



basılı davetiye /banner çalışmaları



e-duyuru & e-program / ilan çalışmaları

İlan çalışmaları kapsamında  
17-21 Kasım 2011 
tarihlerinde Dünya 
Gazetesi’nde yayınlandı. 



organizasyonel farklar…

Zirve öncesinde “focus” başlıklı İngilizce ve Türkçe olarak 4 tane e-bülten tüm hedef
kitleyle düzenli periyotlarla paylaşıldı.

Zirve’nin interaktif geçmesi ve farklı bir formatta olması amacıyla Sunay Akın’ın
moderatörlüğünde bir akış gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında 22 Kasım tarihinde düzenlenen çalıştayda hazırlanan Türkiye, Avrupa ve
Balkanların Katıldığı Deklarasyonun imza töreni zirvede gerçekleştirildi.

Zirve, İMSAD’ın ilk ‘sıfır karbon’ etkinliği oldu ve 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi,
temasına uygun olarak bu yıl ilk kez ‘sıfır karbon’ etkinlik olarak hayata geçirildi.



organizasyonel farklar…

Zirve’nin dinamizmini daha da artırmak amacıyla Canan Anderson’un kısa
show’u organize edildi.

Zirve kapsamında Feride Dayanç Ebru Atölyesi’nin bir Ebru Sergisi düzenlendi.

Zirve sonunda zirvenin IT Sponsoru olan Reknova’nın katkılarıyla katılımcılara
yönelik bir hediye çekilişi gerçekleştirildi.

Zirveye özel dokümantasyon çalışması ve zirve katılımcılarına yönelik
memnuniyet anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre zirvenin içeriği-konsepti ve
mekana yönelik memnuniyet % 97 düzeyinde gerçekleşti.



katılımcı profili

Zirvede, konularında uzman toplam 19 konuşmacı, 4 oturum başkanı ile toplam 23 kişi, güncel gelişmeleri ve gelecek dönem 
vizyonunu katılımcılarla paylaşma imkanı buldu.  Zirveye toplam 409 kişi katıldı. 
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katılımcı profili
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Zirve Öncesi İletişim Çalışmaları

Duyuru basın bülteni paylaşımı

Medya Sponsorluğu

Basın Sponsorluğu

Reklam-ilan çalışmaları

Zirve Sırasında İletişim Çalışmaları

Basın Daveti

Canlı yayın bağlantıları

Aylık dergi özel haber çalışması

TV canlı yayın konukluğu

medya iletişim planı

Zirve iletişim planı kapsamında medya planı 
oluşturuldu. Bu kapsamda ilgili sponsorluklar 
sağlandı. 



İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından bu yıl
üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi ile ilgili
iletişim çalışmaları zirve tarihinden önce başladı, zirve esnasında ve
sonrasında devam etti. İletişim danışmanlığı disiplini içerisinde
yürütülen medya ilişkileri ile mesajlarımız hedef kitlelere ve sosyal
paydaşlarımıza başarılı bir şekilde iletildi.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç zirve boyunca yaptığı
açıklamalarda; İMSAD’ın vizyonunu ve misyonunu vurgularken, zirvenin
inşaat sektörü ve Türkiye Ekonomisi açısından önemi ve hedefleriyle
ilgili mesajların basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasını sağladı.

Gerçekleştirilen iletişim çalışmaları sonucunda, ulusal günlük gazete ve
eklerinde 37 haber, yerel gazetelerde 14 haber, sektörel dergilerde 21
haber olmak üzere yazılı basında toplam 72 haber yayınlandı. Ayrıca 4
adet TV haber çalışması gerçekleştirildi.

Yayınlanan haberlerin 6 tanesi özel haber çalışması olup, diğer haberler
ise basın bülteni kaynaklıdır.

zirve medya ilişkileri



zirveden görüntüler…



zirveden görüntüler…

Hüseyin Bilmaç
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

Işık Gökkaya
GYODER Başkanı

Tahsin Öztiryaki
TİM Başkan Vekili



zirveden görüntüler…

T.C. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
görüntülü olarak mesajını katılımcılarımızla paylaştı. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Haluk Ilıcak



zirveden görüntüler…

Cedomir Lukic
Saraybosna Konut Politikaları Bakanı

Prof.Dr. İbrahim Baz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

IMP  Koordinatörü



zirveden görüntüler…



zirveden görüntüler…



zirveden görüntüler…

Belçika Trend ve Gelecek Araştırma
Ajansı Kurucusu, Öngörü ve Trend 
Uzmanı Herman Könings



zirveden görüntüler…

Keman Virtüözü Canan Anderson



zirveden görüntüler…



Stantlarıyla katılanlar…



Stantlarıyla katılanlar…



Stantlarıyla katılanlar…



zirveden görüntüler…



www.imsad.org
www.insaatzirve.org

T. 0212 296 24 74 / info@imsad.org


