
ARAŞTIRMA

MERMER 
SEKTÖRÜ 
ÇİN’DEN 
ETKİLENDİ

Yeryüzünde bulunan 15 milyar metreküp 

mermer rezervinin üçte birine sahip olan 

Türkiye, kayıpların yaşandığı bir yılı geride 

bıraktı. Bu düşüşün temel nedeninin, en 

büyük pazar olan Çin’de inşaat sektörünün 

durağan olmasından ve söz konusu pazarın 

daralma göstermesinden kaynaklandığını 

kaydeden sektör temsilcileri, Türkiye’nin 

sahip olduğu mermer rezervi ile küresel 

ölçekte daha iyi bir konumda yer alması 

için markalaşmanın kritik öneme sahip 

olduğunu vurguluyor.
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MİLYAR DOLAR

Türk�ye'n�n 2018 yılı 
doğal taş �hracatı

1.9

MİLYAR DOLAR 

2018’de yapılan maden 
�hracatı

4.6 

ORAN

2018’de doğal taş 
sektörünün maden 
�hracatındak� payı 

%41.8
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M
evcut ihracat pazarlarını 

korumakla birlikte yeni 

pazarlarda ihracatı artır-

ma yönünde çalışmalar 

yapan Türkiye mermer sektörü, son yıl-

larda üretimin artırılması, katma değerli 

ürün ihracatı ve markalaşma yönündeki 

faaliyetlere ağırlık veriyor. 2023 hedefleri 

doğrultusunda ihracatını artırmak isteyen 

sektör, 2018 yılında küresel pazarda yaşa-

nan ticaret savaşları ve daha sonra başta 

Çin olmak üzere çeşitli ülkelerde talep 

düşüşünün yaşanması ile yılı beklentilerin 

altında kapattı. Diğer taraftan dönemsel 

olarak mimarların kullandığı renkler ve 

taşlarda trendlerin değişmesi de mer-

mer talebinin azalmasına ve dolayısıyla 

ihracat rakamlarının düşmesine neden 

oldu. Sektörün ihracat pazarlarındaki ka-

yıpları telafi etmek ve yeni pazarlarla ihra-

catını artırmak istediğine değinen sektör 

temsilcileri, hedef ülkeler olan Arjantin, 

Şili, Almanya, Çin, Hindistan, İngiltere, 

BAE, Brezilya, Meksika, Kuveyt ve Katar 

gibi ülkelere ticaret heyetleri ile ziyaretler 

planlıyor. Temsilciler, ayrıca Türkiye doğal 

taş sektörünün zenginliği olan desen ve 

renk çeşitliliği avantajından en iyi şekilde 

2018’de En Çok Doğal Taş İhracatı Yapılan 
Beş Ülke (Milyon Dolar)

Ç�n
772.4

ABD
286.3

S. Arab�stan
104.6

H�nd�stan
87.8

Irak
59.5

Kaynak: Türkiye Mermer Doğaltaş ve 
Makinaları Üreticileri Birliği
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faydalanarak, trendlere uygun mermer 

üretiminin gerçekleştirilmesi halinde ih-

racata ivme kazandırılacağını ifade ediyor.

Küresel pazarlara açılmanın

en önemli yolu fuarlar 

Mermer, yapısı itibarıyla çok farklı coğ-

rafyalarda kullanılıyor. Kışın sıcak tutma 

yapısıyla Kanada’da, yazın serin tutma 

yapısı ile sıcak coğrafyalardaki yapılarda 

sıklıkla tercih ediliyor. Bu verimliliği yıllar 

önce fark eden İspanya ve İtalya gibi ül-

keler, Türkiye’den aldıkları blok mermerleri 

işleyip global pazara kendi markalarıyla 

sunuyor. Türkiye’nin sahip olduğu mer-

mer rezervi ile küresel ölçekte daha iyi bir 

konumda yer alması için markalaşmanın 

kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan 

sektör temsilcileri, Türkiye'nin mermer ka-

litesinin sektör tarafından bilindiği, ancak 

küresel ölçekte de markalaşma ile son kul-

lanıcının marka algısını artırmaya ihtiyacı 

olduğu tespitinde bulunuyor. Türkiye’nin 

küresel pazara açılma konusundaki en 

büyük dayanağının ise fuarlar olduğunu 

belirten temsilciler, global pazardaki yeri 

korumak ve üst sıralara çıkmak adına; ma-

denlerin daha fazla işlenip katma değeri 

yüksek ürünler haline getirilerek, ihracata 

kanalize edilmesinin önemli olduğunu 

vurguluyor. Diğer taraftan Türkiye’de çı-

karılan 400 çeşit doğal taşın her biri, proje 

cinsine göre küresel ölçekte ilgi görüyor. 

Türkiye’de üretim yapan yaklaşık bin 500 

doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde 2 bin 

kadar tesis, orta ve küçük ölçekli dokuz 

bin atölye faaliyet gösteriyor. 

Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve 

Muğla illeri genel üretimin yüzde 65’ini 

gerçekleştiriyor. Doğal taşın güvenilir ve 

sağlıklı bir malzeme olması nedeniyle iç 

tüketimdeki kullanımın yanı sıra Türkiye 

doğal taşları yurt dışında da önemli mik-

tarda kullanılıyor. Türkiye’nin uluslararası 

piyasada en tanınmış mermer çeşitlerini 

ise Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, 

Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, 

Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, 

Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker oluşturu-

yor. Kalitesi ve zengin renk seçenekleri ile 

pazarda fark yaratan Türkiye’nin doğal taş-

ları, globalde önemli merkezlerde seçkin 

mekanlarında tercih ediliyor. Türkiye’nin 

her köşesinden çıkan tüm doğal taşlar, 

ihraç edilme kalitesinde ve ihraç ediliyor.

2018’de 4.6 milyar dolar 

maden ihracatı yapıldı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’n-

den edinilen bilgiye göre, 2018 yılında 

Türkiye, yaklaşık 4.6 milyar dolar değerin-

Türkiye'nin Beş Yıllık Mermer İhracatı 

Kaynak: İstanbul Maden İhracatçıları B
irliğ
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de maden ihracatı yaptı. İnşaat sektörünün 

ana malzemesi olan doğal taş ihracatı ise 

bir önceki yıla oranla yüzde 6.8’lik düşüş-

le 1.9 milyar dolar değerinde gerçekleşti. 

Doğal taş sektörünün bir önceki yıl ma-

den ihracatındaki payı yüzde 43.7 iken, 

2018 yılında bu pay yüzde 41.8’e geriledi. 

İhracata blok ve işlenmiş doğal taş olarak 

bakıldığında ise işlenmiş doğal taş ihracatı 

2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 

2’lik artışla 953 milyon dolar değerinde 

gerçekleşirken, blok doğal taş ihracatı ise 

bir önceki yıla oranla yüzde 14.2’lik düşüşle 

955.3 milyon dolar değerinde oldu.

Afrika pazarına yönelik

ihracatta artış yaşanıyor

Türkiye’de 2018 yılında, 3 bin 809 firma 

doğal taş ihracatı gerçekleştirdi. Global do-

ğal taş pazarının en büyük alıcıları; blokta 

Çin, işlenmişte ABD oldu. Bu ülkeleri blokta 

Hindistan, işlenmişte ise Suudi Arabistan iz-

liyor. Türkiye, ürettiği blokların yüzde 90’ını 

Çin’e ihraç ediyor. Ancak Çin’e yapılan ih-

racatta son yıllarda miktarda ve değerde 

düşüş yaşanıyor. 2017 yılında Çin’e yapı-

lan ihracatta bir miktar artış yaşanmasına 

rağmen, 2018 yılında miktarda yüzde 15, 

değerde ise yüzde 18’lik düşüş gerçekleşti. 

Çin, sert taşlar dahil ilk sıralarda Türkiye, 

Hindistan ve Mısır olmak üzere yılda orta-

lama 14 milyon ton blok ithalatı yapıyordu. 

Söz konusu ithalatın 4 milyon tonunu yap-

tığı Türkiye, miktarda ikinci, değerde birinci 

sırada yer alıyordu. Türkiye’nin sıralamada 

yeri değişmedi, ancak genel alımları düştü-

ğü için ihracat miktarında azalma meydana 

geldi. Blokta ikinci büyük pazar olan Hindis-

tan’a 2014 ve 2016 yılları arasında yapılan 

ihracat 200 bin ton civarında iken, 2017 ve 

2018 yıllarında 400 bin tona yükseldi ve 

aynı zamanda değerde de artış yaşandı. 

Türkiye’nin daha az miktarlarda blok ihra-

catı yaptığı ülkeler ise İtalya, Mısır, Tayvan, 

Vietnam ve Endonezya oldu. 

Türkiye’nin son beş yılda işlenmiş mer-

mer ihracatı 700 ila 800 bin ton, traverten 

ihracatı ise 450 ila 550 bin ton arasında 

değişim gösterdi. Her iki üründe de en 

büyük pazarı ABD oluşturdu. 2018 yılında 

bir önceki yıla göre, mermerde miktar-

da yüzde 6 artış yaşanırken, travertende 

ise yüzde 1.8’lik bir düşüş yaşandı. Tür-

kiye’nin işlenmiş mermerde ikinci büyük 

pazarı Suudi Arabistan’a son beş yılda 

ortalama 250 bin ton civarında ihracat 

yapıldı. Travertende ikinci büyük pazar 

olan Fransa’ya yıllık 70 bin ton civarında 

ihracat yapılıyor. Global ölçekte yaşanan 

ekonomik durgunluğa rağmen, son yıl-

larda özellikle Kuzey Afrika başta olmak 

üzere Afrika ülkelerine yapılan ihracattaki 

artış, bu bölgenin gelecekte önemli pazar 

potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Ayrıca 

ürüne bağlı olarak Güney Amerika ve 

Türk cumhuriyetlerinin alternatif pazarlar 

arasında yer aldığını dile getiren sektör 

temsilcileri, yakın coğrafyada Ortadoğu 

ve Körfez bölgesinde son yıllarda yaşa-

nan gelişmelerin, sektörü ebatlı satışlarda 

olumsuz etkilediğini ve orta vadede böl-

genin istikrara kavuşması halinde sektö-

rün ivme kazanacağını dile getiriyor. 

Teşviklerin artırılması 

büyük önem taşıyor

Türkiye ekonomisi için maden ocakları 

da sanayi kuruluşları gibi önem arz ediyor. 

Bu nedenle sürdürülebilir madencilik için 

yatırımların gerçekleştirilmesi ve devlet 

teşviklerinin artırılması büyük önem ta-

şıyor. Ayrıca enerji maliyetlerin artması 

rekabeti azaltıyor. Madencilik özelinde 

en önemli maliyetin akaryakıt olduğuna 

vurgu yapan sektör temsilcileri, akarya-

kıtta ÖTV’siz kullanımın olması halinde 

madencilik faaliyetlerinde artış yaşanaca-

ğını ve bu durumun ihracata olumlu katkı 

sağlayacağını aktarıyor. Yeni dönemde 

bürokratik engellerin kaldırılması ve izin 

süreçlerinin hızlandırılması ile daha fazla 

üretim yapılabileceğini söyleyen temsil-

ciler, devletin katma değeri yüksek olan 

doğal taş sektörünün zaman kaybını asgari 

düzeylere indirmesinin küresel rekabet 

şartlarını kolaylaştıracağını kaydediyor.
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doları blok, 953 milyon doları ise işlenmiş 

olmak üzere, 2018 yılı doğal taş ihracatı 1.9 

milyar dolar ile bir önceki yıla göre yüzde 

6.8 düştü. Türkiye’de 2 bin 500 civarında 

mermer işletme izni bulunuyor. Söz konusu 

ocakların 2018 yılı üretim miktarları Nisan 

ayında kayıtlara gireceği için henüz açık-

lanmadı, ancak ihracat miktarındaki yüzde 

5.6’lık düşüşten yola çıkacak olursak, ocak 

üretiminin de düşüş gösterdiğini söyleye-

biliriz. 2018 yılında bürokraside nispeten 

yaşanan hızlılık ve Çin başta olmak üzere 

çeşitli ülkelerdeki hareketlilikten ötürü sek-

törümüz de hızlı bir çıkış yaptı, sezonun 

ilk ayları hareketli geçti. Fakat daha sonra, 

başta Çin olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşa-

nan talep azalması yılı beklentilerin altında 

kapatmaya neden oldu.

“Çin’de yaşananlar 

Türkiye’yi direkt etkiliyor”

Küresel pazarın içinde bulunduğu si-

yasi ve ekonomik ortam nedeniyle bu 

yılın da önceki yıla göre olumlu olmaya-

cağı öngörülüyor. Bu nedenle sektörü zor 

bir dönem bekliyor. Türkiye tüm doğal 

taş ihracatının yüzde 45’ine yakınını Çin’e 

yapıyor. Özellikle blok ihracatında Çin, Tür-

kiye tarafından yakından takip edilmesi 

gereken bir unsur. Bu ülkede yaşanan ge-

lişmeler sektörü direkt etkiliyor. Keza 2018 

yılındaki gelişmeler ihracatımızı olumsuz 

yönde etkiledi ve yeni dönemde Çin’den 

gelen bilgiler ilk altı ay mevcut durumun 

devamlılığını gösteriyor. Sektör adına be-

lirleyici olan Xiamen Stone (Çin) ve İzmir 

Marble fuarları sonrası içinde bulunulan yıl 

için daha somut veriler oluşacak.

Kamu kurumların sektörde zaman 

kaybını minimal seviyelere çekmesi ko-

şuluyla çeşitlilik bakımından zengin olan 

rezervlerden moda olan ürünlerin üretimleri 

gerçekleştirilebilirse, ihracat açısından zor 

geçeceği düşünülen bu yıla olumlu kat-

kı sağlanır. Geçmiş yıllarda, özellikle 2013 

yılına kadarki dönemlerde üretilen taşlar 

satılıyordu. Bu durum üretimlerin, satışla-

rın, ihracatın artmasına ve sektörün kayda 

değer anlamda büyümesine katkı sağladı. 

Fakat son yıllarda mevcut pazar koşulları 

daha seçici bir hal aldı. Bu yüzden geçmişte 

sektör üretim odaklı çalışırken, günümüzde 

artık satış odaklı çalışma gerekliliği ön plana 

çıktı. Satışlardaki düşüşler elbette üretim, 

ihracat ve büyüme göstergelerini olumsuz 

yönde etkileyecek.

“İzin süreçleri, bazı taşların

piyasaya sürülmesini geciktiriyor”

Öte yandan sektör, onay gerektiren 

işlemlerde uzun süre beklemede kalıyor. 

2012/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi kap-

samında izin süreçlerinde yaşanan gecik-

meler, bazı taşların piyasaya sürülmesini 

de geciktirdi. 

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile sürecin 

kısalması bekleniyor. Kanun ve bağlı olarak 

yönetmeliklerde çok sık yapılan değişiklikler 

zaman zaman tedirginliğe yol açıyor. 3213 

Sayılı Kanun ilk yayımlandığı dönemde za-

manın koşullarına uyuyordu ve uzunca bir 

süre, bazı maddelerinde yapılan değişiklik-

lerle ülke madenciliğine katkı da sağladı. 

Ancak artık maddelerde yapılan değişik-

likler yerine sektör bileşenlerinin kamu ile 

bir araya gelerek, yeni bir kanun üzerinde 

çalışma yapması hem sektör hem de ülke 

madenciliği için gerekli diye düşünüyoruz. 

Tek taraflı olmadan, kamu, özel sektör iş 

birliği ile istihdamı artıran, aramaların teşvik 

edildiği, sayıları az da olsa merdiven altı üre-

timlerin engellendiği, ruhsat güvencesinin 

olduğu ve çevreyi koruyarak madenciliğin 

yapılabileceği bir yasaya ihtiyaç duyuluyor.

“KÜRESEL ORTAM YÜZÜNDEN
ZOR BİR DÖNEM BEKLİYORUZ”

Raif TÜRK
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları 
Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı

J
eolojik yapısı itibarıyla karbonat 

kökenli kayaçlar açısından zengin 

olan Türkiye’de doğal taş üretiminin 

büyük çoğunluğu mermer, kireçtaşı, 

dolomit, traverten gibi kayaçlardan oluşu-

yor. Sert taş olarak tabir edilen magmatik 

kayaçlarda ise renk-desen çeşitliliğinin az ol-

ması nedeniyle Türkiye’nin üretim ve pazarı 

kısıtlı bulunuyor. Global doğal taş ithalatının 

yaklaşık 18 milyar dolar olduğu biliniyor. 

Bu değerin yaklaşık 6 milyar doları blok, 12 

milyar doları ise işlenmiş doğal taş, işlen-

mişin ise 3 ila 3.5 milyar dolar değerindeki 

bölümü karbonat kökenliler yani mermer 

ve traverten grubundan oluşuyor. Türki-

ye, işlenmiş doğal taşta 3.5 milyar dolarlık 

pazarın 1 milyar dolarlık kısmını karşılıyor. 

Globalde yaşanan ekonomik durgunluğa 

rağmen, son yıllarda özellikle Kuzey Afrika 

başta olmak üzere Afrika ülkelerine yapılan 

ihracattaki artış, bu bölgenin umut vaat et-

mesini sağlıyor. Ayrıca yeni dönemde ürüne 

bağlı olarak Güney Amerika ve Türk cumhu-

riyetleri alternatif pazar olarak öne çıkıyor.

Türkiye maden ihracatı değerinin yüzde 

45’ini oluşturan doğal taş sektörü, 2018 

yılında maden ihracatının yüzde 41’ini ger-

çekleştirdi. Söz konusu rakamın 955 milyon 

Küresel pazarın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik 
ortam nedeniyle 2019 yılının da önceki yıla göre olumlu 
olmayacağı öngörülüyor. Bu nedenle sektörü önceki yılda 
olduğu gibi zor bir dönem bekliyor.
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noktası haline gelmiş durumda ve her yıl 

büyümeye devam ediyor. Fuar ayrıca Türk 

mermer sektörü temsilcilerinin eksiklerini 

görmesi ve gidermesi için büyük bir fırsat 

sunuyor. Küresel pazarlarda rekabet gü-

cümüzün artması için İzmir Mermer Fuarı 

büyük önem arz ediyor.

Ticareti yapılan 90 madenden 

77’si Türkiye’de mevcut

Türkiye, küresel madencilikte adı ge-

çen 132 ülke arasından maden çeşitlili-

ği bakımından 10’uncu sırada yer alıyor. 

Küresel ölçekte ticareti yapılan 90 çeşit 

madenden 77’si Türkiye’de mevcuttur 

ve bunların yaklaşık 60 maden türünde 

üretim yapılıyor. Türkiye’de üretim yapan 

yaklaşık bin 500 doğal taş ocağı, fabrika 

ölçeğinde faaliyet gösteren 2 bin kadar 

tesis, orta ve küçük ölçekli 9 bin atölye yer 

alıyor. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 

ise 350 binden fazla. Mermer üretiminin 

yüzde 65’i Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli 

ve Muğla’da yapılıyor. 

Doğal taş sektöründe, Uzakdoğu paza-

rında Çin, yüzde 60’lık payı ile Türkiye’nin 

en büyük ticaret hacmi bulunan ülke ola-

rak yer alıyor. Daha çok ham olarak aldığı 

taşı işleyerek küresel pazara sunan Çin, 

ham doğal taş ithalatında, Türkiye ise ham 

doğal taş ihracatında önde geliyor. Çin’e 

yönelik toplam ihracatımızın yaklaşık yüz-

de 56’sı ise doğal taş ihracatı. Son yıllarda 

küçülmekte olan Ortadoğu pazarı ise pet-

rol fiyatlarındaki artış, siyasi belirsizlikler 

gibi nedenlerle ihracatımızın olumsuz 

etkilendiği bölge olarak öne çıkıyor. An-

cak tüm olumsuz havaya karşın, ABD’ye 

yapılan mermer ihracatında artış devam 

ediyor ve yurt dışı fuarları Türk katılımcılar 

için verimli geçiyor. 

2018 yılının mermer sektörü açısından 

pek olumlu geçtiğini söylenemez. Uzun 

yıllar boyunca en büyük alıcı pozisyonunu 

koruyan Çin, bu yılı durgunlukla geçirdi ve 

Uzakdoğu ağırlıklı çalışan ocakları olum-

suz etkiledi. Bu durum sektörün ocaklar 

kısmında büyük bir istihdam kaybına yol 

açtı. Geçen 10 yılda sektörün lokomotifi 

konumuna yükselmiş olan Burdur ve Ispar-

ta’daki bej ocaklarının bir kısmı kapandı, bir 

kısmı da kapasite düşüşüne gitti. Benzer 

şekilde Bursa ve çevresindeki bej ocakları 

da kapasite düşürdü.

“Bej mermer talebi son

dönemde çok daraldı”

Durgunluğun tek sebebi Çin’in du-

rumundan kaynaklanmıyor. Mermer bir 

anlamda da moda işi. Dönemsel olarak 

mimarların kullandığı renkler ve taşlarda 

trendler değişiyor. 90’lardan beri globale 

hakim taş olan bej mermerlerin Ameri-

ka’da tercih edilmesi beş yıldır giderek 

azalıyor. 

Yine Amerika’da başlayan soğuk ve 

sade renkli taşların trend olması, yıllar 

içinde Asya ve Ortadoğu’ya da yayıldı. 

Neticede 2018 yılında büyük alıcı pazarla-

rımızdan hem Çin’de hem de Ortadoğu’da 

bej mermer talebinin çokça daraldığını, 

buna karşın beyaz ve gri taşların revaçta 

olduğunu görüyoruz. Bu bir dönüşüm 

ve dönüşüme ayak uydurmak gerekiyor. 

Bej ocak sahipleri ve bej mermer işleyen 

fabrikalar, bu yöndeki faaliyetlerinde kü-

çülmeye gitmeli ve ayakta kalabilmek için 

fiyatları belli bir seviyenin üzerinde tutmalı. 

Birleşme yoluna gitmeleri de doğru bir 

yöntem olur. Dönüşüm sürecinde talep 

daralmasının sebebi modanın değişmesi 

olduğu için üreticiler bej mermerde fiyat 

indirimine giderek pazarlarını artıramazlar. 

Talebin düşmesinin sebebi fiyat olmadığı 

için daha fazla satabilmek adına fiyat indi-

rimine gidilmesi talebi artırmayacak.

“FUARLAR TÜRK FİRMALARI 
İÇİN ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR”

Ersoy EROL
Türk Mermer Maden 
Vakfı Başkanı

K
üresel ölçekte bakıldığında çe-

şitli renk ve desenlerle yaklaşık 

15 milyar metreküp mermer 

rezervi bulunuyor. Türkiye bu 

zenginliğin yaklaşık üçte birine sahip. Sa-

hip olduğumuz bu yüksek mermer rezervi 

ile küresel ölçekte daha iyi bir konumda 

olmayı hedefliyoruz. Tüm bunlara rağmen 

yine de hedeflediğimiz konuma gelme-

mizin önünde bazı engeller bulunuyor. 

Türkiye’nin, mermer potansiyelini tam 

olarak keşfedemeyişi ve rezervlerini ye-

terince değerlendirmemesi engellerin 

başında geliyor.

Mermer, yapısı itibarıyla çok farklı coğ-

rafyalarda kullanılmaya devam ediyor. Kışın 

sıcak tutan yapısıyla Kanada, yazın serin 

tutan yapısı ile Arap coğrafyasındaki yapı-

larda sıklıkla tercih ediliyor. Bu yüksek ve-

rimliliği yıllar önce fark eden İspanya, İtalya 

gibi ülkeler, Türkiye’den ucuza aldıkları blok 

mermerleri kendi ülkelerinde işleyip kendi 

markalarıyla küresel pazara satıyor. 

Türkiye’nin küresel pazara açılma ko-

nusundaki en büyük dayanağı ise fuarlar 

ve İzmir Mermer Fuarı ise başı çekiyor. Bu 

fuar, her yıl binlerce katılımcı ve ziyaretçi ile 

her ülkeden sektör temsilcilerinin buluşma 

ABD’ye yapılan ihracatta artış devam ediyor ve fuarlar Türk 
katılımcılar için verimli geçiyor.  Fuarlar Türk mermer sektörü 
temsilcilerinin eksiklerini görmesi ve gidermesi için fırsat 
sunuyor. Türkiye, küresel madencilikte 10’uncu sırada yer alıyor. 
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dönemde daha çok çalışmamız gerekiyor. 

İhracat için üretim, üretim için ise teşvikler 

şart. Türkiye ekonomisi için maden ocakları 

da sanayi kuruluşları gibi önem arz ediyor. 

Bu nedenle sürdürülebilir madencilik için 

yatırımların gerçekleştirilmesi ve devlet 

teşviklerinin artırılması gerekiyor.

“Üretimden tasarıma trendleri 

yakından takip ediyoruz”

Sektörün dinamik yapısı gereği mevcut 

pazarlardaki konumunu sağlamlaştırırken, 

yeni pazar arayışları da sürüyor. Pazar payını 

artırmak ve yeni pazarlar keşfetmek adına 

sektörel ticaret heyetleri düzenliyoruz. Üre-

timden tasarıma yeni teknoloji ve trendleri 

yakından takip ediyoruz. Markalaşmaya 

önem veriyoruz. Bunun için Turkish Sto-

nes markasını doğal taşın globalin jenerik 

markası haline getirmek gibi bir iddiamız 

var. Bunun için de global ithalat rakamla-

rına bakıldığında, çıkan hedef pazarların 

yanı sıra Türk taşı algısını yukarıya çekme 

amacımızı gerçekleştirebilmek üzere kü-

reselde trend belirleyici ülkelere yönele-

ceğiz. Bu kapsamda, ilk olarak Amerika’da 

daha sonra İtalya ve İngiltere’de mimarlara, 

tasarımcılara ve son kullanıcılara yönelik 

tanıtım çalışmaları yapacağız. Doğal taş 

sektöründe en çok ihracat yaptığımız ilk üç 

ülke sırasıyla Çin, ABD ve Suudi Arabistan. 

Blok doğal taş ihracatında ise ilk üç ülke 

Çin, Hindistan ve İtalya iken, işlenmiş doğal 

taş ihracatında ilk üç ülke ise ABD, Suudi 

Arabistan ve Irak.

“Hedef ülkelere ticaret 

heyetleri düzenleniyor”

Sektör olarak yeni dönemde öncelikli 

olarak bulunduğumuz konumu korumayı 

hedefliyoruz. Bu yıl gelişebilecek sektörel 

olumsuzluklara hazırlıklı olarak ihracatı 

artırmaya yönelik çalışmalara devam edi-

yoruz. İhracatçı birliklerinin üzerine düşen 

ana görev ihracatı artırmak. 2018 yılı Kasım 

ayında başladığımız sektörel ticaret heyeti 

organizasyonlarına devam edeceğiz. İki 

ayda bir belirlenen hedef ülkelere sektö-

rel ticaret heyetleri düzenlenecek. 2018 

yılının Kasım ayından bu yana sekiz ülkeye 

yönelik ticaret heyetleri gerçekleştirdik. 

Yeni dönemde de Arjantin, Şili, Almanya, 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, İngiltere, 

BAE, Brezilya, Meksika, Kuveyt ve Katar gibi 

ülkelere ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. 

Mevcut pazarlarımızı korumakla birlikte 

yeni pazarlara ihracatımızın artması yönün-

deki faaliyetler de önceliklerimiz arasında 

bulunuyor. Doğal taş pazarının büyütülme-

sine yönelik tasarım ve mimarinin bir par-

çası olarak Türk mermerinin global mermer 

pazarında marka yapılması amacıyla İMİB 

olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 

'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki 

etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz.

Doğal taş sektörü; yüksek ihracat po-

tansiyeli, iç piyasa tüketimi, doğal taş ma-

kineleri üretimi ve ihracatı ile Türkiye eko-

nomisine önemli bir katkı sağlıyor. Özellikle 

son dönemde mermer üretiminde; klasik 

mermer üretim yöntemlerinin değişmeye 

başlaması, nitelikli işgücü ve ileri teknoloji-

ye dayanan modern üretim yöntemlerinin 

daha çok kullanılmaya başlanması, büyük 

firmaların yapmış oldukları yatırımlarla bir-

likte bütünleşmiş üretim yapan tesislerin 

de devreye girmesiyle işlenmiş mermer 

üretiminde büyük artış kaydediliyor. 

Ayrıca uygulanmaya başlanan modern 

ocak üretim yöntemleri ve son teknikler 

sayesinde rekabetin çok yoğun olduğu 

global doğal taş pazarına uygun üretim 

ve pazarlama yapabilecek ürünler hazırla-

yan tesis sayımız artış gösteriyor. Tüm bu 

gelişmelerin yeni dönemde ihracatımıza 

olumlu yansıyacağını umuyoruz.

“TURKISH STONES MARKASINI
YUKARI TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Aydın DİNÇER
İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği Başkanı

J
eolojik yapısı nedeniyle bugün 

bilinen 650’den fazla çeşit ve de-

sende zengin doğal taş kaynakları 

bulunan Türkiye, doğal taş rezervi 

açısından çok zengin bir ülke konumun-

da. Doğal taşlar jeolojik oluşum farklılığı 

olan ülkelerde, renk ve desen acısından 

çeşitlilik ve özgünlük gösteriyor. Türki-

ye’nin 2018 yılı maden ihracatı yaklaşık 

olarak 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

İnşaat sektörünün ana malzemesi olan 

doğal taş ihracatı ise bir önceki yıla oranla 

yüzde 6.8’lik bir düşüşle 1.9 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Doğal taş sektörünün 

bir önceki yıl maden ihracatındaki payı 

yüzde 43.7 iken, 2018 yılındaki payı yüzde 

41.8’e geriledi. Blok ve işlenmiş doğal taş 

ihracatına bakıldığında işlenmiş doğal taş 

ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla oranla 

yüzde 2’lik artışla 953 milyon dolar olarak 

gerçekleşirken, blok doğal taş ihracatı ise 

bir önceki yıla oranla yüzde 14.2 düşüşle 

955.3 milyon dolar oldu.

Doğal taş ihracatındaki düşüş, Çin’de 

inşaat sektörünün durağan olması ve söz 

konusu pazarın daralma göstermesiyle 

kayda değer oranda olumsuz etkilendi. 

2023 yılı hedeflerine ulaşmamız için yeni 

Turkish Stones markasını doğal taşın globalin jenerik markası 
haline getirmek gibi bir iddiamız var. Yeni dönemde Türk taşı 
algısını yukarıya çekme amacımızı gerçekleştirebilmek üzere 
küreselde trend belirleyici ülkelere yöneleceğiz.
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ARAŞTIRMA

Sektörümüzün önemli sorunlarından olan 

izin süreçlerinin ivedilikle çözülmesi sektö-

rün gelişimi için çok önemli.

“Marble Fuarı'nda inanılmaz 

bir taleple karşılaştık”

Türkiye’ye yıllık 2 milyar dolar döviz ka-

zandıran, global rezervlerin yüzde 35’ine 

sahip olan Türk doğal taş sektöründe Mart 

ayı çifte fuar heyecanına sahne oluyor. 

Dünyanın en büyük doğal taş fuarı olarak 

kabul edilen Çin’deki Xiamen Doğaltaş ve 

Teknolojileri Fuarı’na 6-9 Mart 2019 tarihleri 

arasında 150 firma ile çıkarma gerçekleştir-

dik. Mart ayında ikinci durağımız ise dün-

yanın ikinci büyük fuarı konumuna gelen 

İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı. 

Ekonomide küresel bir kriz yaşanıyor. Bu 

krizin yansımalarından en çok etkilenen 

ülkelerden birisi Türkiye. Biz Marble Fua-

rı'nda yerlerin boş kalma kaygısını taşırken, 

inanılmaz bir taleple karşılaştık. 6-9 Mart 

tarihlerinde Xiamen Fuarı'na gittik. Doğal 

taşlarla ilgili sektörün planlarını yapmasının 

iki kriteri bulunuyor. Xiamen Fuarı iyi gitmiş-

se İzmir'in kötü geçme ihtimali yok. Hatta 

Xiamen biraz sönük bile geçse Ortadoğu ve 

Avrupa'nın bizi merkeze alması nedeniyle 

Marble Fuarı daha başarılı oluyor. Xiamen 

Fuarı’nda beklediğimizin üzerinde ilgiyle 

karşılaştık. Bu da Marble’ın iyi geçeceği ile 

ilgili umutlarımızı artırdı. 

“Çin ve ABD’nin anlaşması 

Türk mermerinin lehine olur”

EMİB olarak iki tane URGE projesi yü-

rütüyoruz. Bu projeler kapsamında, Hin-

distan ile başladığımız sektörel ticaret 

heyetlerine önümüzdeki süreçte; İtalya, 

Dubai, ABD, İngiltere başta olmak üzere 

hedef pazarlarımızda devam edeceğiz. 

Bizim sloganımız, ‘inadına üretim, inadına 

ihracat’. İçinde bulunduğumuz krizlerden 

çıkmanın olmazsa olmazı ihracattır. Sektö-

rümüzün hiç ithal girdisi yok, tümüyle yerli 

üretim. En büyük ihraç pazarımız Çin’in 

ekonomisi ABD ile yaşadığı ticaret savaşları 

nedeniyle duraksadı. Ama iki ülke masaya 

oturdu. Yakın gelecekte anlaşacaklarına 

inanıyoruz. Ticaret savaşlarının bitmesi 

sonrasında Çin ekonomisinde çarkların 

daha hızlı dönmeye başlayacağını göre-

ceğiz. Bu durum da Türk doğaltaş sektörün 

lehine sonuçlar doğuracak.

“TİCARET SAVAŞLARININ BİTMESİ 
SEKTÖRÜMÜZÜ OLUMLU ETKİLEYECEK”

Mevlüt KAYA
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı

T
ürk doğal taş sektörünün en 

büyük zenginliği desen ve renk 

çeşitliliği. Global ölçekte moda 

olan her renk mermer Türkiye'de 

bulunuyor. Bu avantajımızdan azami şekil-

de faydalanabilmemiz için maden çıkarma 

ve pazarlama izinlerinin hızlandırılmasını is-

tiyoruz. Türkiye'deki mermer rezervi, global 

mermer rezervinin yüzde 35’ini oluşturuyor. 

80'nin üzerinde değişik yapıda, 120'nin 

üzerinde değişik renk ve desende mermer 

rezervimiz bulunuyor. Uluslararası piyasada 

en tanınmış mermer çeşitlerimizi Süpren, 

Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, 

Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, 

Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve 

Afyon Şeker olarak sıralayabiliriz. Doğal taş 

sektörünün en önemli özelliği dünyadaki 

moda ile ilişkili olması. Yani bir renk moda 

olur, 7-8 yıl sonra modası geçtiği anda artık 

onu satamazsınız. Türkiye işte bu noktada 

önemli bir avantaja sahip. Dünyanın en 

müthiş renk seleksiyonuna sahibiz. Moda-

ya uygunlukta sorun yaşamıyoruz. Bizim 

en büyük avantajımız renklerimiz, ama en 

büyük sıkıntımız da tam olarak burada baş-

lıyor. Bir taş moda oluyor, ama biz bunu 

sahaya sunmak için en az iki yıl uğraşıyoruz. 

Ticaret savaşlarının bitmesinden sonra Çin ekonomisinde 
çarkların daha hızlı dönmeye başlayacağını göreceğiz. Bu 
durum Türk doğaltaş sektörünün lehine sonuçlar doğuracak.
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önemli mimarlık ofislerinin bulunduğu 

Londra, mermer ve doğal taş ihracatı açı-

sından stratejik öneme sahip. Global birçok 

proje Londra merkezli olarak yönetiliyor. Bu 

nedenle Dış Ticaret Müsteşarlığı desteğiyle 

2018 yılında Londra’da Mermer-Seramik 

Türk Ticaret Merkezi açıldı. Söz konusu 

merkez, Londra’daki mimarlık ofisleri ve 

proje yönetim merkezleri ile yakın ilişki-

ler kurabilirse, sadece İngiltere pazarında 

değil, globaldeki önemli projelerde daha 

fazla Türk mermeri kullanma şansı artacak. 

Diğer taraftan Brexit ile İngiltere, AB'den ay-

rılma sürecinde bulunuyor. Bu süreç, Türki-

ye’nin İngiltere ile olan ticari ilişkilerinde de 

önemli bir rol oynayabilir. Çünkü şimdiye 

kadar İngiltere’ye yapılan ihracatı, AB güm-

rük mevzuatına göre yapıyorduk. 29 Mart 

2019’dan sonra belirsizliklere karşı hazırlıklı 

olmak üzere çeşitli senaryolara karşı strate-

jiler ve hareket planları geliştirmezsek, söz 

konusu bu pazarda hazırlıksız yakalanabili-

riz. İngiltere işlenmiş taş pazarı 2017’de 17.2 

milyar dolar iken, 2018’de 11.1 milyar dolara 

düştü. Bu düşüşün nedenleri detaylı olarak 

incelenmeli ve iyi analiz edilmeli. İngiltere 

pazarındaki güç ve etkinlik kaybımız, global 

pazarda da kayıplara sebep olabilir.

“Maliyetlerde yükselme ve 

tahsilat sorunları yaşanıyor”

Öte yandan ekonomik krize bağlı olarak 

inşaat sektöründeki küçülme ve iç pazarda 

talebin düşmesi sektör için önemli kayıp 

olarak görülüyor. İç pazar talebinin düşmesi 

üzerine, üretim yapan firmaların ihracat 

pazarlarına yönelmesi ve aşırı rekabet, ih-

racat fiyatlarının düşmesine neden oluyor. 

Çin mermer blok pazarında daralma ve 

buna bağlı olarak blok ihracatında düşme 

yaşanıyor. Ayrıca ekonomik kriz ile birlikte 

özellikle enerji fiyatlarındaki aşırı artışlardan 

dolayı maliyetlerde yükselme ve iç pazarda 

tahsilat sorunları yaşanıyor. 

“İNGİLTERE’DE GÜÇ KAYBETTİK 
DÜŞÜŞÜN NEDENİ İNCELENMELİ”

Zuhal MANSFIELD
İstanbul Mermerciler 
Derneği (İMD) Başkanı

T
ürkiye önemli mermer rezervleri-

nin bulunduğu ülkelerin başında 

geliyor. Türkiye’nin sürdürülebilir 

büyüme ve kârlılık için, Ar-Ge, Ür-

Ge, verimlilik, kalite, çevre, geri kazanım 

ve markalaşma çalışmalarına daha fazla 

yoğunlaşması önem arz ediyor. Ayrıca ocak 

verimliği için jeofizik yöntemlerle ocakla-

rın üç boyutlu renkli haritalarının çıkarılıp, 

ocakta yapılması gereken güçlendirme 

çalışmaları ve ocak işletmeciliğinin reel 

verilere göre planlanması gerekiyor.

Mermer sektörü, 2018 yılında 3.5 mil-

yar dolar değerinde üretim gerçekleştirdi 

ve söz konusu üretimin 1.9 milyar dolarlık 

kısmı ihraç edildi. Mermer ve doğal taş 

ihracatının en hızlı oranda arttığı bölge 

Afrika kıtası oldu. Orta ve Güney Ameri-

ka’da küçük oranda kayıplar yaşansa da 

Kuzey Amerika ve Avrupa’da küçük oranda 

artışlar görülüyor. En önemli pazarımız 

olan Çin pazarındaki kayıplar nedeniyle 

Uzakdoğu ve Okyanusya pazarı küçülme 

eğilimi gösteriyor. Hindistan, Tayvan, En-

donezya, Hong Kong, Avustralya gibi pa-

zarlardaki artışlar, Çin pazarındaki kayıpları 

karşılamaya yetmiyor.

Global inşaat sektörüne yön veren en 

İngiltere işlenmiş taş pazarı 17.2 milyar dolardan 11.1 milyar 
dolara düştü. Bu düşüşün nedenleri detaylı olarak incelenmeli. 
İngiltere’deki güç ve etkinlik kaybımız, global pazarda da 
kayıplara sebep olabilir


