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9. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 11 EKİM’DE  

Türkiye İMSAD'ın gerçekleştireceği zirvenin bu yılki teması: 
‘Rekabetin Şifreleri: Dijitalleşme ve İnsan’ 

Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından beri düzenlenen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nin dokuzuncusu bu yıl 11 Ekim’de, Swissotel The Bosphorus İstanbul’da 
gerçekleşecek. Sektörün her kesiminden 500’ü aşkın katılımcıyı buluşturacak zirvede 
rekabet ortamının en önemli parametreleri teknoloji, inovasyon, lojistik, AR-GE ve insan 
faktörü masaya yatırılacak.  

İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın hayata geçirdiği, sektörün en büyük 
etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’, bu yıl 11 Ekim’de Swissotel 
The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı zirve, 
sektörün her kesiminden 500’ü aşkın katılımcıyı buluşturacak.  

Önceki yıllarda gerçekleşen zirvelerde dijitalleşme, Endüstri 4.0, döngüsel ekonomi, AR-GE, inovasyon, 
kalite enerji verimliliği, akıllı binalar ve şehirler, malzemenin dönüşümü gibi konuları ele alan Türkiye 
İMSAD, bu yılki zirveyi ‘Rekabetin Şifreleri: Dijitalleşme & İnsan’ temasıyla gerçekleştirecek. Zirvede, 
‘içinde bulunduğumuz rekabet ortamında var olabilmek için dijital dönüşümü zamanında yakalamaya 
odaklanırken insan faktörü nasıl yönetilmeli?’ konusu masaya yatırılacak.  

Gerçekleştirdiği zirvelerle inşaat sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek geçmiş veriler ışığında 
gelecek vizyonunu şekillendirmeyi hedefleyen Türkiye İMSAD, önümüzdeki yıllarda da ‘Rekabetin Şifreleri’ 
teması çerçevesinde eğitim, verimli üretim, karlılık-maliyet dengesi, yenilenebilir ve verimli enerji kullanımı, 
kaynak verimliliği, haksız rekabet, lojistik gibi diğer öne çıkan konularda etkinlik yapmaya devam edecek. 

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, 37 sektör derneği, 81 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. 


