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DOĞAL TAŞ İHRACATI 7 
AYDA 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

NATURAL STONE EXPORTS 
EXCEEDED 1 BILLION 
DOLLARS IN 7 MONTHS

EMİB TÜRK TAŞINI 
VERONA’DA TANITACAK

EMIB WILL 
PROMOTE TURKISH 
STONE IN VERONA
‘YERLİ PROJEDE YERLİ TAŞ 
KULLANALIM’ ÇAĞRISI

THE CALL FOR ‘USING 
LOCAL STONES IN 
LOCAL PROJECTS’

DÜNYANIN DOĞAL TAŞ OCAĞI İÇİNE 
KURULU TEK OTELİ: CAVE BLANCHE

THE WORLD’S SOLE 
HOTEL SET UP IN A 
QUARRY: CAVE BLANCHE



PANORAMA

The Marmomac Fair, which will be organized for the 53rd time in the 
city of Verona in Italy on September 
26-29, is one of the most important 
trade events in the world in its field... 
Companies and buyers from many 
countries are participating  to the event 
in which natural stones, processing 
technologies and the latest tendencies 
towards practical design are presented. Istanbul Minerals Exporters’ 
Association (IMIB) is organizing the national participation on behalf of 
our country.

Our companies and industry professionals will be able to observe the 
natural stone trends and fashions of the world as well as the situation in 
global trade.

In what way does the taste of the consumers change and develop in the 
natural stone? How does the “trade wars” that IMIB Chairman Aydin 
Dinçer pointed to during the past few months have influenced the 
natural stone industry?

At the point of holding the pulse of the industry in these and other 
similar matters, global scale trade meetings give unique opportunities to 
the visitors and the participants. China’s Xiamen Stone and İzmir Marble 
fairs of our country are also important in this respect.

In Verona, we share our wish to have a positive fair on behalf of our 
Turkish Stones brand.

Antalya’s misfortune!
As well as being a tourism paradise for our country, when we look at 

Antalya, which is also attracting attention as a fair city, we see that the 
desired point have not been reached in the field of natural stone fairs. 
The city, which stands out with its successful fairs organized in the field 
of agriculture, could not catch the same momentum in natural stone. The 
natural stone fairs organized in classical style in Antalya did not catch the 
desired frequency so they went ahead with a new organization and a new 
concept. A fair-organizing company organized a fair with the participation 
of architects in the fall of 2017 with a new content as a project fair. Even 
though the project concept made a difference in the image of the fair, 
the result did not change. We have seen that these events held in Antalya 
in recent years could not attract satisfactory amount of visitors. I think 
it is necessary to discuss why the city, which has organized various 
organizations successfully from EXPO to fairs, has been without fairs in 
natural stone. Maybe in this city a fair in this area is really idle.

And Bursa!
The city attained to man’s estate as a natural stone fair. The International 

Block Marble Fair, which will be organized for the 4th time this year 
on October 24-27, proved itself by positively diversifying among the 
alternative sector fairs in our country. Besides the fact that the fair 
organizer TUYAP’s experience should be taken into account, the fair’s 
limited concept of block marble only made the organization exclusive.  
Although the first three years of the fair were successful, in my opinion, 
it is beneficial to listen to the wishes and complaints of the participants in 
the developing phase.
∞∞∞
Iran!
The American embargo on Iran, which one of the major countries 

with natural stone reserves and segments, began on August 7th. As the 
first stage of embargo for Iran includes automotive, gold and precious 
metals, natural stone is not included in this scope. The second part of 
embargo which will affect shipping, civil aviation and energy sector will 
be commissioned on November 4th. How will Iran’s troubled situation be 
reflected in other sectors?

İtalya’nın Verona kentinde 26-29 Eylül 
tarihleri arasında 53’üncü kez düzenlenecek 
olan Marmomac Fuarı, alanında dünyanın 
en önemli ticaret olaylarından biri…  Doğal 
taş, işleme teknolojileri, uygulamalı tasarıma 
yönelik son eğilimlerin ortaya konulduğu 
etkinliğe dünyanın doğal taş arz ve talep 
eden pek çok ülkesinden firmalar ve alıcılar 
katılıyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB) fuarın ülkemiz adına milli katılımını 
organize ediyor. 

Firmalarımız ve sektördeki profesyoneller dünya doğal taş eğilimlerinin 
ve modasının yanı sıra küresel ticaretin içinde bulunduğu durumu 
gözlemleme imkanı bulacaklar. 

Doğal taşta tüketicilerin beğenileri ne yönde değişip, gelişiyor? 
İMİB Başkanı Aydın Dinçer’in geçtiğimiz aylarda işaret ettiği “ticaret 
savaşları” bakalım doğal taş sektörünü nasıl etkilemiş? 

İşte bu ve benzeri konularda sektörün nabzını tutma noktasında, küresel 
ölçekli ticaret buluşmaları katılımcılar ile ziyaretçilere eşsiz fırsatlar 
tanıyor. Çin’in Xiamen Stone ile ülkemizin İzmir Marble fuarları da bu 
yönüyle önemli taşıyor.  

 Verona’da Turkish Stones markamız adına olumlu bir fuar gerçekleşmesi 
dileğini paylaşıyoruz.

Antalya’nın talihsizliği!
Ülkemizin turizm cenneti olmasının yanı sıra fuar kenti olarak da 

dikkat çeken Antalya’ya baktığımızda, doğal taş fuarcılığı alanında 
istenen noktaya ulaşılamadığını görüyoruz. Tarım alanında düzenlediği 
başarılı fuarlarla dikkati çeken kent nedense doğal taşta bir türlü ivme 
yakalayamadı. Antalya’da klasik tarzda düzenlenen doğal taş fuarları 
istenen frekansı tutturamayınca geçtiğimiz yıl yeni bir konseptle yeni 
bir organizasyona gidildi. Bir fuarcılık şirketi, proje fuarı olarak yeni bir 
içerikle 2017 sonbaharında mimarların da katılımı ile bir fuar düzenledi. 
Proje fuarı imajıyla fark yaratsa da sonuç değişmedi. Antalya’da son 
yıllarda düzenlenen bu etkinliklerin tatmin edici ziyaretçi kitlesini 
çekemediğini gördük.  EXPO’dan fuarlara çeşitli organizasyonları başarıyla 
düzenleyen kentin doğal taşta neden fuarsız kaldığının tartışılması gerekir 
diye düşünüyorum. Belki de kentte bu alanda bir fuar gerçekten atıldır. 

Ve Bursa!
Kent doğal taş fuarcılığında rüştünü ispatladı. 24-27 Ekim tarihleri 

arasında bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Blok Mermer 
Fuarı, ülkemizde alternatif sektör 
fuarları arasından pozitif ayrışarak 
kendini kanıtladı. Fuar organizatörü 
TÜYAP’ın alanındaki deneyimini 
de hesaba katmak gerekse de 
fuarın sadece blok mermer ile 
sınırlandırılması organizasyonu özel 
kılmış durumda.  Fuar ilk üç yılını 
başarılı geçirse de henüz oturma 

aşamasında ve katılımcıların dilek ve şikayetlerine kulak verilmesinde 
fayda olduğu görüşündeyim.  
∞∞∞
İran!
Doğal taşın rezerv ve segment olarak önemli ülkelerinden İran’a yönelik 

Amerikan ambargosu 7 Ağustos’ta başladı. İran’a yönelik ambargonun 
ilk etabı, otomotiv, altın ve değerli madenleri kapsarken doğal taş bu 
kapsam içinde yer almıyor. Ambargonun gemicilik, sivil havacılık ve enerji 
sektörünü etkileyecek ikinci kısmı ise 4 Kasım’da devreye alınacak.  İran’ın 
içine girdiği sıkıntılı durum bakalım diğer sektörlere nasıl yansıyacak?

Sectorial Meetings Sektörel buluşmalar

Hüsamettin Berber
Genel Yayın Yönetmeni

husamettinberber@gmail.com  
 twitter.com/husberber
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DOĞAL TAŞ VE SANAT

NEFES ALMA YERİ (BREATHING PLACE)
About her work, Patika Art Group member Sema Okan 

Topaç says ‘The stones are the memory of time. Beyond the big 
stones, with their splendid postures and wisdom, are places 
where I feel safe and comfortable”. The work shows a large and 
heavy mass, but it is the element that the artist wants to feel, to 
find a space in the structural formation, to be a part of nature, 
to breathe easily. 

NEFES ALMA YERİ (BREATHING PLACE)
Patika Sanat Grubu üyelerinden Sema Okan Topaç’ın ‘Taşlar  

zamanın belleğidir. Büyük taşların yanı, görkemli duruşları 
ve bilgeliğiyle kendimi güvende ve rahat hissettiğim 
yerlerdir’ dediği bu çalışmada; büyük ve ağır bir kütlenin 
altında olsa da, yapısal oluşumundaki boşlukta yer bulmak, 
doğanın bir parçası olmak, rahatça nefes almak, sanatçının 
hissettirmek istediği öğelerdir. 

Sema OKAN TOPAÇ (Turkey),Nefes Alma Yeri/Breathing place, 
Bulgaria-Gabrovtsi, 2018

 Sema OKAN TOPAÇ (Türkiye),Nefes Alma Yeri/Breathing place, 
Bulgaristan-Gabrovtsi, 2018

UYUMLANACAK BİR YER  
(SURRANDER TO FIT)

Bu çalışma sanatçının ‘uyumlanacak bir yer’ adını verdiği ve 2017 
yılında GNAP Litvanya ve GNAP Türkiye’de geliştirdiği bir dizinin 
parçasıdır.

Doğal malzemeden yapılmış yüzeyle cildinin dokularının zıtlığı 
-bu iki yüzey- bir araya geldiğinde iletilen enerjiden uzak durmayı 
hedefler. ‘İletişimi’ ‘Bizi hayatta hissettiren şey’ olduğu görüşünü 

benimseyen sanatçı, doğal malzeme ile iletişime geçtiğinde kendi 
enerjisi ile doğanın enerjisini bütünleştirmek ister.

Karen Macher Nesta bu serisine ilişkin, “uyumlanacak bir yer’ serisi 
ile çoğu insanda olduğunu düşündüğüm, bulunduğunuz yerde sürekli 
sabitlenme ihtiyacını, anlatmak istiyorum. Kendi ayakkabılarında 
rahat hissetmek, kendin olmak gibi... Çünkü toplumun bizi koyduğu 
kalıplara ve rollere ait olmamız gerektiğine inanıyoruz. Ama 
bazen uyum sağlayamıyoruz. Uyum sağlamamanın iyi olduğunu 
düşünüyorum’ diyor.

UYUMLANACAK BİR YER  
(SOMEWHERETO FIT)

This artist’s work named ‘somewhere to fit’ is part of a series 
developed in GNAP Turkey and GNAP Lithuania in 2017.

The opposition of the texture of the skin with the surface made of 
natural material - these two surfaces - aims to stay away from the 
energized conduit when they come together. The artist, who adopts the 
idea of ‘communication’ and ‘something that makes us feel alive’, wants 

to integrate her own energy with nature’s energy when communicating 
with natural material.

Karen Macher Nesta says, “With this series “Somewhere to fit”  I 
am, like most of the people (I guess), in the constant need of fitting 
in the place you are, to feel comfortable in your own shoes, to be 
yourself. Because society has put us so many patterns and casts we 
believe we should follow in order to belong, but sometimes we just 
don’t fit in. And I have learned it is ok not to fit”.

Karen MACHER 
NESTA (Peru), 

‘Uyumlanacak bir 
yer / Somewhere 

to fit’, GNAP 
Turkey-İzmir-

Bergama, 2017

Karen MACHER 
NESTA (Peru), 
‘Uyumlanacak bir 
yer / Surrander 
to fit’, GNAP 
Türkiye-İzmir-
Bergama, 2017

73



HEALTH / SAĞLIK

Dr. F
igen  

Kasa
poğlu  

AGAH

Ev detoksunun arınmışlığı, sadeliğin huzuru, yardımlaşmanın, 
iyiliklerin hazzı ve yeni enerjinin dinamizmi doldursun hep ciğerleri, 
uzak olsun tütün ürünleri ciğerlerden. İster pipo, ister sigara, ister puro, 

ister nargile adı ne olursa olsun, uzak olsun ciğerlerden. Hatta pasif maruziyet, 
hani yanımızda içilip, dumanın bize geldiği, bir türlü söyleyemediğimiz, o pasif 
içicilik hepsi uzak olsun ciğerlerden.

Dünyada sigara içicilerinin 8 saniyede bir kaybı, ülkemizde pasif içicilerin 
her yıl 10-15 bininin kaybı… Sigara içicilerinin her yıl 100 bininin kaybı… 
Sigara içenlerin, içmeyenlere göre, yaklaşık 20 yıl daha erken kaybı…  40 
yaşından sonra içilen her yıl için, yaşam beklentinin 3 ay kısalması… 70 
yaşından sonra bırakılsa bile düzelmenin görülebilmesi… Daha niceleri…

İçinde 4 bin çeşit maddeyi barındıran, bunlardan 50 tanesinin kanserojen 
olduğu bilinen, en uğraştırıcı maddesi nikotin olan sigarayı bırakmak tabi ki 
kolay değildir. 

Bu nedenle ısrarla denemek gerekir. Oluşan nikotin bağımlılığı, sigara 
içme isteği yaratır. Üflenen duman, yanan tütündeki kimyasallar tehlike arz 
etmektedir. Sigara içen kişinin, içmeyen kişiye göre akciğer kanseri riski 15 kez 
daha fazladır. Sigara yüzde 91,5’la, akciğer kanserinin en önemli nedeni olup, 
kalp ve damar hastalıklarında, en çok ölüme sebebi olmaktadır. Pasif içicilerde 
ise; duman maruziyeti ile orantılı olarak kalp damar hastalığı sıklığı yüzde 30 
artabilmektedir. Sigara ile ilişkili hastalıklar ise, “KOAH  grubu hastalıkları, 
alerjiler, ağız içinden başlayan rahim ağzı, mesaneye kadar tüm organ 
kanserleri, mide, onikiparmak bağırsak ülserleri, kısırlık, felçler, boyun, bel 
ağrıları, osteophoroz, iktidarsızlık, yüksek kolesterol, erken menopoz, cildin 
erken yaşlanması, erken doğumlar, düşükler, diş eti hastalıkları, diyabet, 
artritler” olarak sıralanabilir. 

Ev içi maruziyette; tütün kullanan ebeveyn bulunması,  çocukların günde 
5 adet sigara içmesi anlamını meydana getirmekte ve pasif maruziyete neden 
olmaktadır. Çocuklarda alerji, orta kulak iltihabı, bronşit, sık antibiyotik 
kullanma, sık hastane başvuruları görülmektedir.

Bir paket sigara parası hesabıyla, yıllık kaybı bırakalım içenler hesaplasın. Biz 
“Dumanını yel alır, parasını el alır” diyelim sadece.

Psikolojik, nöro-kimyasal  ve  fizyolojik bağımlılık olmak üzere, tam 
anlamıyla üç boyutuyla tedaviyi  tamamlamak gerekir.

Bilişsel- davranışçı tedaviler önce düşünce ile başlar. Sigarayı bırakmak sağlık 
için yapılabilecek en büyük adımdır. Bağımlıklarınız hayatınızda olmasın. 
Öyle eczaneden ağrı kesici almaya benzemez. Testler sonunda kişiye özel bir 
tedavi şeması çizilir. Mesele İrade meselesi değil, nikotin bağımlılığıdır. Özel 
tedavi şemasında farmakolojik   ilaçlar, (vareniklin,bupropion,nikotin  sakız 
ve bantları vs…) psikolojik destek, yakın çevre desteği , spor, yürüyüş, doğru 
beslenme , kişiye özel hobiler, bütüncül yaklaşımla sürdürülmelidir.

Temiz havayı ciğerlere doldurduğumuz her gün bayram olsun.

Can Yücel summarized the feast [festivity/Eid] 
beautifully “To breathe is a feast, people grasp it 
when they become breathless,” he said.

Can Yücel ne güzel özetlemiş bayramı “Nefes 
almak bayramdır mesela soluksuz kalınca anlar 
insan” diyerek.

Let the lungs fill with the cleanliness of the home detox, the peace of 
mind, the pleasure of goodness and helpfulness and the dynamism of 
the new energy; let the tobacco products stay far away from the lungs. 

Whether it’s a pipe, a cigarette, a cigar, or a water pipe, let it be far away from 
the lungs. Even passive exposure —when it is smoked besides us and we 
cannot say anything about the smoke we inhale— shall be away from the lungs 
always. 

A loss in the world in every 8 seconds because of smoking, a loss of 10-15 
thousand passive smokers every year in our country... A loss of 100 thousand 
smokers every year... Smokers die about 20 years earlier than those who do not 
smoke... After the age of 40, for every year you smoke shorten 3 months from 
your life... Even if you quit smoking at the age of 70, betterment can be seen... 
And more ...

Of course, it is not easy to quit smoking cigarettes, which contain 4,000 kinds 
of substances —50 of which are known to be carcinogenic— and the nicotine 
is the most aggressive substance you need to deal with.

That’s why you have to insist on quitting it. The resulting nicotine addiction 
creates a desire to smoke. Blown smoke, chemicals in the burning waste are 
dangerous. The smoker has a 15-times higher risk of lung cancer than the 
non-smoker. Cigarette smoke is the most important cause of lung cancer with 
91.5 percent, and it causes the most deaths in heart and vascular diseases. In 
passive smokers; the frequency of cardiovascular disease can be increased 
by 30 percent in proportion to smoke exposure. Cigarette-related diseases 
include, but are not limited to, “COPD group diseases, allergies, all organ 
cancers from the mouth to the cervical cancer, stomach and duodenal ulcer, 
infertility, paralysis, neck and backache, osteoporosis, impotence, high 
cholesterol, early menopause, early aging of the skin, premature births, loss of 
baby in pregnancy, gum diseases, diabetes, arthritis “.

In domestic passive exposure; the presence of a smoking parent reflects in 
children as if smoking five times a day, causing passive smoking. Children have 
allergies, middle ear inflammation, bronchitis, frequent antibiotic use, and 
frequent hospital admissions due to passive smoking. 

With a pack of cigarettes, let the smokers calculate the annual monetary loss. 
Let’s just say, “The wind takes away your smoke, the stranger takes away take 
your money”.

It is necessary to complete the treatment in three dimensions, namely 
psychological, neuro-chemical and physiological dependency.

Cognitive-behavioral treatments begin in the mind first. Quitting smoking 
is the biggest step forward for your health. Your addictions shall not be in 
your life. It is not like taking painkillers from your pharmacy. At the end of 
the tests a special treatment scheme is drawn for the user. The issue is not the 
question of will, but nicotine addiction. Pharmacological drugs (varenicline, 
bupropion, nicotine gum and tapes... etc.) should be maintained in a special 
treatment scheme with a holistic approach including psychological support, 
close environmental support, sports, hiking, proper nutrition, personal 
hobbies.

Every day that we fill our lungs with fresh air should be a feast.



ARCHEOLOGY

ONE OF THE LARGEST MARBLE CITIES
Stratonikeia is one of the rare places where structures and urban 

texture from the Archaic, Classical, Hellenistic, Roman, Byzantine, 
Beyliks (period of principalities), Ottoman and the Republic of Turkey 
periods can be seen together. Stratonikeia, one of the largest marble-
built cities of the world with its 7-kilometer square settlement area, has 
a Hippodamic plan that consists of intersecting corridors in a parallel 
grid system structured in the Hellenistic Period. The city incorporates 
monumental structures such as gymnasium, bouleuterion, theater, 
hamam (bath), city gate and fountain belonging to the antiquity and 
a village square,  Beyliks period bath, Şaban Ağa Mosque, Ottoman 
Fountain and agha houses belonging to Turkish architecture and the 
city joins man-made monumental grandeur with  the beauty of the 
natural surroundings.

EN BÜYÜK MERMER KENTLERDEN BİRİ
 Stratonikeia, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluk, Bizans, 

Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapı 
ve kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden birisidir. 
Kapladığı 7 kilometrelik alanla, dünyanın mermerden inşa edilmiş 
en büyük kentlerinden biri olan Stratonikeia, Hellenistik Dönem’de 
birbirine paralel ızgara sisteminde kesişen caddelerden oluşan 
Hippodamik planda düzenlenmiştir. Antik döneme ait gymnasium, 
bouleuterion, tiyatro, hamam, kent kapısı ve çeşme gibi anıtsal 
yapılarının yanında, köy meydanı, Beylikler Dönemi hamamı, Şaban 
Ağa Camii, Osmanlı Çeşmesi, ağa evleri gibi Türk mimarisi açısından 
önemli örneklere sahip olan kent, insan yapımı anıtsal ihtişam ile 
doğal çevrenin güzelliği bir arada barındırmaktadır.

CITY OF GLADIATORS 
Stratonikeia, known as the city of immortal love and gladiators, is 

located within the borders of Eskihisar Village, 7 km west of Muğla 
Province, Yatağan District. The city, which was settled in continuously 
from the Late Bronze Age up until today, was named after the wife 
of King Antiochus the first of Seleucids in the first quarter of the 
3rd century B.C. During the Hellenistic Period, Stratonikeia, which 
changed hands between Seleucids, Ptolemaios, Macedonians, Rhodes 
and Rome, became fully dependent on Rome in 130/129 B.C.  After the 
conquest of Anatolia, in the city that entered the Turkish domination, 
the village continued to be a settlement during the Beyliks, Ottoman 
and Republican eras. The Eskihisar Village, which moved to the new 
residential area after the earthquake of 1957, still has several families 
living in historical village houses.

GLAGYATÖRLER KENTİ
Ölümsüz aşkların ve gladyatörlerin kenti olarak bilinen Stratonikeia, 

Muğla İli, Yatağan İlçesi’nin 7 km batısında, Eskihisar Köyü sınırları 
içinde yer alır. Geç Tunç Çağı’ndan günümüze kadar kesintisiz 
yerleşime sahne olan kente, M.Ö. 3. yy’ın ilk çeyreğinde Seleukos kralı 
I. Antiokhos tarafından karısı Stratonike’nin adı verilmiş. Hellenistik 
Dönem boyunca, Seleukos, Ptolemaios, Makedonyalılar, Rodos 
ve Roma arasında el değiştiren Stratonikeia, M.Ö. 130/129 yılında 
tamamen Roma’ya bağlı hale geldi. Anadolu’nun fethinden sonra 
Türk hâkimiyetine giren kentte Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerinde de yerleşim devam etti. 1957 yılındaki deprem 
sonrasında yeni yerleşim alanına taşınan Eskihisar Köyü’nde halen 
tarihi köy evlerinde yaşayan birkaç aile bulunmaktadır.


