
Türkiye doğal taşa değer katıyor 
 

Türkiye doğal taşa değer katıyor. 27. Marble İzmir Fuarıyla "Taş Değer Katar-Taşa Değer 
Katanlar" temasıyla eş zamanlı düzenlenecek olan 6. Uluslararası Taş Kongresi ile ilgili 
hazırlıklar devam ediyor.  

6. Uluslararası Taş Kongresi Sektör Danışma Kurulu Toplantısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı 
Alim Murathan ve TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu, 6. Uluslararası Taş Kongresi 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, MAPEG ve madencilikle ilgili diğer kamu 
kurumları temsilcileri, Türkiye genelinde 20'nin üzerinde derneğin başkanları ve konukların 
katılımıyla Zoom üzerinden online gerçekleştirildi.  

Doğal taş sektörüne büyük önem verdiklerini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, "Çünkü bu sektör ülkemizin istihdamına, ihracatına ve ülke tanıtımına 
büyük katkı sağlıyor. Ülkemiz doğal taş sektörü 2019 yılında, 1,86 milyar dolarlık ihracatla, 
dünyada en çok doğal taş ihracatı gerçekleştiren 4'üncü ülke olurken, küresel doğal taş 
ihracatından yüzde 4'e yakın pay aldı. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üç ülke ise sırasıyla 
Çin, ABD ve Suudi Arabistan oldu" dedi.  

Gülle, "Doğal taş sektörümüz, verdiği 1.8 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası ile "Dış Ticaret 
Fazlası Veren Türkiye" hedefimize ulaşmamızda kilit önem taşıyan sektörler arasında yer 
alıyor. Pandeminin pazarlarımızdaki olumsuz etkilerine rağmen, sektördeki birçok mal 
grubunda ihracatımızın Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre artış 
sağladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Moderatörlüğünü Uluslararası Taş Kongresi Yürütme Kumlu Başkam Prof.Dr. Faruk 
Çalapkulu'nun yaptığı toplantıda sektör paydaşları sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini 
dile getirirken, sektörde ulusal ve uluslararası başarının güç birliği ile elde edileceğine de vurgu 
yapıldı. Sektör paydaşlarının hazırladıkları sunumlarla yaptıkları çalışmalar hakkında 
katılımcılar bilgilendirdi. 

6. Uluslararası Taş Kongresi için 60’tan fazla kişi emek veriyor 

Kongreye 60’ı aşkın kişinin emek verdiğini ve pandemi sonrası yapılan ilk çalışma olmasıyla 
rakiplerin ötelenmiş olacağını belirten Çalapkulu, Kongrenin İzfaş tarafından sanal olarak da 
yayınlanacağı bilgisini verdi. Prof. Dr. Çalapkulu, “Şu anki gelişmeler mart ayına kadar bu 
pandemi probleminin çözüleceğini gösteriyor. Xiamen, Verona Fuarları ertelendi. Bu fuar 
ertelenmiş de olsa biz hazır olacağız. Yarına hazır olmak hepimiz için isabetli olacak” dedi.  

Kongrede çok sayıda sunumun yapılacağını, yurt dışından mimarların, tasarımcıların katılacağı 
bilgisini paylaşan Prof. Dr. Çalapkulu, sektördeki önemli sorunların konuşulacağı, alışılmış 
akademik üslubun dışında bir kongre olması için çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Çalapkulu 
kongre kapsamında kent içinde ve dışında çok sayıda gezi düzenleneceğini, bu gezilerin fabrika 
ve ocakları da kapsayacağının altını çizdi. 6. Uluslararası Taş Kongresi Yürütme Kurulu 



Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu sektördeki herkesin tüm önerilerini iletmesini beklediklerini 
sözlerine ekledi.  

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Bizim başkanlığa geldiğimizden beri 
hep bir hayalimiz vardı. 'Ben değil bizi büyütmek.' Şu anda o 'bizi' daha da büyümüş olarak 
görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Maalesef üzerimizdeki inanılmaz yanlış algıyla 
söylediğimiz hiçbir doğru herhangi bir adrese gitmiyor. Yani ülke yararına dile getirdiğimiz 
söylemlerimiz maalesef hiçbir şekilde bir adrese gitmiyor çünkü önümüzde inanılmaz bir 
bariyer var. Bunun için sektörümüzün bütün paydaşları, hepimizin haklı olduğumuzu ispat için, 
önce kendi evimizin önünü temizlememiz gerekiyor. Kendi iç dinamiklerimizi harekete 
geçirmemiz gerekiyor. İnadına üretim, inadına ihracatına yanına amasız insan ve çevreyi 
sürdürülebilir madenciliği de artık sloganlaştırmamız gerekiyor" diye konuştu.  

Aydın Dinçer: Covid-19 pandemisi sonrası düzenlenecek ilk fuar 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ise İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz Maden İhracatçıları 
Birliği’nden oluşan TİM Maden Sektör Kurulu olarak, 6. Uluslararası Taş Kongresi’ni 
desteklediklerini belirtti. Dinçer, “İZFAŞ tarafından geleneksel olarak düzenlenen Marble 
Fuarı, Covid-19 pandemisi sonrasında düzenlenecek olan belki de ilk doğal taş fuarı olacak. 
Sektörümüz için son derece önemli olan bu fuarla eş zamanlı olarak 6. Uluslararası Taş 
Kongresi de gerçekleştirilecek. Türkiye’de doğal taş sektörünü temsil eden tüm derneklerin, 
odaların ve birliklerin ortak çalışması ve katkısıyla kongrenin yapılıyor olması da ayrıca önemli 
ve çıkacak olan sesin çok daha güçlü olmasına yol açacaktır” diye konuştu. Covid-19 pandemisi 
nedeniyle blok ihracatında düşüş yaşandığına dikkat çeken Aydın Dinçer, “Sevindirici taraf 
işlenmiş ürün tarafında ufak da olsa yükselişler gözlemliyoruz. Biz hem doğal taş blok 
ihracatında hem de işlenmiş ürün ihracatında daha ileriye gidebilmek adına her türlü çalışmayı 
yapıp Türkiye’nin ihracatını arttırma yönünde gayretimiz aynen devam edecektir” dedi. 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


