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Dayanıklı altyapıların inşası, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir 
sanayileşmenin desteklenmesi ve 
yenilikçiliğin sürdürülmesi, çevresel 
ve ekonomik sorunların 
çözümünde kritik etkiye sahip.

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor. Akıllı, sürdürülebilir, 
yaşanabilir şehirler, her zamankinden daha fazla önem taşıyor!
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Türkiye; sanayi üretiminin teknoloji seviyesinin yükseltilmesini, sanayide 
dijital dönüşüme yönelik araştırma ve uygulamaların teşvik edilmesini, lojistik 
altyapısının güçlendirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılacak 
yatırımların önceliklendirilmesini hedefliyor.1

1 - Sağlıklı Kentler Birliği

İklim değişikliği ile birlikte şiddeti ve sıklığı artan afetlerin yanı sıra, Türkiye bir 
deprem ülkesi. Bu nedenle kentsel direnç, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması 
için kritik önem taşıyor. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar, kentsel direncin 
oluşturulmasında önemli bir yere sahip.1

Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin katma değer içerisinde payının artırılması için 
imalat sanayi üretiminde teknolojik dönüşümün içselleştirilmesi ve politikaların bu 
doğrultuda uygulanması gerekiyor. 



İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi ekonominin ve büyümenin itici gücü 
olmaya devam edecek. Sürdürülebilir kalkınma ve afetlere dirençli kentlerin var 
olması ise sektörümüzdeki teknoloji ile inovasyon faaliyetleri ile bağlantılı olacak. 

2 - İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve 
      ARGE Raporu, Türkiye İMSAD

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Türk sanayisinin genelinde görülen ve inşaat malzemeleri sanayisine de büyük 
ölçüde yansıyan “üretim odaklı anlayıştan” “yenilikçi ve teknoloji odaklı anlayışa” 
geçiş teknoloji ve inovasyon faaliyetleriniz için önemli bir itici güç olacaktır.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde yer alan şirketler teknoloji ve 
inovasyon faaliyetlerine ağırlık vererek; 
• Birim maliyetlerini azaltır, toplam maliyetlerini kontrol eder, 
• Üretim verimliliklerini ve hizmet etkinliklerini artırır,
• Sürdürülebilirlik ve çevre ile uyumlu üretim teknolojilerini kullanır ve ürünler üretir, 
• Müşterilerin yenilikçi ve çevreci ürün ihtiyaçlarını karşılar, 
• Uluslararası standartlara ve kamu düzenlemelerine uyum sağlar, 
• Görsel ve fonksiyonel tasarım kapasitelerini artırır, 
• Küresel rekabet güçlerini yükseltir.

Teknolojinin diğer alanlarında yaşanan gelişmeleri takip ederek yenilikçi 
faaliyetlerinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin malzeme teknolojileri, nanoteknoloji, 
biyoteknoloji, iletişim ve elektronik teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler inşaat 
malzemeleri sanayisindeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikçilik faaliyetlerini 
tetikler.

Teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinizi, sürdürülebilir binalar ve bu binalar için 
gerekli inşaat malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile birlikte inşaat 
malzemeleri sanayisinde üretimin sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu ve çevre 
dostu koşullarda yapılmasına odaklayabilirsiniz.

Minimal, kolay kullanılan, çok fonksiyonlu, enerji ve kaynak tasarruflu, uzun 
ömürlü, sağlam ve aynı zamanda görsel tasarım olarak da nitelikli yapıları 
erişilebilir fiyatlarla sunmaya yönelik yenilikçi çözümler arayabilirsiniz. 

Yapılarda sağlığa zarar vermeyen ve inşaatlarda iş güvenliği sağlayan ürünlere 
yönelebilir, inşaat malzemeleri üretiminde ve süreçlerinde iş güvenliğini artıran 
çözümlere odaklanabilirsiniz.2

İnşaat sektörü bir dönüşümün 
eşiğinde ve sektörün geleceği kadar 
gezegenin geleceği de yeni yenilikçi 
teknolojilerde yatıyor! 

YENİ VE YENİLİKÇİ 
BİR GELECEK!



Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından 
uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


