




İnşaat sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen “Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi” Türkiye İMSAD önderliğinde ve değerli çalışma ortaklarıyla, 9'uncu kez 
hayata geçecek.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda; verimliliğin temel taşları olan maliyet, hız ve kârlılık gibi 
kavramlar; marka, teknoloji, inovasyon, lojistik, AR-GE ve insan unsuru ile bir araya gelerek 
etkin bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu önemli parametreler birbirine entegre hareket 
ettiğinde ise hem iç pazarda hem de dış pazarda malzemelerimiz adından sıkça söz 
ettiriyor.  Ülkemizin inşaat malzemelerinin kalite açısından dünya çapında bilinir ve 
güvenilir bir konumda olması da bizi global ticarette emin adımlarla ilerlemeye teşvik 
ediyor. Dış ticaret rakamlarımıza baktığımızda da bu tezin, istatistiklerle doğrulandığını 
görüyoruz. İstatistikler bize global anlamda bir zoru daha başardığımızı gösteriyor; çünkü 
bizler Batı'nın standartlarıyla üretip Doğu'nun fiyatları ile rekabet ediyoruz.

Ticaret, tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörünün de tam kalbinde yatıyor. 2018'de 
yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükselen ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en 
yüksek yıllık ihracatı oldu ve sağladığı katkı ile ekonominin en zor döneminde direksiyona 
geçerek ekonomideki yavaşlamanın hızını kesti. Türkiye'nin toplam ihracatına en büyük 
katkılardan birini de ihracata daha çok ağırlık veren “inşaat malzemeleri sanayisi” 
gerçekleştirdi.

2017 yılından bu yana devam eden Ticaret Savaşları, İngiltere ve AB tarafında yaşanan 
Brexit belirsizliği, Orta Doğu'da süregelen krizler, Çin ekonomisindeki yavaşlama gibi 
önemli gelişmeler 2019 yılında küresel ticarette bir daralma olasılığının sinyallerini veriyor. 
Buna rağmen; 2019 yılı büyüme hedefi olan yüzde 2,3'ün neredeyse yarısından fazlasının 
ihracattan gelmesi bekleniyor. Bu başarıyı yakalayabilmek adına, ihracat hacmimizdeki 
ivmenin sürekliliği için de çaba harcamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dış ticaretin 
bu denli önem arz ettiği günümüzde mevcut pazarlarımızın dışındaki bölgelere de 
odaklanarak sınırları aşmalı, potansiyelimizin daha iyi farkına vararak, katma değerli 
ürünler üretip ithalat girdisinin azalmasını sağlamalıyız.  

Ülkemizin dünya ticaretinde en iddialı olduğu ihraç ürün gruplarını belirlememiz, dünyada 
tüm bölgelerdeki doğru pazarlara erişmemiz, Türkiye'nin küresel ticaretteki pozisyonunu 
daha iyi analiz etmemizi sağlayarak sınırsız bir ticaret gerçekleştirmemize yardımcı 
olacaktır.  

2018 yılında, toplam 83 bin ihracatçının ilk bini 102,8  milyar dolar ile toplam ihracatın 
%61'ini ini gerçekleştirirken ortalama 100 milyon dolar/şirket performansına karşılık; geri 
kalan 82 bin şirket 65 milyar dolar ile şirket başına ortalama 2,0 milyon dolar bir 
performans sergilemektedir. Bu şirketlerin ortalama 1,0 milyon dolar ihracat artışı 
sağlanması ile Türkiye'nin 2023 vizyon hedefleri daha hızlı sağlanabilecektir. 

Günümüz rekabet ortamında sektörel trendlere uyum sağlayabilenler, varlıklarını 
geleceğe taşıyacak olanlardır. İnşaat malzemesi sanayicileri olarak bu bağlamda Türkiye 
markasıyla öne çıkıp, çok daha güçlü ve talep edilir konuma gelmek en büyük hedefimiz...
Hedeflerimizi belirlemek, paylaşmak, hayata geçirmek için zirvemizin temasını “Rekabetin 
Şifreleri: Sınırsız Ticaret” olarak belirledik. Paydaşlarımıza en yüksek katma değeri 
sağlamak, rekabet ortamında doğru stratejileri belirleyip sağlıklı bir ekonomik büyümenin 
yollarına ışık tutmak adına 5 Kasım 2019'da Swissotel The Bosphorus İstanbul'da 
buluşmak dileğiyle…

Ferdi ERDOĞAN
Türkiye İMSAD

Yönetim Kurulu Başkanı

ZİRVEDE BULUŞALIM



Türkiye
ekonomisinin

itici gücü

İnşaat malzemesi sektörü yurtiçi pazar 
büyüklüğü: 85 milyar dolar
Toplam sektörel ihracat: 21,5 milyar dolar
Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı:%12,7
Cari açığa pozitif katkısı:%265

*2018 verileri

TÜRKİYE İNŞAAT
MALZEMESİ
SANAYİSİ



74 sektör lideri büyük şirket 
38 alt sektörü temsil eden dernek 
27 sektörün gelişimine katkı sağlayan paydaş 
Türkiye İMSAD Üyeleri’nin inşaat malzemeleri 
ihracatındaki payı %75
35 yıldır sektörünün lider sivil toplum kuruluşu 
32 bin üretici-bayi ağı 
30'dan fazla alt sektörü temsil gücü 

TÜRKİYE
’IN GÜCÜİMSAD



TÜRKİYE İMSAD ÜYELERİ



Yeni dünyada rekabet şifrelerin gücünde saklı…

Her yeni dönem, değişen ve gelişen rekabet ortamında kendi şifresini 
yaratır. Yerli üretimle uluslararası arenanın güçlü oyuncularından biri 
olmak için şifremiz: Sınırsız Ticaret 

REKABETİN ŞİFRELERİ:
SINIRSIZ TİCARET

ZİRVE 2019 



İnşaatta Kalite,
Belgelendirme,
İnovasyon

Küresel Rekabet
ve İhracat
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE



İşbirliği &
Güç Birliği

Değişen Dünya
Gelişen Malzeme
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2015

2016

2017

Rekabetin Şifreleri:
Sınırsız Ticaret
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE



3923
KATILIMCI

8
ZİRVE

202
KONUŞMACI

%12
MİMARLIK

%34
SANAYİ

%15
TAAHHÜT

%33
DİĞER*

%7
KAMU

2009 2017

SAYILARLA ZİRVE

*Basın, Finans, Hizmet, STK, Üniversite, Yabancı



2017 ZİRVE SPONSORLARI



İnşaat Sanayisinde “Kalitenin” 
Önemine İnananlar Zirve'de 
Buluşuyor!

Ÿ Türkiye İMSAD Üyeleri 
Ÿ Sektör Dernekleri ve Üyeleri
Ÿ İlgili Oda Yetkilileri
Ÿ Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Ÿ Gayrimenkul Yatırımcıları
Ÿ Müteahhitler
Ÿ Müşavirler
Ÿ Mimarlar
Ÿ Proje & Taahhüt Firmaları
Ÿ Akademisyenler
Ÿ Finans Kurumları
Ÿ Konularında Uzman Uluslararası 

Kurum ve Kuruluş Yetkilileri
Ÿ Derneklere Üye Olmayan İnşaat 

Sanayicileri
Ÿ AB Komisyonu Yetkilileri
Ÿ Medya Mensupları

ZİRVE KATILIMCILARI



Markanız Neden Zirvede 
Olmalı?

Ÿ İçinde bulunduğunuz sektörün 
gelişimine katkıda bulunun

Ÿ Firmanızı “kalite” algısıyla 
bütünleştirin

Ÿ Sektörün gündem 
maddelerinden ve yeni 
trendlerinden haberdar olun

Ÿ Marka imajınızı ve algınızı 
güçlendirin

Ÿ Prestijli bir etkinliğin sağlayacağı 
networking imkanını yakalayın

Ÿ Kapsamlı bir iletişim 
kampanyasından faydalanın

Ÿ Sektörün en büyük etkinliğinde 
yerinizi alın

 ZİRVENİN ÖNEMİ



 

    

 

    

altın
SPONSOR
80.000 TL

PLATİN
SPONSOR

100.000 TL

GÜMÜŞ
SPONSOR
45.000 TL

STRATEJİK
ORTAK

70.000 TL

ÖZEL
SPONSOR
50.000 TL

*Belirtilen sponsorluk bedellerine KDV dahil değildir.

ZİRVE 2019 SPONSORLUK



Zirve kapsamında PLATİN SPONSOR firma logosunun;

PLATİN SPONSOR

o Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,

Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.

Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım filminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde PLATİN SPONSOR'un 
görünür kılınması
Türkiye İMSAD web sitesinde 6 ay süreyle bannerının yayınlanması 
(www.imsad.org)
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında firmaya 1 tam sayfa ilan 
verilmesi
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında firma röportajının yer alması
Türkiye İMSAD e-bülteninde 6 ay süreyle firma bannerının konulması 

Sponsorluk Bedeli 100.000 TL



ALTIN SPONSOR
Zirve kapsamında ALTIN SPONSOR firma logosunun;

o Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,

Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.

Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım filminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde ALTIN SPONSOR'un 
görünür kılınması
Türkiye İMSAD web sitesinde 3 ay süreyle bannerının yayınlanması 
(www.imsad.org)
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında firmaya 1 tam sayfa ilan 
verilmesi
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında firma röportajının yer alması
Türkiye İMSAD e-bülteninde 3 ay süreyle firma bannerının konulması

Sponsorluk Bedeli 80.000 TL



STRATEJİK ORTAK
Zirve kapsamında STRATEJİK ORTAK logosunun;

   Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,

Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.

Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım filminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde STRATEJİK ORTAK’ın 
görünür kılınması
Türkiye İMSAD web sitesinde 1 ay süreyle bannerının yayınlanması 
(www.imsad.org)
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında firmaya 1 tam sayfa ilan 
verilmesi
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında firma röportajının yer alması
Türkiye İMSAD e-bülteninde 1 ay süreyle firma bannerının konulması

Sponsorluk Bedeli 70.000 TL



ÖZEL SPONSOR
Zirve kapsamında ÖZEL SPONSOR firma logosunun;

   Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,

Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.

Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım filminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde ÖZEL SPONSOR’un 
görünür kılınması
Türkiye İMSAD web sitesinde 1 ay süreyle bannerının yayınlanması 
(www.imsad.org)
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında firmaya 1 tam sayfa ilan 
verilmesi

Sponsorluk Bedeli 50.000 TL



GÜMÜŞ SPONSOR
Zirve kapsamında GÜMÜŞ SPONSOR firma logosunun;

o Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,

Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.

Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım filminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde GÜMÜŞ SPONSOR’un 
görünür kılınması

Sponsorluk Bedeli 45.000 TL



Türkiye İMSAD Merkez Ofisi Rüzgarlıbahçe Cad. Feragat Sok. No:3 Kat:5 Demir Plaza,
Kavacık / Beykoz - İSTANBUL Tel: +90 216 322 23 00  Faks: +90 216 322 10 68

www.insaatzirve.com                                                                             www.imsad.org@turkiyeimsad /turkiyeimsad /turkiyeimsad /turkiyeimsad /turkiyeimsad/company/turkiyeimsad


