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FAIRS

İMİB  
52 Türk  
doğal taş 
firmasıyla 
İtalya’daydı

On September 26- 29 2018 in Verona, Italy, 52 different representatives from the Turkish sector 
joined Marmomac 2018 Natural Stone Fair, which was organized for the 53rd time this year.  
Aydın Dinçer, the Chairman of Istanbul Minerals Exporters’ Association (IMIB), said that the 
Italian market has taken an important role in the export targets of the sector. Dinçer said that 
they had an opportunity to meet with sector representatives from different parts of the world.

Bu yıl 26 – 29 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Verona şehrinde 53. kez düzenlenen 
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı’na Türkiye’den 52 farklı sektör temsilcisi katıldı.  Sektörün 
ihracat hedefleri noktasında İtalya pazarının önemli bir rol üstelendiğini söyleyen İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, fuar kapsamında dünyanın farklı 
noktalarından gelen sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

IMIB was in Italy with 52 
Turkish natural stone companies



FUARLAR

Aydın Dinçer, the Chairman of Istanbul Minerals Exporters’ 
Association (IMIB), stated that on September 26-29, 2018 with 
the national participation organized for the 9th time, 52 sector 

companies had an expedition at “Marmomac 2018 International 
Exhibition of Design and Technology” natural stone fair. 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) Başkanı Aydın 
Dinçer, 26 – 29 Eylül 2018 tarihleri arasında İMİB’in 9’uncu 
kez milli katılım organizasyonu düzenlediği “Marmomac 2018 

International Exhibition of Design and Technology” Doğal Taş Fuarı’na 
52 Türk doğal taş sektörü firmasıyla çıkarma yaptıklarını söyledi.
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EVENT - ETKİNLİK

DINÇER: WE HAVE NEW MARKETS AS OUR TARGETS
Underlining that they had the opportunity to meet with sector 

representatives coming from different parts of the world, Dinçer 
said that the fair is recognized as the world’s largest natural stone 
fair. Dinçer stated that there are new markets in their goals, and he 
emphasized the fact that they are working intensively to increase 
their share in the existing markets and to reach new markets. This is 
to be seen as the figures are examined. Dinçer said; “In fact, the fair 
is a platform where importers and producers coming from every 
category and segment around the world meet at. For this reason, 
the Turkish natural stone sector wants to increase its exports of 2.04 
billion dollars last year to a higher scale this year. The Italian market 
and the fair are very important. Every year, thanks to the national 
participation organization, we have the opportunity to create direct 
contact with the new and big buyers in addition to providing direct 
access to the Italian market, which is important for the world natural 
stone sector. Therefore, Marmomac 2018 Natural Stone Fair is an 
important parameter to reach our 2023 targets”.

DİNÇER: HEDEFİMİZDE YENİ PAZARLAR VAR
Fuar kapsamında dünyanın farklı noktalarından gelen sektör 

temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladıklarının altını 
çizen Dinçer, fuarın dünyanın en büyük doğal taş fuarı olarak 
kabul gördüğünü belirtti. Hedeflerinde yeni pazarlar olduğunu 
aktaran Dinçer, rakamlar incelendiğinde mevcut pazarlardaki 
paylarını artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak için yoğun bir şekilde 
çalıştıklarının altını çizdi.  Dinçer, “Aslına bakarsanız fuar, dünyada 
her kategori ve segmentte ithalatçı ve üreticinin buluştuğu bir 
platform niteliğindedir. Bu nedenle Türk doğal taş sektörü geçen yıl 
ulaştığı 2,04 milyar dolarlık ihracatını bu yıl bir üst skalaya taşımak 
istiyor. Bunun için İtalya pazarı ve fuarı çok önemli. Her yıl milli 
katılım organizasyonu sayesinde dünya doğal taş sektörü için önem 
arz eden İtalya pazarına direkt erişim sağlamanın ötesinde yeni ve 
büyük alıcılarla dirsek teması kurma fırsatı yakalıyoruz. Dolayısıyla 
2023 yılı hedeflerimize ulaşmamız noktasında Marmomac 2018 
Doğal Taş Fuarı önemli bir parametre” dedi.



Turkish natural stones 
showcased in Italy

Türk Doğal taşları, İtalya’da görücüye çıktı

“Verona Sector Trade Mission Organization”, organized by Aegean Minerals Exporters’ Association, 
included eight participant Turkish natural stone manufacturers that held bilateral business meetings 
with 6 importer companies in Italy and also had fair visits, returned to Turkey with new export networks.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin organize ettiği “Verona Sektörel Ticaret Heyeti 
Organizasyonu”na katılan 8 Türk doğal taş üreticisi firma, İtalya’da 6 ithalatçı firma ile ikili iş 
görüşmeleri ve fuar ziyareti gerçekleştirdi yeni ihracat bağlantılarıyla Türkiye’de döndü.

Turkish natural stones were showcased at Marmomac 2018 
International Exhibition of Stone Design and Technology Fair, 
which is the biggest European fair on natural stones, was held in 

Verona, Italy, on September 26-29, 2018. 

Avrupa’nın en büyük doğal taş fuarı olan, İtalya’nın Verona 
kentinde 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen 
Marmomac 2018 International Exhibition of Stone Design and 

Technology Fuarı’nda Türk doğal taşları görücüye çıktı.
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Mevlüt Kaya, Chiarman of the Aegean Minerals Exporters’ 
Association (EMIB), who said that Marmomac Fair offers the 
opportunity to discover the latest developments in the industry, also 
stated that the fair is one of the most important platforms to see the 
most advanced technologies in the natural stone industry and to meet 
with the most advanced stone processing systems. Kaya noted that they 
have left a mark with an efficient organization.

WE HAVE WITNESSED THE NEW TRENDS
EMIB Chairman Kaya pointed out that the companies participating 

in the “Sectorial Trade Delegation”, which was organized as part 
of the Marmomac 2018 Fair, had bilateral business meetings with 
the importing companies as well as having the opportunity to visit 
the stands of 1,636 companies from all over the world, who had 
participated in the fair. Kaya continued his words as, “Verona Fair has 
a feature that brings together all manufacturers, designers and sector 
representatives. Our companies participating in the ‘Sectorial Trade 
Delegation Organization’ signed on important commercial links in 
Italy. On the other hand, they had the opportunity to see the best 
practices in natural stone industry and new natural stone processing 
technologies. Our companies had tips on integrating these successful 
examples into their own business processes to improve their value-
added production and competitiveness”.

Marmomac Fuarı’nın sektördeki en son gelişmeleri keşfetme fırsatı 
sunduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Marmomac Fuarı’nın aynı zamanda 
doğal taş endüstrisindeki en gelişmiş teknolojileri görmek ve en ileri 
taş işleme sistemleri ile buluşmak için en önemli platformlardan biri 
olduğunu, verimli bir organizasyona imza attıklarını kaydetti.

YENİ TRENDLERİ GÖRDÜK
Marmomac 2018 Fuarı kapsamında düzenledikleri “Sektörel Ticaret 

Heyeti”ne katılan firmaların ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri 
yanında dünyanın dört bir tarafından gelen ve fuara stant kurarak 
katılan 1.636 firmanın stantlarını gezme olanağı bulduğuna işaret eden 
EMİB Başkanı Kaya, “Verona Fuarı tüm üretici, tasarımcı ve sektör 
temsilcilerini bir araya getiren bir özelliğe sahip. Sektörel Ticaret 
Heyeti Organizasyonu”na katılan firmalarımız İtalya’da önemli 
ticari bağlantılara imza attılar. Öte yandan, doğal taş sektöründe 
iyi uygulamaları, yeni doğal taş işleme teknolojilerini görme fırsatı 
yakaladılar. Firmalarımız bu başarılı örnekleri kendi iş süreçlerine 
entegre ederek katma değerli üretim yapma ve rekabetçiliklerini 
arttırmanın ipuçlarına eriştiler” şeklinde konuştu.
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VISIT TO THE MINE WITH  
CLOSED-SYSTEM OPERATION 

Kaya stated that within the scope of the Sectorial Trade Delegation, 
they had visited a closed-system mine which is still operating and he 
continued his words as; “Our participant companies were informed 
about the operation and history of the closed-system mine. It was a 
good experience for many of our marble producers. Then we visited 
two ancient marble quarries in Zovencedo city. Zovencedo Mayor 
Luigina Crivellaro showed us around and informed us about the old 
quarries di ‘Cava Cice’, and ‘Casa Rupestre’, which are now turned 
into museums. These marble quarries are now used for wedding 
organizations, celebrations of important days and festivities. It has 
opened up our horizons to go through this experience. Finally; we had 
the opportunity to visit the showroom of the world-famous Peotta 
Armando Company”.

THE TARGET IS 2.5 BILLION DOLLARS
Turkey aims to have exports of $ 2.5 billion in 2018 from the natural 

stone industry which is leading among the valued-added export 
sectors. During the January - September 2018 period, Turkey’s natural 
stone exports were 1 billion 423 million dollars.

The People’s Republic of China ranked at the top with an export 
amount of $ 584 million, while the exports to US totaled $ 223 million. 
Saudi Arabia preferred Turkish stones amounted to $ 74 million, while 
exports to India amounted to 61 million dollars. In Iraq; they bought  $ 
46 million worth of Turkish stone.

KAPALI SİSTEM ÇALIŞAN  
MADEN OCAĞINA ZİYARET  

Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında halen faaliyette olan kapalı 
sistem çalışan maden ocağı ziyaret ettiklerini anlatan Kaya, şöyle 
devam etti; “Katılımcı firmalarımız kapalı maden ocağı işleyişi 
ve tarihi hakkında bilgilendi. Birçok mermercimiz için iyi bir 
deneyim oldu. Akabinde Zovencedo şehrinde bulunan 2 adet Antik 
mermer ocağını ziyaret ettik. Zovencedo Belediye Başkanı Luigina 
Crivellaro, bizleri gezdirdi ve şu anda müzeye dönüştürülmüş eski 
ocaklar “Cava Cice” ve “Casa Rupestre” hakkında bilgiler verdi. Bu 
mermer ocakları günümüzde düğün organizasyonu, önemli günlerin 
kutlamaları ve şenlikler için kullanılıyor. Bu deneyimi yaşamakta 
bizlerin ufkunu açtı. Son olarak ise; dünyaca ünlü Peotta Armando 
firmasının showroomunu ziyaret etme fırsatımız oldu”

HEDEF 2.5 MİLYAR DOLAR
Türkiye ihracatta katma değerli sektörlerinin başında gelen doğal taş 

sektöründen 2018 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye, 
2018 yılında Ocak – Eylül döneminde 1 milyar 423 milyon dolarlık 
doğal taş ihracatı gerçekleştirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti 584 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirvede 
yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri’ne 223 milyon dolarlık doğal 
taş ihraç edildi. Suudi Arabistan 74 milyon dolarlık Türk taşı tercih 
ederken, Hindistan’a ihracat 61 milyon dolar oldu. Irak ise; 46 milyon 
dolarlık Türk taşı aldı.
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NEWS

Turkish natural stone 
industry returned from 
Verona with satisfaction
Türk doğal taş sektörü 
Verona’dan memnun döndü

Turkish participants of the Verona Marmomac Fair were 
carried with airplanes rented from THY with the organization of 
Istanbul Minerals Exporters’ Association (IMIB), which is also 

the national participation organizator of the fair. 52 of our companies 
took part at the stands of national participation in Hall 10. IMIB hosted 
its guests with its giant screen stand. On the giant screen, promotion of 
Turkey was broadcasted. Our industry magazines were exhibited at the 
stand and magnets were distributed to foreigners. The participants had 
the opportunity to taste delicious Turkish food every day.

Verona Marmomac Fuarı’na Türk katılımcıları, fuarın milli katılım 
organizasyonunu yapan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin 
(İMİB) THY’dan kiraladığı uçak taşıdı. 10 no’lu holde bulunan 
milli katılımın stantlarında 52 firmamız yer aldı. İMİB dev 

ekranlı standıyla misafirlerini ağırladı. Dev ekrandan Türkiye’nin 
tanıtımı yapıldı. Stantta sektör dergilerimiz sergilendi ve yabancılara 
magnetler dağıtıldı. Katılımcılar her gün lezzetli Türk yemeklerinden 
tatma imkanı buldular.

Filiz Kasapoğlu
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Our companies received new orders; they were satisfied with the fair.
Our representatives who followed the world trends in Verona Marmomac Fair met 

with their new and old customers. This year, new visitors from England, Germany and 
Europe were plenty among the visitors. Right from the start of the first day of the fair, 
negotiations were held with customers from America, from all over Europe, the Far 
East; Singapore, India and the Middle East. The Chinese visitors were less in number 
this year. Despite the crisis in Turkey we have participated in the fair with more than 
125 companies including national participations. Although the number of visitors has 
decreased compared to the past years, serious and new buyers have attracted attention. 
We have seen qualified, professional buyers. At this fair in Italy, trending stones sold a 
lot. Blacks, whites, grays, moire whites were preferred.

Şirketlerimiz yeni siparişler 
aldılar, fuardan memnun ayrıldılar.

Verona Marmomac Fuarı’nda 
dünya trendlerini takip eden 
temsilcilerimiz, yeni ve eski 
müşterileriyle buluştular. Bu 
sene fuar ziyaretçileri arasında 
İngiltere’den, Almanya’dan 
Avrupa’dan yeni müşteriler çoktu. 
Fuarın ilk gününden itibaren 
Amerika’dan, Avrupa’nın her 
yanından Uzakdoğu’dan; Singapur, 
Hindistan ve Ortadoğu’dan 
müşterilerle görüşmeler yapıldı. 
Çinliler daha azdı bu sene. 
Türkiye’deki krize rağmen milli 
katılımla birlikte 125’ten fazla 
firmayla fuara katıldık. Geçmiş 
yıllara göre ziyaretçi sayısı azalsa 
da, ciddi ve yeni alıcılar dikkat 
çekti. Nitelikli, profesyonel alıcılar 
gördük. İtalya’da bu fuarda moda 
olan taşlar yine çok sattı. Siyahlar, 
beyazlar, griler, hareli beyazlar çok 
tercih edildi. 



NEWS

Architects are looking for new stones. Italy is the 
capital of fashion... You have to follow fashion in 
marble too.  As TR STONE MAGAZINE, we watched 
the fair with a team this year. We have distributed 
our special issue on Verona to Turkish and foreign 
customers. We had interviews with them. We share our 
knowledge and impressions with you.

Despite all, the fair went well with the arrival of 
serious buyers and new customers and professionals 
from Europe and other countries.

***
IMIB President Aydın Dinçer met with the press 

in the sector on the second day of the fair and had a 
conversational meeting about the sector. We would 
like to thank him for his commitment to provide 
communication with the sector press.

***
The Aegean Minerals Exporters’ Association 

(EMIB) organized a sectorial trade committee 
organization with the participation of 8 Turkish 
companies in order to promote and market the Turkish 
natural stone. Within the scope of the organization, 
the participating companies had bilateral meetings 
in a hall with their potential customers. Sabri Bora 
undertook the presidency of the Turkish delegation.

Hope to meet you next year…  
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Mimarlar yeni taşlar arıyorlar. İtalya modanın 
başkenti... Mermerde de modayı takip etmek 
gerekiyor. TR STONE MAGAZINE olarak bu sene 
de bir ekiple fuarı izledik. Verona özel sayımızı 
Türk ve yabancı müşterilerimize dağıttık.  Onlarla 
görüşmeler yaptık. Edindiğimiz bilgi ve izlenimleri 
sizlerle paylaşıyoruz.

Her şeye rağmen ciddi alıcıların ve Avrupa’dan 
ve diğer ülkelerden yeni müşterilerin ve 
profesyonellerin gelmesiyle fuar iyi geçti. 

***
İMİB Başkanı Aydın Dinçer sektör basınıyla 

fuarın ikinci günü akşam yemeğinde bir araya 
gelerek sektöre ilişkin bir sohbet toplantısı 
düzenledi. Sektör basınıyla iletişim sağlamaya 
önem verdiğinden dolayı kendisine teşekkür ederiz.

***
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Türk 

doğal taşını tanıtmak ve pazarlanmasına katkıda 
bulunmak amacıyla 8 Türk firmasının katıldığı bir 
sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenledi. 
Organizasyon kapsamında katılımcı firmalar 
potansiyel müşterileri ile belirlenen bir salonda 
ikili görüşmelerde bulundular. Türk heyetinin 
başkanlığını ise Sabri Bora üstlendi.

Seneye buluşmak üzere…  



FAIRS/DESIGN

Design Show 
in Verona

Verona’da 
tasarım şov

Natural stone designs 
were breathtaking

Doğal taşı tasarımlarıyla 
konuşturdular

Designer: Raffaello Galiotto Tasarımcı: Raffaello Galiotto

The city of Verona in Italy attracted attention of the natural stone world for three days and 
unique designs were exhibited at various locations. Among these locations was again the iconic 
structure of the city and the fair, the Stone Theater (Italian Stone Theater). Designers have made 
the natural stone as breathtaking.

İtalya’nın Verona kenti, dört gün doğal taş dünyasının gözünü üzerinde toplarken birbirinden 
özgün tasarımları da belirlenen alanlarda sahneledi. Bu alan yine kentin ve fuarın ikonik yapısı 
Taş Tiyatro (Italian Stone Theatre) oldu. Tasarımcılar doğal taşı adeta konuşturdular.



FUARLAR/TASARIM

ARTICLE BY HÜSAMETTİN BERBER

Marmomac, one of the largest natural stone fairs in the world, brings 
together industry professionals and stakeholders from all over the 
world. The pulse of the sector is at this fair for three days. This year’s 
53rd fair is not just a meeting point for demand and supply; it is also 
the exhibition scene for original designs. Designers and architects have 
the opportunity to show their skill in Verona. It is a fact that Italy puts 
‘fashion’ and ‘design’ concepts into account by creating added value in 
many sectors. In natural stone, when the subject is stone fashion and 
design, attention is turned to this point.

The fair presented the products designed by using natural stone at 
the Italian Stone Theater (Hall 1). In Hall 1, one of the most crowded 
exhibition areas of the fair, visitors had the chance to take plenty of 
pictures. The exhibition at the Stone Theater was organized this year 
with the theme of ‘water’.

YAZI: HÜSAMETTİN BERBER

İtalya, dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olan 
Marmomac’ta dünyanın her yanından sektör profesyonellerini ve 
paydaşlarını buluşturuyor. Adeta sektörün nabzı dört gün boyunca bu 
fuarda atıyor. Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen fuar sadece arz ile talebi 
buluşturmuyor; özgün tasarımlara da sahne oluyor. Tasarımcılar 
ve mimarlar Verona’da maharetlerini gösterme imkanı buluyorlar. 
İtalya’nın pek çok sektörde ‘moda’ ve ‘tasarım’ kavramlarını katma 
değer yaratarak ticarete konu ettiği bir gerçek. Doğal taşta da konu taş 
modası ve tasarım olduğunda dikkatler bu noktaya çevriliyor. 

Fuar, İtalyan Taş Tiyatrosu’nda (Hol 1) doğal taş kullanılarak 
tasarlanan ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuarın en 
kalabalık sergi alanlarından olan bir numaralı holde ziyaretçiler bol 
bol fotoğraf çekme imkanı buldurlar.  Taş Tiyatro’daki sergi bu yıl ‘su’ 
temasıyla düzenlendi.
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FAIRS/DESIGN

Here are some of the natural stone 
designs exhibited in Verona… 

Designer: Raffaello Galiotto Tasarımcı: Raffaello Galiotto



FUARLAR/TASARIM

İşte Verona’da sergilenen doğal 
taş tasarımlardan bazıları… 

Designer:  Silvia Sandini Tasarımcı: Silvia Sandini

41



FAIRS/DESIGN

Designer: Elena Salmistraro Tasarımcı: Elena Salmistraro

Designer:   
Emanuel Gargano

Tasarımcı:   
Emanuel Gargano



FUARLAR/TASARIM

Designer: Jon Isherwood Tasarımcı: Jon Isherwood

Designer: Lorenzo Damiani Tasarımcı: Lorenzo Damiani D
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Designer:  Guidotti Colecchia
Tasarımcı:  Guidotti Colecchia

Designer: Michela Baldessari
Tasarımcı:  Michela Baldessari
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THE 53rd MEETING IN VERONA!
Verona’da 53’üncü buluşma!

Veronafiere: Despite the crisis affecting the Turkish lira, participation from Turkey increased
Veronafiere: Türk lirasını etkileyen krize rağmen Türkiye’den katılım arttı

Marmomac Fair, held in Verona for the 53rd time, brought together the world natural stone industry 
in Italy. Participants and visitors of different organizations from many countries including Turkey 
had the opportunity to comprehend the tendencies in the natural stone industry. Exhibition 
organizer Veronafiere reported that despite the crisis affecting the Turkish lira, contribution from 
Turkey was increased by 20 percent compared to last year’s. The firm also indicated that Turkish 
companies were satisfied with the fair.

Bu yıl Verona’da 53’üncüsü düzenlenen Marmomac Fuarı dünya doğal taş sektörünü İtalya’da 
buluşturdu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden farklı organizasyonlarla 
gelen katılımcı ve ziyaretçiler dünya doğal taş sektörünün nabzını ölçme fırsatı yakaladılar. Fuar 
organizatörü Veronafiere, Türk lirasını etkileyen krize rağmen Türkiye’den katılımın geçen yıla 
oranla yüzde 20 arttığını bildiri. Firma, Türk şirketlerinin fuardan memnun ayrıldığını da öne 
sürdü.



FUARLAR

The 53rd Verona Marmomac Fair, which took place from September 
26th to September 29th, was held with a strong participation this 
year. According to the statement made by the organizer of the fair, 
Veronafiere, the fair registered growth with visits from countries such 
as the United States, China, India and Russia in this year. Veronafiere 
also emphasized the steady participation of European countries every 
year. While Europe is led by Germany and Spain, opportunities in East 
Asia and Africa are also highlighted. Noting that the fair is a leading 
business platform in the industry, the organizer company shared that 
more than 60% of the 1600 participating companies are international. 
It was announced that 68 thousand visitors visited the fair for four days 
and more than half of them were foreigners. The number of countries 
represented in the fair this year increased from 147 to 150.

THE TURKS WERE SATISFIED
When appraising the participating countries, the fair organizer 

Veronafiere did not neglect to open a special parenthesis for Turkey. 
Organizers, drawing attention to the crisis affecting the Turkish lira, 
indicated that despite the currency crisis experienced, there was a 
strong contribution from Turkey. Stating that Turkey’s participation 
has been raised 20% compared to last year, Veronafiere 
argued that Turkish companies were satisfied with the 
fair. In addition to the Turkish firms, the companies 
participating from the Balkans were also satisfied 
participants of the fair.

GM MANTOVANİ: WE 
ARE WORKING ON 
COLLABORATIONS

Veronafiere General Manager Giovanni 
Mantovani pointed out that Marmomac is 
considered as the heart of the international 
stone industry and taking into account the feedback they received, 
encouraging reactions to be optimistic about the balance of global 
trade are noteworthy. Mantovani also said, “We intend to strengthen 
the network of interrelated activities abroad”. He also added that they 
could have collaborations for various international events.

26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 53. Verona Marmomac 
Fuarı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Fuarın organizatörü 
Veronafiere’den yapılan açıklamaya göre fuar bu yıl Amerika Birleşik 
Devletleri, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerden gelen katılım ve 
ziyaretlerle büyüme kaydetti.  Fuarcılık şirkete Avrupa ülkelerinden 
her yıl gelen istikrarlı katılıma da dikkat çekti. Avrupa’dan Almanya ve 
İspanya’nın başı çektiği bildirilirken, Doğu Asya ve Afrika’da yaşanan 
fırsatların da altı çizildi. Fuarın sektöründe lider bir iş platformu 
olduğuna dikkat çeken organizatör firma, katılımcı olan bin 600 
şirketin yüzde 60’dan fazlasının uluslararası olduğu bilgisini paylaştı. 
Fuarı dört gün boyunca 68 bin ziyaretçinin ziyaret ettiği açıklanırken 
bu sayının yarıdan fazlasının yabancı olduğu bilgisi de paylaşıldı. 
Fuarda bu yıl temsil edilen ülke sayısı da 147’den 150’ye yükseldi.

TÜRKLER MEMNUN KALDI
Fuar organizatörü Veronafiere katılımcı ülkeleri değerlendirirken 

Türkiye’ye özel bir parantez açmayı ihmal etmedi. Türk lirasını 
etkileyen krize dikkat çeken organizatör firma, yaşanan döviz 
krizine rağmen Türkiye’den güçlü bir katılım olduğuna dikkat çekti.   
Türkiye’den katılımın geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artış kaydettiğini 

belirten firma Türkiye’deki firmaların fuardan memnun 
ayrıldıklarını savundu. Türk firmalarının yanı sıra 

balkanlardan katılan firmaların da fuarın diğer 
memnun katılımcıları olduğu öne sürüldü.

GM MANTOVANİ: 
İŞBİRLİKLERİ 
ÜZERİNDE 
ÇALIŞIYORUZ

Veronafiere Genel Müdürü 
Giovanni Mantovani, 

Marmomac’ın uluslararası taş 
endüstrisin kalbi olduğuna işaret 

ederek gelen geri bildirimleri göz önüne 
aldıklarında küresel ticaretin dengesi üzerine iyimser olmaya teşvik 
edici tepkilere dikkat çekti. Mantovani ayrıca, “Yurtdışında birbiriyle 
ilişkili etkinlikler ağını güçlendirmeyi düşünüyoruz” diyerek çeşitli 
uluslararası etkinliklere yönelik işbirliklerine gidebileceklerini kaydetti.
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FROM COMPANIES / ŞİRKETLERDEN

“In Verona, stones with 
‘movement’ attracted attention”
“Verona’da ‘hareketli’ taşlar ilgi gördü”

Cihat Özcan, Deputy General Manager of 
Karamehmet Marble, evaluated the Verona 
Marmomac Fair, which was held for the 53rd 
time this year. Özcan voiced their satisfaction 
with the exhibition, and said that white and gray 
stones with movement attracted interest during 
the exhibition.

Karamehmet Mermer Genel Müdür Yardımcısı 
Cihat Özcan bu yıl 53’üncüsü düzenlenen 
Verona Marmomac Fuarı’nı değerlendirdi.  
Fuardan memnun ayrıldıklarını dile getiren 
Özcan, fuar boyunca hareketli, beyaz ve gri 
taşların ilgi gördüğünü söyledi.

Cihat Özcan conveyed his impressions of the fair to TRStone 
Magazine and said that the fair was fruitful in terms of keeping 
the pulse of the sector and reaching out to new customers. Özcan 

made the following assessments;
“Verona Marmomac is the world’s most important exhibition for 

more than 53 years. It is important to keep up with the developments 
in the sector. Karamehmet Marble has been participating in the fair 
for 15 years. We are attending 6 fairs a year including this fair. There 
is mobility in the natural stone industry in Europe. In the past, there 
were no new customers. Now it is possible to reach new customers 
from Europe… There were a lot of visitors from Europe. We have new 
customers among visitor of our stand. There will be positive feedbacks 
from companies. We met European companies; we had meetings with 
companies we had known. We met customers from Germany, Austria, 
France, England, America, Saudi Arabia and India”.

DEMANDED STONES
Underlining the demand for white and gray stones at the fair 

this year, Özcan said; “White and gray colored stones were being 
demanded at the fair. Colored stones, white and gray stones with 
movement are preferred. Silver travertine, limestone, gray beige, 
Kütahya white were the most demanded stones among our collection”.

Reminding that Karamehmet Marble is a 60-year-old company, 
Özcan pointed out that Turkey has been directing its motivation to 
take up more space in this sector worldwide in the right way.

TR Stone Magazine’e fuara ilişkin izlenimlerini aktaran Cihat 
Özcan,fuarın sektörün nabzını tutmak ve yeni müşterilere 
ulaşmak açısından verimli olduğunu söyledi. Özcan şu 

değerlendirmelerde bulundu;
“Verona Marmomac 53 yılı aşan, alanında dünyanın en önemli 

fuarı. Burada sektörün nabzını tutmak için, gelişmeleri takip 
etmek önemli. Karamehmet Mermer olarak fuara 15 yıldır 
katılıyoruz. Bu fuarla birlikte yılda 6 fuara katılıyoruz. Doğal 
taş sektöründe Avrupa’da hareketlilik var. Eskiden yeni müşteri 
yoktu. Şimdi Avrupa’dan yeni müşterilere ulaşmak mümkün… 
Avrupa’dan ziyaretçi çok oldu. Bize gelen ziyaretçiler içinde, yeni 
müşteriler var. Firmalardan olumlu geri dönüşler olacak. Avrupalı 
firmalarla tanıştık; bildiğimiz, tanıdığımız firmalarla görüştük. 
Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Amerika, Suudi Arabistan 
,Hindistan’dan müşterilerle buluştuk.”

TALEP GÖREN TAŞLAR
Fuarda bu sene beyaz ve gri taşlara talep olduğunun altını çizen 

Özcan, “Fuarda trend olan beyaz ve gri renkli taşlar talep ediliyordu. 
Renkli taşlar, beyaz ve gri hareketli taşlara yönelim var. Bize silver 
traverten, limestone, gri  bej, Kütahya beyazından çok talep geldi” 
şeklinde konuştu.

Karamehmet Mermer olarak 60 yıllık bir firma olduklarını da 
hatırlatan Özcan, Türkiye’nin bu sektörde dünya genelinde daha fazla 
yer etmeye yönelik motivasyonu doğru kullandığına da işaret etti.



IMPRESSION

I attended the Marmomac Fair, one of the world’s leading fairs, 
organized every year in Verona, Italy. Architects, construction 
companies, project owners, marble warehouse operators from many 
different countries show interest in such fairs such the fair in Xiamen, 
China and in Izmir, Turkey. In other words, we can call these three 
organizations as three main sector fairs worldwide.

Well, what comes to your mind when someone says Italy? Yes, 
European history… So where do we see this history? An architecture 
that is contemporary with Italy’s history displays itself all over the 
country via the architecture of the older buildings, the arena, forums, 
temples, theaters, etc.

Her yıl İtalya’nın Verona şehrinde düzenlen ve dünyanın sayılı 
fuarlarından Marmomac Fuarı’na katıldım. Çin’de Xiamen, ülkemizde 
ise İzmir’de yapılan sektörel fuarlara birçok farklı ülkeden mimarlar, 
inşaat firmaları, proje sahipleri, mermer deposu işletmecileri ilgi 
gösteriyorlar. Yani bu üç organizasyona dünya çapındaki 3 ana sektörel 
fuar diyebiliriz. 

Peki, İtalya denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Evet, Avrupa 
tarihi… Peki, bu tarihi nerede görüyoruz? Büyük yapılardan arena, 
forumlar, tapınaklar, tiyatrolar gibi İtalya tarihi ile yaşıt bir mimari, 
ülkenin her yerinde kendini, gösteriyor. 

Mehmet Fatih Tekin
IMSA Marble Vice Chairman of the Board
Head of Mining Profession Committee of Antalya Chamber of Industry and Commerce 

Mehmet Fatih Tekin
İMSA Mermer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Antalya San. ve Tic. Odası Madencilik Meslek Komitesi Başkanı 

Verona, the city perpetuates 
its history with marble 

Tarihini mermer ile yaşatan şehir Verona



İZLENİM

There are only a few sculptures that are as famous as David of 
Michelangelo. Michelangelo, a Renaissance artist, was 29 years old 
when he completed this sculpture in 1504; today, 8 million people visit 
the Galleria Dell’accademia in Florence to see the statue of David. In 
our country too, there are many monuments, theaters and sculptures 
belonging to the Roman period. But here is the point we missed: 
Since the technology and means of transport of that period were 
primitive, these historical works were often removed from the marble 
quarries where they were found and artfully processed. Especially 
Carrara quarries, coming from the past to the present, are large reserve 
quarries. Carrara, a rare natural stone has made its name in the world 
market, is a white crystalline marble located in a high mountain on a 
coastal city.

The city of Verona is also one of the historic cities. There is a wide 
square. The arena and amphitheater are right behind it. You are 
walking through the streets built in the 1st century BC and the reign 
the Roman Empire. As you move forward, you see the Street of Romeo 
and Juliet, one of the classics of English literature written by William 
Shakespeare. That famous balcony is there and it is still standing. 
People are taking pictures and buying souvenirs there. According to 
the rumors, they are the hero and heroine of an event that occurred 
800-850 years ago… There is a history everywhere. Years have passed, 
but local governments have not broken this history and have ensured it 
to reach today.

As you stroll through the streets of Verona, you see a stone which 
is red and a bit pink on the pavement stones, in the passage halls of 
the train station or on the building steps. Its name is Rossa… This 
stone can be seen even Verona’s historic arch bridges and castles. If 
you ask “Why is it so?” I suggest you to visit Verona. There is no trace 
of makeshift structure; you cannot see a bad element in the restored 
historical places.

That is to say, the city doesn’t mean to build a long, long building.
The city means history.
The city means aesthetics.
The city means art.
Maintaining the city means protecting the structural stones there 

and transferring them to the next generations without disturbing the 
historical fabric.

Years ago Italy made an arena out of a marble quarry, later on the 
same stone was used to made the city’s sidewalks. In doing so Italy 
has not been dependent on external sources and has not changed the 
harmony of the city. In the same way, we must add aesthetics to our 
cities by restoring the historic buildings with equivalent marble and 
building blocks.

Our natural stone reserve is around 33% of the world reserve. We are 
the country that exports the most marble.

So as a country, are we aware of this?
We need to ask ourselves this question.

Michelangelo’nun David’i (Davut) kadar ünlü olan sadece bir kaç 
heykel vardır. Rönesans dönemi sanatçısı olan Michelangelo, bu 
heykeli 1504 yılında tamamladığında daha 29 yaşındaydı ve bugün, 
yılda 8 milyon insan David heykelini görmek için Floransa’daki 
Galleria Dell’accademia’yı ziyaret ediyor. Ülkemizde de Roma 
dönemine ait birçok anıt, tiyatro, heykel mevcut. Fakat burada gözden 
kaçırdığımız nokta şu ki; o dönemin teknolojisi ve taşıma araçları 
ilkel olduğu için çoğunlukla tarihi yapıtlar bulundukları mermer 
ocaklarından çıkarılıyor ve sanatsal olarak işleniyordu. Özellikle 
Carrara ocakları geçmişten bugüne kadar gelmiş büyük rezervli 
ocaklar. Carrara, konum olarak bir sahil şehrinin üstünde, yüksek bir 
dağda, beyaz kristalli mermer olarak dünya pazarında adını duyurmuş 
nadide bir doğal taştır.

Verona şehri de tarihi şehirlerden biri.  Geniş bir meydanı var. 
Hemen arkasında arena amfi tiyatrosu...  Milattan sonra 1. yüzyılda 
Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilen ara caddelerde 
geziyorsunuz. İlerlediğinizde William Shakespeare tarafından yazılmış 
İngiliz edebiyatının klasiklerinden biri olan Romeo ve Juliet sokağı 
karşınıza çıkıyor. O meşhur balkon orada duruyor ve hala ayakta. 
İnsanlar orada fotoğraf çektiriyor, hediyelik eşya satın alıyorlar. 
Rivayetlere göre 800-850 yıl önce yaşanmış bir olayın kahramanları… 
Her yerde bir tarih var. Yıllar geçmiş ama gelen yerel yönetimlerde bu 
tarihi bozmamışlar ve günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlar. 

Verona sokaklarında dolaşırken kaldırım taşlarında, tren istasyonun 
geçiş hollerinde, bina basamaklarında her yerde kırmızı ve biraz 
pembeye çalan bir taş görürsünüz. Adı Rossa… Verona tarihi kemer 
köprülerinde, kalelerde dahi bu taş yer alır. ‘Neden böyle’ diye soracak 
olursanız Verona’yı gezmenizi tavsiye ederim. Eğreti duran bir hiçbir 
yapıt yok, restore edilmiş tarihi yerlerde gözünüze takılan kötü bir 
unsur göremezsiniz. 

İşte şehir demek, uzun uzun bina yapmak, her yeri betona esir etmek 
değildir. 

Şehir demek tarih demektir. 
Şehir demek estetik demektir. 
Şehir demek sanat demektir. 
Şehre sahip çıkmak, oradaki yapısal taşları da korumak ve yeni gelen 

imarlarda tarihi dokuyu bozmadan gelecek nesillere aktarabilmek 
demektir. 

İtalya yıllar önce nasıl bir mermer ocağından arena yapmış ise, 
şimdi de aynı taştan şehrin kaldırımlarını yapmış. Hem dışa bağımlı 
kalmamış hem de şehrin ahengini bozmamış.  Bizler de aynı şekilde, 
geçmişten bugüne gelen yapıları muadil mermer ve yapı taşları ile 
devam ettirerek şehirlerimize estetik katmalıyız. 

Ülke olarak doğal taş rezervimiz dünya rezervinin yüzde 33’ü 
civarında. En fazla mermer ihracatı yapan ülke durumdayız. 

Peki ülke olarak bunun farkında mıyız? 
Kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor.
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OPINION / GÖRÜŞ

We will be 
attending every year

Özlem İçli (ACK Marble, France):

Her  
sene 
katılacağız

Özlem İçli (ACK 

Mermer Fransa):

ACK Marble France 
Manager Özlem İçli has 
evaluated the Verona 

Marmomac Fair and the company 
is one of the companies that are 
satisfied with the fair this year. İçli›s 
comments on the fair are briefly as 
follows:

“Marmomac Fair was better than 
last year. We had meetings with 
companies from Europe and the 
Arab countries, Morocco, Tunisia, 
Arabia, Spain, Hungary and 
Ukraine. French customers were 
present too. Agreements were made. 
We intend to attend here every 
year. We collected the demands 
for stones including Classic light 
travertine as the most preferred. 
We have a quarry in Karaman”.

Verona Marmomac Fuarı’nı 
değerlendiren ACK Mermer 
Fransa Sorumlusu Özlem 

İçli, bu yıl fuardan memnun ayrılan 
firmalardan. İçli’nin fuara ilişkin 
yorumu kısaca şöyle:

“Marmomac Fuarı geçen seneye 
göre daha iyi geçti. Avrupa 
ve Arap ülkeleri, Fas, Tunus, 
Arabistan, İspanya, Macaristan 
ve Ukrayna’dan gelen firmalarla 
görüşmelerimiz oldu. Fransız 
müşteriler de geldi. Anlaşmalar 
yapıldı. Her sene buraya katılmayı 
düşünüyoruz. Classic light 
traverten ağırlıklı olmak üzere 
talep taşlarımız talep aldık. 
Karaman’da ocağımız bulunuyor.”Özlem İçli



FAIRS

We are at 
the Fairs!

Fuarlardayız!

TR Stone Magazine was distributed in Verona Marmomac 
(September 26-29), one of the important organizations of the 
natural stone industry and Middle East Stone (September 4-6) 

in Dubai, the United Arab Emirates. Our magazine also reached the 
visitors and the participants at Block Marble Fair, which was held in 
Bursa on October24-27.

TR Stone Magazine doğal taş sektörünün önemli 
organizasyonlarından olan Verona Marmomac (26-29 Eylül) ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin eyaletlerinden Dubai’de düzenlenen 

Middle East Stone’da (4-6 Eylül) dağıtıldı. Dergimiz ayrıca 24-27 
Ekim’de Bursa’da üçüncüsü gerçekleştirilen Blok Mermer Fuarı’nda 
katılımcılar ile ziyaretçilere ulaştı.

TR STONE MAGAZINE was distributed 
in Dubai and Verona

TR STONE MAGAZINE Dubai ve 
Verona’da dağıtıldı

VERONA



FUARLAR

TR STONE MAGAZINE, which is widely distributed to sector 
stakeholders at fairs organized in the last quarter of the year, as in the 
natural stone fairs organized in China, America, Saudi Arabia, Izmir, 
India, Germany and Morocco, as well as at the distribution points that 
the organizer companies pre-determined at the fairs and at the unions’ 
and sectorial NGOs stands.

Çin, Amerika, Suudi Arabistan, İzmir, Hindistan, Almanya ve Fas’da 
düzenlenen doğal taş fuarlarında olduğu gibi yılın son çeyreğinde 
düzenlenen fuarlarda da yaygın olarak sektör paydaşlarına ulaştırılan 
TR STONE MAGAZINE,  söz konusu fuarlarda organizatör firmaların 
önceden belirlediği dağıtım noktalarının yanı sıra katılımcı firma 
ve birlikler ile sektörel sivil toplum kuruluşlarının stantlarına da 
dağıtılıyor. 

VERONA
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