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Doğal taş, yüzyıllardan beri insanların yaşam alanlarında...
İnsanoğlu, doğa ile arasındaki sıcaklığı, yeniden keşfetmeye çalışıyor.
Doğal taş, günümüzde göz alıcı karakteri ile yaşamımıza zenginlik 

katıyor. Tasarımcılar da şık ve dayanıklı malzemelerden harikalar 
yaratıyor. Tasarımlar artık doğadan yana ilham alıyor.  

Dünya nereye doğru ve nasıl gidiyor? 
Hangi anlayışları yeniden yerlerine koyuyor?
Küreselleşmenin etkileri ve bu ivmenin piyasa, organizasyon 

boyutlarında yarattığı etkiler ve değişimler nelerdir? 
Şirketlerin yaratıcılığını geliştirmek ve değişimi yaşam modellerine 

uyarlarsak geleceğimizi garanti altına alırız. Dijital çağda her şey çok 
hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. ‘Nasıl’a odaklanmamızın 
zamanı geldi de geçiyor. Dünyanın en fazla ciro yapan, en hızlı 
büyüyen firmalarının yaptığı en iyi şey, firmanın yaratıcılığını 
geliştirmek ve değişimi, değişmez bir kural olarak yaşam modellerine 
uyarlamaktır. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İtalya’nın Verona şehrinde düzenlenen 
54.  Marmomac fuarındayız. Türk doğal taş sektörü adeta İtalya’ya 
çıkarma yaptı. 133 firma ve Türk markası katıldı. .TURKISH STONES 
54. Marmomac fuarında. Burada yenilikleri, tasarımları, modayı, 
taşları göreceğiz. Türkiye de hem milli katılım, hem bireysel katılımla 
fuarda yerini aldı. Yenilikler içinde,  dijital bir ortamda, fuarın 
uluslararası alandaki yeniliklerini göreceğiz. 

Diğer sayılarda buluşmak dileğiyle.
Sevgiler…

Natural stone has been in people’s living spaces for centuries...
Mankind tries to rediscover the warmth with nature.
Today, natural stone adds richness to our lives with its eye-catching 

character. Designers also do wonders from stylish and durable 
materials. Designs now are inspired by nature.

Where is the world going and how? 
Which insights are put back in place?
What are the effects of globalization and the effects and changes of 

this acceleration on the market and organization dimensions? 
If we develop the creativity of companies and adapt the change to 

life models, we guarantee our future. In the digital age everything 
is changing and transforming very quickly. It’s time for us to focus 
on ‘how’. The best thing the world’s top turnover, fastest growing 
companies do is to develop the company’s creativity and adapt the 
change to their life models as an unchangeable rule.

As every year, we are at the 54th Marmomac fair in Verona, Italy. 
The Turkish natural stone sector has landed in Italy. 133 companies 
and Turkish brands participated. TURKISH STONES is at 54th 
Marmomac.

Here we will see innovations, designs, fashion, stones. Both with 
national and individual participations Turkey took place at the fair. 
In a digital environment with many innovations, we will see the 
innovations of the fair in an international context.

Hope to meet in other issues.
Regards…

NATURAL LIFE
DOĞAL YAŞAM

Taşın doğallığı,  
taşın güzelliği…
Yaşamın içinde doğal taş
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Naturalness of stone, 
beauty of stone…
Natural stone in life
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PANORAMA

Can Turkish companies go to China with peace of mind?
Will our companies experience difficulties in Xiamen fair?
In March, on the last day of the Xiamen fair, the shock of the detention 

of four Turkish businessmen was replaced by uncertainty.
The chronology of the following statements was as follows:
In June, Istanbul Mineral Exporters’ Association President Aydın 

Dinçer said that it is China which is the country in question so no one 
can give the guarantee of travel without fear of detention.

In August, when concerns about participating in Xiamen, of which we 
are the biggest participant, have not ended, Aegean Mineral Exporters’ 
Association President and national participation organizer of Turkey, 
Mevlüt Kaya made a written statement saying “We survived the shock of 
detention” and invited companies to Xiamen.

I think it’s a pretty ‘brave’ invitation!
The most important explanation, which has been overlooked, was made 

by China’s ambassador to Turkey, Deng Li.
Li, who visited the marble center Afyonkarahisar with his delegation 

on August 16, used the following statements which were overlooked in 
his statement to the journalists:

“The door of the Chinese market will be open to Afyon and Turkey at any 
moment. As long as they operate in accordance with our laws and rules. 
Our Turkish marble friends will not experience any difficulties.” 

The message was received!
∞∞

While speaking about ‘China’, let’s end this issue and talk about trade 
wars. It has become clear that the escalating tension is part of a conscious 
policy. President Trump officially named the economic war against 
China, which made almost the entire world importer, in a tweet on 
August 23rd:

“Is our great enemy Powell or Chinese President Xi?”
Although Trump was imposed on the President 

of the American Central Bank, Powel; he was also 
clearly making a head of state as an enemy. The 
world is already under the influence of this wind.

∞∞
The 54th edition of Marmomac is preparing to 

be stage of some digital applications to increase interaction between 
exhibitors and visitors this year. I encourage participants to find and try 
these innovations. You can also find the details on our pages.

Türk firmaları gönül rahatlığıyla Çin’e gidebilir mi?  
Xiamen fuarına gidiş-gelişlerde firmalarımız pürüz yaşar mı?
Mart ayında Xiamen fuarının son gününde dört Türk mermercinin 

gözaltına alınmasının şaşkınlığı yerini belirsizliğe bırakmıştı.  
Ardından yapılan açıklamaların kronolojisi şöyleydi:
Haziran’da İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer 

söz konusu ülkenin Çin olduğunu vurgulayarak, gözaltı korkusu 
yaşamadan seyahat garantisini kimsenin veremeyeceğini söyledi.

Ağustos ayında, en büyük katılımcısı olduğumuz Xiamen’e katılım 
noktasında duyulan endişeler dinmeyince bu kez fuarın Türkiye’den milli 
katılım organizatörü Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin başkanı Mevlüt 
Kaya yazılı bir açıklama yaparak, “Gözaltının şokunu atlattık” diyerek 
firmaları Xiamen’e davet etti. 

Bence oldukça ‘cesur’ bir davet!
Dikkatten kaçan en önemli açıklamanın sahibiyse bizzat Çin’in Türkiye 

Büyükelçisi Deng Li oldu.
Li, 16 Ağustos’ta beraberindeki heyetle birlikte mermer merkezi 

Afyonkarahisar’ı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada satır 
aralarında kalan şu ifadeleri kullandı:

“Çin pazarının kapısı Türkiye ve Afyon’a her an açık tutulacaktır. Yeter 
ki, bizim yasalarımıza ve kurallarımıza uyumlu bir şekilde faaliyette 
bulunsunlar. Türk mermerci arkadaşlarımızın karşılaşacakları her 
hangi bir sıkıntı olmayacaktır.” 

Mesajı alan almıştır!
∞∞

‘Çin’ demişken bu konuyu noktalayıp ticaret savaşlarına değinelim.  
Tırmanan gerilimin bilinçli bir politikanın parçası olduğu artık 
belirginleşti. Neredeyse tüm dünyayı ithalatçı yapan Çin’e karşı ekonomik 
savaşın adını da Başkan Trump 23 Ağustos Cuma günü attığı tvitle 
resmen koydu:

“Bizim büyük düşmanımız Powell mı Çin Devlet 
Başkanı Xi mi?”

 Trump, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powel’a 
yüklense de bir devlet başkanını da açıkça düşman olarak 
duyurmuş oldu. Dünya zaten bu rüzgarın etkisi altında.

∞∞
Marmomac fuarının 54’üncü edisyonu bu yıl katılımcılar ve ziyaretçiler 

arasındaki etkileşimi artırmaya yönelik bazı dijital uygulamalara sahne 
olmaya hazırlanıyor.   Katılımcılara bu yenilikleri bulup denemelerini 
öneririm. Detaylarını sayfalarımızda da bulabilirsiniz.

Çin Büyükelçisi’nin satır 
arasında kalan sözleri! 

Hüsamettin Berber

The words of the Chinese 
Ambassador between the lines!
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İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB), dünya 
doğal taşının önemli ülkelerinden İtalya’da yerini alıyor.  
Marmomac Fuarı’na (25-28 Eylül) 133 Türk markasının 
katılım gösterdiklerini dile getiren İMİB Başkanı Aydın 

Dinçer, Turkish Stones marka algısını arttırmak için dört gün 
boyunca temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

Istanbul Mineral Exporters’ 
Association (IMIB) takes its 

place in Italy, one of the important 
countries of the world natural 

stone. Stating that 133 Turkish brands 
participated in Marmomac Fair (25-28 

September), IMIB President Aydın Dinçer 
noted that they would make contacts for four 

days to increase the perception of the Turkish 
Stones brand.

FAIRS FUARLAR

ITALY, AN IMPORTANT MARKET
Noting that by being 

one of the important 
natural stone exporters, 
Italy seems to be a 
competitor, but it is in 
fact an important market, 
IMIB President made 
the following remarks: 
“Marmomac Natural 
Stone Fair is one of 
the most important 
organizations in the 
world. The fair, which 
has been organized for 54 years, can open the doors of many countries 
at the same time, if used correctly. We will benefit from the fair in 
the best way to introduce the Turkish stone to the Italian market 
and to the brands coming from many countries of the world and to 
show the richness of color and pattern we have. We will make one-
to-one contacts to create new connections and expand the scope of 
our existing connections. We will also give our Turkish Stones bags 
to all visitors at the exhibition hall and will develop our contacts by 
directing the visitors to Turkish stand and making presentations.”

“INTRODUCTION OF PRODUCT GROUPS”  
Pointing out that being both the sector and the union, they attach 

great importance to the fair, Dinçer continued his words as follows: 
“Marmomac Fair is one of the leading fairs in the world and it is 
very suitable for us to have an organization where the design aspect 
of the business is at the forefront. With this perspective, as the sector 
representatives at the fair which has been held for 54 years; we will 
exhibit decorative products such as marble, granite, travertine tiles, 
slabs and curbs and mosaics and machinery/equipment.”

To expand its 2 billion USD trade volume, Turkey being one of 
the world’s most important natural stone exporters takes place at 
Verona Marmomac Fair, hosted by Istanbul Mineral Exporters’ 

Association (IMIB). Turkey, making its national participation under 
the umbrella of IMIB to the Marmomac 2019 which is held in Italy 
for the 54th time this year, has over 80 different types of marble in over 
650colors and patterns. Turkey also has a variety close to 150 in natural 
stones such as travertine, limestone and granite.

Saying that they participated at the Marmomac 2019 Natural Stone 
Fair which will be held between 25th and 28th September 2019 with 
the hosting of Istanbul Mineral Exporters’ Association, Aydın Dinçer, 
the President of IMIB also stated that 50 of 133 Turkish brands are 
national participants and 83 of them are individual participants. 
Stating that Marmomac 2019 Natural Stone Fair is very important 
for introducing Turkish natural stone, showing examples of usage in 
design and making new collaborations, Dinçer said that they will hold 
contacts for four days to increase Turkish Stones brand perception.

Dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye, 
2 milyar dolarlık ticaret hacmini genişletmek için İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde, Verona Marmomac 

Fuarı’nda yerini alıyor. İtalya’da düzenlenen ve bu yıl 54. kez kapılarını 
açan Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı’na İMİB çatısı altında milli 
katılım sağlayan Türkiye’de, 80’in üzerinde değişik tür ile 650’nin 
üzerinde renk ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca traverten, kireçtaşı 
ve granitte de 150’ye yakın doğal taş çeşitliliğine sahip. 

Bu yıl 25– 28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 
“Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı”na İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği ev sahipliğinde milli katılım gösterdiklerini dile getiren İMİB 
Başkanı Aydın Dinçer,  133 Türk markasından 50 tanesinin milli 
katılımcı, 83’ünün ise bireysel katılımcı statüsünde bulunduğunu 
ifade etti. Türk doğal taşını tanıtmak, tasarımda kullanım örneklerini 
göstermek ve yeni işbirlikleri yakalamak için Marmomac 2019 Doğal 
Taş Fuarı’nın son derece önemli olduğunu söyleyen Dinçer, Turkish 
Stones marka algısını arttırmak için dört gün boyunca temaslarda 
bulunacaklarını anlattı. 

İTALYA ÖNEMLİ PAZAR
Önemli doğal taş ihracatçılarından biri olduğu için İtalya’nın 

rakip gibi görünse de aslında önemli bir pazar olduğunu kaydeden 
İMİB Başkanı Dinçer şunları söyledi; “ Marmomac Doğal Taş 
Fuarı, dünyanın önemli organizasyonlarından biri. 54 yıldır 
düzenlenen fuar, aynı anda pek çok ülkenin kapısını size açabilir, 
eğer doğru kullanılırsa. Türk taşını hem İtalyan pazarına hem 
de dünyanın pek çok ülkesinden gelen markalara tanıtmak, 
sahip olduğunuz renk ve desen zenginliğini göstermek için fuarı 
en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni bağlantılar oluşturmak, 
var olan bağlantılarımızın kapsamını genişletmek için birebir 
temaslarda bulunacağız. Ayrıca Turkish Stones çantalarımızı fuar 
girişinde bütün ziyaretçilere verip, Türkiye holüne yönlendirerek 
yapacağımız sunumlarla bağlantılarımızı geliştireceğiz.” 

“ÜRÜN GRUPLARININ TANITIMI”  
Sektör ve birlik olarak fuarı fazlasıyla önemsediklerine işaret eden 

Dinçer sözlerine şöyle devam etti; “Marmomac Fuarı, dünyanın 
lider fuarlarından biri olduğu gibi, işin tasarım yönünün ön planda 
olduğu bir organizasyon olması da bizim amacımıza son derece 
uygun. Bu bakış açısıyla da 54 yıldır düzenlenen fuarda sektör 
temsilcileri olarak; mermer, granit, traverten fayans, plaka ve 
bordürler ile mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanları 
sergileyeceğiz.” 

‘TURKISH STONES’
in Italy!
‘TURKISH 
STONES’ 
İtalya’da!
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FAIR FUARLAR

Marmomac 2019 at Veronafiere: 

Marmomac 2019 Veronafiere’de: 

The natural stone business is 
increasingly digital and international

Doğal taş ticareti daha 
dijital ve daha uluslararası 

The 54th international natural stone, technology and design 
exhibition is scheduled 25-28 September

B2b meetings targeted by segment and type of use of natural 
stone materials, an educational project for interior designers, 
expanding digital developments and the international promotion 
network. These are some of the new features in the line-up for 
Marmomac 2019, scheduled at Veronafiere 25-28 September.

The 54th edition of the world›s most important exhibition dedicated 
to marble, granite, processing technologies, applied design and training 
was presented yesterday in Milan by the President and the CEO of 
Veronafiere, respectively Maurizio Danese and Giovanni Mantovani, 
Stefano Ghirardi, president of PNA (the Authentic Natural Stone 
Network) and Raffaello Galiotto, designer and curator of Hall 1 together 
with Vincenzo Pavan. Journalist Giorgio Tartaro acted as moderator.

54. uluslararası doğal taş, teknoloji ve tasarım sergisinin 25-28 
Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İç mimarlar için bir eğitim projesi olan, doğal taş malzemelerin 
segmentine ve kullanım tipine göre yapılan işten işe toplantılarında, dijital 
gelişmelerin ve uluslararası tanıtım ağının yaygınlaştırılması hedefleniyor. 
Bunlar, 25-28 Eylül tarihleri arasında Veronafiere’de gerçekleşecek 
Marmomac 2019 programındaki yeni özelliklerden bazıları.

Mermer, granit, işleme teknolojileri, uygulamalı tasarım ve eğitim 
konularına adanmış dünyanın en önemli sergisinin 54.sü dün 
Milano’da, Gazeteci Giorgio Tartaro moderatörlüğünde, Başkan 
Maurizio Danese, Veronafiere CEO’su Giovanni Mantovani,  PNA 
(Özgün Doğal Taş Ağı) Başkanı Stefano Ghirardi,  Salon 1’in 
tasarımcısı ve küratörü Raffaello Galiotto ve Vincenzo Pavan 
tarafından sunuldu. 

This natural stone chain in 2018 saw trade of than 18 billion 
interchanges globally; Italian industry ranks in the forefront as regards 
added value of production, worth more than 4 billion euros last year 
(73% thanks to exports*).

Marmomac enjoys a high international profile, as confirmed by 
figures for the 2018 edition: 62% of the 1,616 exhibiting companies and 
68,000 operators were international, from 150 countries world-wide. 
This result is also the outcome of collaboration with ICE-Italian Trade 
Agency, Confindustria Marmomacchine and the Veneto Region as 
regards international buyers.

“Marmomac is now the landmark meeting platform for 
international natural stone system professionals, where Italy plays a 
leading role,” said Maurizio Danese, President of Veronafiere.   
“Veronafiere’s goal is to consolidate the leadership of this brand 
thanks to the guidelines in the new business plan through to 2022 
which envisages investments of 105 million euros that also focus on 
the growth of our most successful formats.”

Business opportunities involving natural stone remain at the heart 
of the event and its product categories:marble, natural stone, granite, 
agglomerates and conglomerates, marble blocks, unhewn stone 
and large formats, processing machinery and equipment, means of 
transport and lifting, abrasives, diamond-cutting systems, chemical 
products and services.

2018’deki bu doğal taş zincir, dünya genelinde 18 milyardan 
fazla ticarete tanıklık etti; İtalya endüstrisi, üretimin katma değeri 
bakımından geçen yıl 4 milyar avrodan fazla değerle ön sırada yer 
alıyor. (ihracat sayesinde yüzde 73 *Kaynak)

Marmomac, 2018 yılı için verilen rakamlarla onaylandığı gibi 
uluslararası bir profile sahip… Bin 616 sergi katılımcısı şirketin 
yüzde 62’si ve dünya çapında 150 ülkeden sergiye katılan 68 bin 
operatör yabancılardan oluşuyor. Bu sonuç aynı zamanda uluslararası 
alıcılar açısından ICE-İtalyan Ticaret Ajansı, Confindustria 
Marmomacchine ve Veneto Bölgesi ile işbirliğinin bir sonucu.

Veronafiere Başkanı Maurizio Danese, “Marmomac şimdi İtalya’nın 
öncü bir rol oynadığı uluslararası doğal taş sistem profesyonelleri için 
buluşma noktası olan bir platform” dedi. “En başarılı formatlarımızın 
büyümesine de odaklanan 105 milyon Euro tutarındaki yatırımları 
öngören 2022 yılına kadar  olan süreyi kapsayan plan çerçevesinde 
ortaya koyulan yeni iş dünyasının ilkeleri sayesinde Veronafiere’nin 
hedefi, bu markanın liderliğini pekiştirmektir”diye konuştu.

Doğal taşı içeren iş fırsatları etkinliğin ve ürün kategorilerinin 
merkezinde kalmaya devam ediyor. Bu kategoriler: mermer, doğal taş, 
granit, aglomera ve konglomeratlar, mermer bloklar, kesilmemiş taş 
ve büyük ebatlı, işleme makineleri ve ekipmanları, taşıma ve kaldırma 
araçları, aşındırıcılar, elmas kesme sistemleri, kimyasal ürün ve 
hizmetler.

19



FAIR

With the aim of being an increasingly effective business 
tool, Marmomac 2019 will hold b2b meetings  with 
a “speed dating” format; following the geographical 
focus in 2018, this year will highlight applications in 
three areas (luxury/slabs/tools), each with specific 
targets (architects/distributors/marble operators and 
installation technicians) from countries including United 
States, Canada, United Kingdom, Russia, China, South 
Africa, Australia, Germany, Mozambique, Turkey and Iran.  

“Internationality is one of Marmomac’s development 
assets,” said Giovanni Mantovani, CEO of 
Veronafiere. “Starting from the event in Verona, we have 
since created a global community linked with natural stone 
products that today boasts roots in the United States with 
StoneExpo and Brazil thanks to Vitória and Cachoeiro Stone 
Fair. This is a continually expanding network which we 
are now also keen to test even in Asian markets, with new 
initiatives in Shanghai and Beijing.”

Giderek daha etkili bir iş aracı olmak amacıyla, Marmomac 
2019’da, “hızlı buluşma” biçiminde işten işe toplantıları 
düzenlenecek; 2018’deki coğrafi odağı takiben bu sene de, 
her biri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik 
Krallık, Rusya, Çin, Güney Afrika, Avustralya, Almanya, 
Mozambik, Türkiye ve İran gibi ülkelerden gelen katılımcıları  
(mimarlar / distribütörler / mermer operatörleri ve kurulum 
teknisyenleri) hedefleyen üç alanda (lüks / levha / aletler) 
yapılan uygulamalar vurgulanacak. 

Veronafiere CEO’su Giovanni Mantovani da şunları 
kaydetti;

“Uluslararasılık, Marmomac’ın kalkınma varlıklarından 
biridir. Verona’daki etkinlikten yola çıkarak, o zamandan 
beri Brezilya Vitória ve Cachoeiro Taş Fuarı sayesinde 
ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki köklerini StoneExpo 
ile birleştiren doğal taş ürünleri ile bağlantılı küresel bir 
topluluk yarattık. Bu, şu anda Şanghay ve Pekin’de yeni 
girişimlerle Asya pazarlarında bile test etmeye istekli 
olduğumuz sürekli genişleyen bir ağ.”
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FAIR FUARLAR

The trade growth of the exhibition relies on fundamental aspects 
such as innovation, design and training. This concept is represented at 
Marmomac by the exhibitions highlighted in Hall 1 The Italian Stone 
Theatre, that brings together Italian research, experimentation, natural 
stone and technology.

The theme for the 2019 edition is Naturality - 
the naturalness of stone in its purest aspect which 
enhances uniqueness and geodiversity, as emphasized by 
the green scenario alluding to the link between plant and mineral 
worlds.

A concept also backed up reaffirmed by Marmomac through its 
membership of Rete PNA (Pietra Naturale autentica - Authentic 
Natural Stone) to promote truly natural stone products.

Serginin ticari büyümesi, inovasyon, tasarım ve eğitim gibi temel 
konulara dayanıyor. Bu konsept Marmomac’ta, İtalyan araştırmalarını, 
deneylerini, doğal taşı ve teknolojiyi bir araya getiren 1. Salon İtalyan 
Taş Tiyatrosu’nda vurgulanan sergilerle temsil ediliyor.

2019 yılı için tema; Doğallık- bitki ve mineral dünyaları arasındaki 
bağlantıya değinen yeşil senaryo tarafından vurgulandığı gibi, 

benzersizliği ve coğrafi çeşitliliği artıran en saf yönüyle taşın 
doğallığı…

Bu konsept aynı zamanda Marmomac tarafından, gerçek doğal taş 
ürünlerini tanıtmak için Rete PNA (Pietra Naturale autentica – 
Özgün Doğal Taş) üyeliğiyle destekleniyor.

Followings its debut in 2018, The Italian Stone 
Theatre welcomes back Brand & Stone 2.0, the exhibition 
where major furniture and design brands (Antonio Lupi, Aston 
Martin, Baxter, Casamania, Horm and Tonino Lamborghini Casa) 
create specific projects for companies in the natural stone sector.

The Art Ways event also returns, where five artists experiment with 
computer numerical stone processing technologies to produce works 
of art. The concept of hortus conclusus is taken up in Lithic Garden, 
with the development of five settings providing a cross-section view of 
the interior of a stone garden, while Natural Things seeks to rediscover 
the relationship between man and nature through eight new design 
projects. The hall is also complemented by the Ristorante d’Autore, 
dedicated to gastronomic excellence in a setting that recalls rocky 
landscapes, and the Wine Bar.

The Young Stone Project is an event dedicated to young students and 
researchers. It brings together stone material prototypes developed by 
six universities (Bari, Bologna, Pescara, Rome, Venice and Verona) and 
the Sant’Ambrogio di Valpolicella School of Marble.

Special emphasis is also given to architects. The Marmomac 
Academy organises specific training and refresher courses that this year 
also focus on the world of interior designers. One of the innovations 
at this edition of Marmomac is an educational project focusing in 
particular on interior designers who, thanks to a course arranged into 
three workshops, can investigate the features of natural stone products 
in order to propose this material more effectively among end customers.  

2018’de ilkine ev sahipliği yapan İtalyan Taş Tiyatrosu, Antonio Lupi, 
Aston Martin, Baxter, Casamania, Horm ve Tonino Lamborghini 
Casa gibi büyük mobilya ve tasarım markalarının doğal taş 
sektöründeki şirketlere özel projeler oluşturduğu bir sergi olan Brand 
& Stone 2.0’ı [Marka ve Taş 2.0] tekrar ağırlıyor. 

Ayrıca, beş sanatçının sanat eseri üretmek için bilgisayarlı sayısal 
taş işleme teknolojilerini denedikleri Art Ways etkinliği de geri 
döndü. Hortus conclusus konsepti, bir taş bahçenin kesitini gösteren 
beş ortamın geliştirilmesiyle Lithic Garden’da ele alınırken, Natural 
Things, sekiz yeni tasarım projesi ile insan ve doğa arasındaki ilişkiyi 
yeniden keşfetmeye çalışıyor. Salon aynı zamanda kayalık manzaraları 
andıran bir ortamda gastronomik mükemmelliğe adanmış Ristorante 
d’Autore ve Wine Bar ile tamamlanıyor. 

Genç Taş Projesi, genç öğrencilere ve araştırmacılara adanmış bir 
etkinlik. Altı üniversite (Bari, Bologna, Pescara, Roma, Venedik ve 
Verona) ve Sant’Ambrogio di Valpolicella Mermer Okulu tarafından 
geliştirilen taş malzeme prototiplerini bir araya getiriyor.

Mimarlara da özel bir vurgunun yapıldığı Marmomac Akademisi, 
bu sene, iç mimar dünyasına odaklanan özel eğitim ve tazeleme 
kursları da düzenliyor. Marmomac’ın bu seneki yeniliklerden bir 
diğeri de, özellikle üç atölye çalışmasından oluşan kurs sayesinde, bu 
malzemeyi son kullanıcılara daha etkin bir şekilde sunmak için doğal 
taş ürünlerinin özelliklerini araştıran iç mimarlara odaklanan eğitim 
projesi.
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FAIR FUARLAR

Marmomac 2019 is even more digital, in a context of supporting 
business as well as continually expansion and diffusion of natural 
stone culture. First of all, a new App integrates with the geolocation 
system in all exhibition halls so that visitors can 
save their favourite exhibitors, voice and text 
memos, as well swap digital business cards.

B2in  is an online platform for matching 
supply and demand where Italian and 
international companies and buyers have 
the chance to meet each other, organize 
appointments on stands and manage daily 
agendas.

The online catalogue of exhibitors 
is increasingly interactive with 
impressive content. Marmomac Plus 
+people+products+projects this year focuses 
even more on telling company stories and their 
project portfolios.

Lastly, Marmomac also welcomes back two 
awards: the Icon Award identifies the work 
displayed in The Italian Stone Theatre that 
will be used as the image for the 2020 promotional campaign, while 
the Best Communicator Award acknowledges the care and originality 
that exhibiting companies dedicate to their stand fittings. 

***(Data source: Confindustria Marmomacchine Research Centre 
and 30th World Stone Report edited by Carlo Montani and published 
by Aldus)

Doğal taş kültürünün sürekli genişlemesi ve yayılmasının yanı 
sıra işletme sürecini de destekleme bakımından,  Marmomac 2019 
artık daha dijital. Her şeyden önce, tüm sergi salonlarında coğrafi 

konumlama sistemiyle bütünleşen yeni bir uygulama 
sayesinde ziyaretçiler, beğendikleri katılımcıları 
kaydedebiliyor, sesli ve yazılı notlar alabiliyor ve hatta 
dijital kartvizit değişimi yapabiliyorlar.

B2in ise İtalyan ve uluslararası şirketler ile alıcıların 
birbirleriyle tanışma, stantlarda randevu alma ve 
günlük ajandaları yönetme olanağına sahip olduğu 
arz ve talebi karşılamak için oluşturulmuş çevrimiçi 
bir platform.

Fuara katılanların yer aldığı çevrimiçi katılımcı 
kataloğu, etkileyici içeriğiyle daha da etkileşimli 
hale gelmiş durumda. Marmomac Plus 
+insanlar+ürünler+projeler, bu yıl şirket hikâyeleri 
ve proje portföylerini anlatmaya daha da fazla 
odaklanıyor.

Son olarak Marmomac, iki ayrı ödüle de ev 
sahipliği yapıyor. Bunlardan İkon Ödülü, 2020 
tanıtım kampanyasının imgesi olacak İtalyan Taş 

Tiyatrosu’nda sergilenen çalışmaya verilecekken; En İyi İletişimci 
Ödülü, stant açan firmaların stant donatılarına gösterdikleri özeni ve 
bu stantların özgünlüğünü vurguluyor.

*Kaynak: Confindustria Marmomacchine Araştırma Merkezi ve Carlo 
Montani tarafından hazırlanan, Aldus tarafından yayınlanan ve 30. 
Dünya Taş Raporu.
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EXPORT İHRACAT

Deng Li, Ambassador of the People’s Republic of China in Ankara, 
said that 60% of the imported marble used in China is Turkish 
marble. Chinese ambassador noting that half of Turkey’s marble 

exports goes to China also said that there is a stable and long-term trade 
relations between the two countries. Deng points out that the relations 
between the two countries are based on a solid foundation: “I look 
forward to the future of Turkish marble in the Chinese market. 5 million 
tons of marble went to China last year. So I think this year’s figure 
will be bigger than that. If you look at the growth rate of China’s gross 
domestic product, if the growth rate of our market increases steadily, 
then our need for Turkish marble will increase in proportion to it.”

Chinese Ambassador Li Deng also announced that 5 million tons of 
marble blocks were sent from Turkey to China last year.

WHAT DO THE IMIB FIGURES SAY?
Referring to the figures of Istanbul Mineral Exporters’ Association 

(IMIB), in the first seven months (January 1 to July 31) the total 
amount of natural stone exports from Turkey to China amounted to 
1 million 930 thousand tons. The value equivalent of these exports 
to China was 394 million USD. In return for 358 thousand tons of 
exports to this country in July, 75 million 461 thousand USD revenue 
was obtained.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin’de 
kullanılan ithal mermerlerin yüzde 60’ının Türk mermeri 
olduğunu söyledi. Türkiye’nin ihraç ettiği mermerin yarısının 

Çin’e gittiğini dile getiren büyükelçi, iki ülke arasında istikrarlı ve 
uzun vadeli ticari bir ilişki olduğunu dile getirdi. İki ülke arasındaki 
ilişkilerin sağlam bir temele dayandığına işaret eden Deng, “ Türk 
mermerini Çin piyasasındaki geleceğine çok sıcak bakıyorum. Çin’e 
geçen yıl 5 milyon ton mermer gitti. O yüzden bence bu yılki rakam 
bundan daha büyük olacak. Çin’in gayri safi yurt içi hasılasının 
büyüme hızına bakabilirseniz, bizim piyasa büyüme oranı çok 
istikrarlı bir şekilde yükselirse, o zaman Türk mermerine olan 
ihtiyacımız da onunla orantılı bir şekilde artacak” diye konuştu.

Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye’den ülkesine geçen yıl 5 
milyon ton blok mermerin gönderildiğini de açıkladı. 

İMİB RAKAMLARI NE DİYOR?
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) rakamlarına bakıldığında 

ise Türkiye’den Çin’e ilk yedi ayda (01 Ocak-31 Temmuz) yapılan 
toplam doğal taş ihracatı miktar bazında 1 milyon 930 bin ton olarak 
gerçekleşti. Çin’e yapılan bu ihracatın değer bazında karşılığı ise 394 
milyon dolar oldu.  Bu ülkeye Temmuz ayında yapılan 358 bin tonluk 
ihracata karşılık olarak ise 75 milyon 461 bin dolarlık gelir elde edildi.

60% of the marble used 
in China from Turkey
Çin’de kullanılan mermerin 
yüzde 60’ı Türkiye’den

In 2018, about 5 million tons of marble were 
exported from Turkey to China, the world’s 
largest natural stone market. According to 
Chinese sources, 60% of the marble used in this 
country is Turkish marble…

Dünyanın en büyük doğal taş pazarlarından 
Çin’e 2018 yılında Türkiye’den yaklaşık 
5 milyon ton mermer ihraç edildi. Çin 
kaynaklarına göre bu ülkede kullanılan 
mermerlerin yüzde 60’ı Türk mermeri…

Deng Li
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Stating that they are quite successful and competitive in the Chinese 
market, the president of Aegean Mineral Exporters’ Association 
(EMIB) Mevlüt Kaya also noted that more than 12% of the natural 
stone import of China is supplied by Turkey and Xiamen Natural Stone 
and Technologies Fair is the driving force in increase of natural stone 
exports to China.

INVITATION FROM KAYA TO COMPANIES
Emphasizing that as the natural stone industry they survived the 

shock caused by the detention of four Turkish exporters on the last 
day of Xiamen Natural Stone and Technologies Fair in 2019 and 
this situation did cause no harm to Turkey-China relations which 
are extremely strong, Kaya also said that “During the January-June 
2019 period, 319 million USD natural stone exports to China were 
realized. China is the leading market for our natural stone exports. It 
will maintain this position in the coming years. I would like to invite 
our natural stone exporters to take part in Xiamen Natural Stone and 
Technologies Fair in 2020.”

XIAMEN Fair, attended by 200,000 professional buyers from 
China and all over the world, is important in terms of creating the 
opportunity to closely monitor and examine the natural stone market 
in China, promote the products in this market, improve existing 
business contacts, make new ones and schedule preliminary talks for 
meeting new buyers.

26% INTERNATIONAL PARTICIPANTS ARE 
FROM TURKEY

While 26 percent of international participants of Xiamen Fair are 
from Turkey, its 18 percent are composed of Italian natural stone 
exporters. India was represented by 9 percent, Brazil by 8 percent, 
Egypt by 7 percent, Portugal by 5 percent, and the United States by 1 
percent.

The natural stone exporters who want to participate in Xiamen 
Natural Stone and Technologies Fair in 2020 are expected to contact 
the Aegean Mineral Exporters’ Association by e-mail maden@eib.org.
tr or phone 0 232 488 60 00.

Çin pazarında oldukça başarılı ve rekabetçi olduklarını belirten 
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt 
Kaya, Çin’in doğal taş ithalatının yüzde 12’den fazlasını Türkiye’den 
karşıladığını, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye’den 
Çin’e doğal taş ihracatının artmasında itici güç olduğunu kaydetti.

KAYA’DAN FİRMALARA DAVET  
Doğal taş sektörü olarak, 2019 yılında Xiamen Doğaltaş ve 

Teknolojileri Fuarı’nın son günü 4 Türk ihracatçısının gözaltına 
alınmasının şokunu atlattıklarını ve son derece güçlü olan Türkiye-
Çin ilişkilerine zarar vermediğine dikkati çeken Kaya, “2019 yılının 
Ocak -Haziran döneminde Türkiye’den Çin’e 319 milyon dolar doğal 
taş ihracatı gerçekleştirdik. Çin, doğal taş ihracatımızda lider pazar 
konumunda. Bu pozisyonunu önümüzdeki yıllarda da sürdürecek. 
Doğal taş ihracatçılarımızı 2020 yılında Xiamen Doğal Taş ve 
Teknolojileri Fuarı’nda yerlerini almaya davet ediyorum” diye 
konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti ve dünyanın dört bir tarafından gelen 
200 bin profesyonel alıcının ziyaretçi olarak katıldığı XIAMEN 
Fuarı, Çin Halk Cumhuriyeti doğal taş pazarını yakından izleme ve 
inceleme, ürünlerini bu pazarda tanıtma, mevcut ticari bağlantılarını 
geliştirme, yeni bağlantılar kurma ve alıcılar ile tanışmaya yönelik ön 
görüşmelerde bulunma imkanı tanıması bakımından önem arz ediyor.

YÜZDE 26’SI TÜRKİYE’DEN
Xiamen Fuarı’nın uluslararası katılımcıların yüzde 26’sını Türkiye 

oluştururken, katılımcıların yüzde 18’i İtalyan doğal taş ihracatçılardan 
oluştu. Hindistan yüzde 9, Brezilya yüzde 8, Mısır yüzde 7, Portekiz 
yüzde 5 ve ABD yüzde 1 ile temsil edildi.

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na 2020 yılında katılmak 
isteyen doğal taş ihracatçısı firmaların Ege Maden İhracatçıları 
Birliği ile maden@eib.org.tr e-posta adresi ya da 0 232 488 60 
00 numaralı telefon aracılığıyla iletişime geçmeleri bekleniyor.

Preparations for Xiamen 
Fair started

Xiamen Fuarı’nın hazırlıkları başladı
Turkish natural stone exporters started preparations for the Xiamen Natural Stone and Technologies Fair, 
which will be held on 16-19 March 2020 in the People’s Republic of China, the largest export market, 
where they meet 12 percent of their annual imports. The president of Aegean Mineral Exporters’ Associa-
tion (EMIB) which is the organizer of the national participation from Turkey, Mevlüt Kaya invited compa-
nies to the fair by stating that they survived the shock caused by the detention of four miners at the fair. 

Türk doğal taş ihracatçıları, yıllık ithalatının yüzde 12’sini karşıladıkları, en büyük ihraç pazarları 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde 16-19 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Xiamen Doğal Taş 
ve Teknolojileri Fuarı hazırlıklarına başladı. Türkiye’den milli katılım organizatörü olanEge Maden 
İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya bu sene fuarda dört Türk madenciye yapılan gözaltının 
neden olduğu şoku atlattıklarını söyleyerek firmaları fuara davet etti.

In 2019, 132 firms, 72 of which participated through National 
Participation Organization, took place at the Xiamen Natural 
Stone and Technologies Fair to which Turkey’s national 

participation organization is made by Aegean Mineral Exporters’ 
Association (EMIB).

Türkiye milli katılım organizasyonu Ege Maden İhracatçıları 
Birliği tarafından yapılan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri 
Fuarı’na 2019 yılında 72’si Milli Katılım Organizasyonu ile 132 

firma katılmıştı.
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NATURAL STONE AND ART / DOĞAL TAŞ VE SANAT

Sculpture 
Symposium 
on Marmara 
Island
Marmara 
Adası’nda 
heykel 
sempozyumu

The 19th International Marble Sculpture 
Symposium was the scene of colorful images on 
Marmara Island, famous for its marble and nature.

Mermeriyle ve doğasıyla ünlü adada 19. 
Uluslararası Mermer Heykel Sempozyumu 
renkli görüntülere sahne oldu.  

The sculptures produced at the 19th International Prokonnesos 
Marble Sculpture Symposium, which was organized by Balıkesir 
Metropolitan Municipality, Istanbul Mineral Exporters’ 

Association (IMIB), ESİT Energy Inc. and Marmara Municipality in 
Saraylar Neighborhood, took their place in Abroz 
Masal Park. The symposium, which has become 
a tradition, aimed to discuss the problems in the 
marble and natural stone sector, to convey the 
technical and scientific developments to the broad 
masses, and to bring communication between 
researchers, operators, company representatives 
and executive circles on the same platform.

After the event, Süleyman Aksoy, the Mayor 
of Marmara, made a short speech and thanked 
the organizations that supported the event 
contributing to the promotion of the Marmara 
district along with the marble that gave its name 
to the Sea of Marmara in Turkey and abroad.

Saraylar Mahallesi’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, ESİT Enerji A.Ş. ve 
Marmara Belediyesi tarafından organize edilen 19. Uluslararası 

Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumu’nda çalışılan heykeller 
Abroz Masal Park’ta yerini aldı. Geleneksek 
hale gelen sempozyum ile mermer ve doğal 
taş sektöründeki sorunların incelenmesi ve 
tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş 
kitlelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, firma 
temsilcisi ve yönetici çevrelerin aynı platformda 
buluşturularak iletişim sağlanması amaçlandı.

Etkinliğin ardından kısa bir konuşma yapan 
Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 
Marmara Denizi’ne adını veren mermerle 
birlikte Marmara ilçesinin yurt içi ve yurt 
dışında tanıtımının sağlanmasında katkı 
sağlayan organizasyona destek veren kuruluşlara 
teşekkür etti.
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KÜRSÜ

Homo sapiens, var oluşundan günümüze hep doğal taş ile barışık 
bir yaşam tarzını seçmiştir. Binlerce yıldır hiç vaz geçmediği 3 unsur: 
“Taş, toprak, su” olmuştur. 

Doğal taş atmosferik koşullara dayanıklılığı ile yüzyıllarca dış 
etkilere direnmiş insanın kültürel, sanatsal, sosyal yaşamı ile ilgili 
bilgilerin binlerce yıl öteden günümüze taşınmasına imkan vermiştir. 
Geçmişi merak eden bizlere atalarımız hakkında en doğru bilgileri taş 
yazıtlarda ve anıtlarda bulduk.

Isı akümülatör özelliği ile kışın binaların içini ısıtmış, yazın 
serinletmiştir. Şekil vermişiz kale duvarları yapmışız, su kemerleri, 
köprüler, saraylarda, binalarda merdiven, eşik, mutfak tezgâhları, 
kurna (evye), binek taşı, hamamların temel taşı, göbek taşı vb… 
Piramitler, lahitler, yazıtlar, heykeller, anıtlar…  Hiçbir doğal malzeme 
tarih boyunca bu kadar yaygın kullanılmamış insanlığa hizmet 
vermemiştir. 

İşte bu nedenlerle insanlığın vazgeçilmezi olan mermer 
mimarlarımızın da vazgeçilmez doğal malzemesi olmuştur.

Since its existence, Homo sapiens has always chosen a lifestyle 
reconciled with natural stone. There have been 3 elements which have 
never been abandoned for thousands of years: “stone, soil, water.”

Natural stone resists external influences for centuries with its 
resistance to atmospheric conditions and has enabled thousands of 
years to convey the knowledge of human cultural, artistic and social 
life. We, who are curious about the past, found the most accurate 
information about our ancestors in stone inscriptions and monuments.

With its heat accumulator feature, it heated the inside of buildings 
in winter and cooled in summer. We have shaped it, built castle 
walls, aqueducts, bridges, staircases in palaces, buildings, sill, kitchen 
worktops, sink, passenger stone, foundation stone of baths, belly stone 
and so on… Pyramids, sarcophagi, inscriptions, statues, monuments… 
No natural material has ever served humanity and has never been used 
so widely.

For these reasons, marble, which is indispensable for humanity, has 
become the indispensable natural material of our architects.

Ephesus, Efes

Pergamon, Bergama Aphrodisias, Theatre Afrodisyas, Tiyatro

CHAIR 

Why did architects prefer Turkish 
natural stones in prestigious buildings in 
at least 176 of the world’s 193 countries?
Mimarlar neden dünyanın 193 ülkesinin 
en az 176’sında prestijli yapılarda Türk 
doğal taşlarını tercih etti? 

Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU (PhD.)  
STONEXT INC. 
STONEXT A.Ş.

There are 193 countries, or 195 including the Palestinian and 
the Vatican, which are recognized by the United Nations. When 
we examine Turkey’s exports in the past 5 years, it is seen 

that Turkish natural stone is selected to design their projects by 
international architects and architectural studios in 176 countries. If 
we take the countries, which we block export, processing and selling 
Turkish natural stones to different countries into consideration, we can 
easily say that almost all of the world’s architectural masterpieces are 
equipped with Turkish marbles.

When we ask the architects of international studios why the architects 
prefer Turkish marble so much, we often get similar answers:

Color and pattern richness of Turkish natural stones
High production capacity
Companies’ care to product quality with extremely modern machines
Prices are in line with project costs
When it comes to living environments, people, who move away 

from natural life and products with each passing day, have primarily 
preferred natural stone both for the covering and interior designs of 
buildings and making sculptures as a masterpiece.

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 193 -Filistin ve 
Vatikan dahil olmak üzere- 195 ülke bulunmaktadır. Geçtiğimiz 
5 yıl Türkiye ihracatını incelediğimizde bu ülkelerin mimarları 

ve uluslararası mimarlık stüdyoları tarafından 176 ülkede tasarımını 
yaptıkları projelerinde Türk doğal taşlarının seçildiğini görmekteyiz. 
Bu ülke sayısı blok ihracat yaptığımız ülkelerin de Türk doğal taşlarını 
işleyerek farklı ülkelere sattığını dikkate alırsak rahatlıkla “dünya 
mimari şaheserleri”nin tamamına yakınının mimarlar tarafından Türk 
mermerleri ile donatıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

‘Mimarlar neden Türk mermerlerini bu kadar çok tercih ediyor’ 
sorusunu uluslararası stüdyoların usta mimarlarına sorduğumuzda 
çoğunlukla benzer cevaplar alınmaktadır:

Türk doğal taşlarının renk ve desen zenginliği
Üretim kapasitelerinin yüksekliği
Firmaların son derece modern makineler ile ürün kalitelerine 

gösterdiği özen
Fiyatların proje maliyetlerine uygun olması
Her geçen gün doğal yaşamdan, doğal ürünlerden uzaklaşan 

insanların, konu yaşam ortamları olunca gerek binaların kaplamasında 
gerekse iç mimarlık tasarımlarında ve heykellerin şaheser olarak 
işlenmesinde öncelikli tercihleri doğal taş olmuştur. 

The marbles, 
which are 
exported all over 
the world from 
Turkey, adorn 
many iconic 
structure. The 
White House is 
one of them...

Türkiye'den dünyanın dört bir yanına ihraç edilen mermerler 
pek çok ikonik yapıyı süslüyor. Beyaz Saray da bunlardan biri...
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New project from 
Emre Arolat in Lisbon

Emre Arolat’tan Lizbon’da yeni proje
Renowned architect Emre Arolat is preparing to start a new project in Lisbon (Portugal). The 
construction of the Alcantara Gardens project in Lisbon by the architectural office EAA-Emre Arolat 
Architecture is scheduled to begin in early 2020, and the construction will be completed by mid-2022.

Tanınmış mimar Emre Arolat Lizbon’da (Portekiz) üstlendiği yeni bir projeye başlamaya hazırlanıyor. 
Mimarlık ofisi EAA-Emre Arolat Architecture’ın Lizbon’daki Alcantara Gardens projesinin inşaatının 
2020’nin başlarında başlaması, 2022 ortalarında tamamlanması planlanıyor.

According to news compiled by Archdaily.com, Emre Arolat 
architecture office will start a new project in Lisbon, Portugal. 
A lively neighborhood on the Tejo River, Alcantara is home 

to a harbor with industrial buildings converted into restaurants and 
nightclubs. In this neighborhood, the project land located adjacent to 
Lisbon’s historic commercial center is also located in a residential area 
with historical buildings.

Archdaily.com sitesinin derlediği habere göre Emre Arolat 
mimarlık ofisi Portekiz’in Lizbon kentinde yeni bir projeye 
başlayacak. Tejo nehri kenarındaki canlı bir mahalle olan 

Alcantara, genellikle restoran ve gece kulüplerine dönüştürülmüş 
endüstriyel binaların bulunduğu bir limana ev sahipliği yapan bir 
bölge. Bu semtte, Lizbon’un tarihi ticaret merkezinin bitişiğinde yer 
alan proje arsası, aynı zamanda tarihi yapıların bulunduğu bir yerleşim 
yerinde bulunuyor.

IT WILL BUILD A BRIDGE
The project, which is referred as “Emre Arolat will build bridges 

between new and old buildings in Lisbon” due to its adjacency both 
with 18th century buildings and the modern structures in the coastal 
area, is a 23 thousand m2 complex consisting of residential and office 
spaces. The 93 residences in Alcantara Gardens will be varied to 
accommodate both family and short-term stays.

KÖPRÜ KURACAK 
Projenin komşu olduğu 18’inci yüzyıldan kalma yapılar ile sahil 

bölgesindeki modern yapılara atıfta bulunarak “Emre Arolat Lizbon’da 
yeni ve eski yapılar arasında köprü kuracak” başlığıyla görülen proje, 
konut ve ofis alanlarından oluşan 23 bin m2’lik bir kompleks özelliği 
taşıyor. Alcantara Gardens’ta yer alan 93 konutun alanları, hem aile 
için hem de kısa süreli konaklamalara uygun olacak şekilde çeşitlilik 
gösterecek. 
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AROLAT’S PROJECTS

AROLAT’IN PROJELERİ

Arolat, who was born in Ankara in 1963 
and graduated from Mimar Sinan University 
Faculty of Architecture in 1986, continues 
his works at EAA-Emre Arolat Architects, of 
which he is a partner. Arolat’s architecture 
office, which has awards in Turkey and abroad, 
includes:

Nora Mosque (UAE), Plevneli Art Gallery 
(Istanbul), Abdullah Gül Museum and Library 
(Kayseri), Rixos Abu Dhabi Resort Hotel, 
Kalamis Marina (Istanbul), Emre Milano 
Turkish Pavilion (Italy), Le Meridien Hotel 
(Istanbul), Istanbul Painting and Sculpture Museum, Folkart Narlıdere (İzmir), 
Ege Perla (İzmir), Sabiha Gökçen Airport (İstanbul), Dalaman Airport (Muğla), 
Lara Kervensaray Hotel and Conference Hall (Antalya), Zorlu Center (İstanbul).

1963’te Ankara’da doğan, 1986’da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun olan Arolat, çalışmalarına ortağı olduğu EAA-Emre 
Arolat Architects’te devam ediyor. Alanında yurt içi ve dışında ödülleri bulunan 
Arolat’ın mimarlık ofisinin imza attığı projelerden bazıları şunlar:

Nora Camisi (BAE), Plevneli Sanat Galerisi (İstanbul), Abdullah Gül Müze ve 
Kütüphanesi (Kayseri), Rixos Abu Dabi Resort Hotel, Kalamış Marina (İstanbul), 
Emre Milano Türk Pavilyonu (İtalya), Le Meridien Hotel (İstanbul), İstanbul 
Resim Heykel Müzesi, Folkart Narlıdere (İzmir), Ege Perla (İzmir),  Sabiha 
Gökçen Havalimanı (İstanbul),Dalaman Havalimanı (Muğla), Lara Kervensaray 
Hotel ve Konferans Salonu (Antalya), Zorlu Center (İstanbul)

The restaurants and shops in the project will be located 
in a courtyard with an active common area. In this 
sense, it is possible to say that Arolat’s project will be 
in the concept of house and market together of recent 
years. Recreation areas on the ground are connected to a 
common courtyard.

Alcantara Gardens is being established by Optylon / 
Krea from Lisbon.

Projede yer alan restoran ve dükkanlar aktif bir ortak 
alana sahip bir avluya hitap edecek. Bu anlamda Arolat’ın 
projesinin son dönemde yeni projelerde konut-çarşı 
birlikte konseptinde olacağını söylemek mümkün. 
Yine zemindeki rekreasyon alanları da ortak bir avluya 
bağlanıyor. 

Alcantara Gardens, Lizbon firması olan Optylon/Krea 
tarafından geliştiriliyor.
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 INSPIRED BY MARBLE / MERMERDEN İLHAM ALANLAR

Naturalness and 
solidity of marble 
reflected in bags

Mermerin doğallık 
ve sağlamlığı 
çantalarda  

Ma’Lune, founded by Interior Architect Gizem Avcıer, 
combining the durability and naturalness of marble with 
aesthetics, designed a bag made of marble. Offering a new style 

with marble that represents naturalness, Ma’Lune Bag stands out with 
its light and easy-to-use form derived from refined marble.

The brand also offers a variety of decorative products such as marble 
plates, trays, free-standing cake holders, candle holders with custom 
letter embroidery and service presentation tools. Different designs, 
from marble table to armchairs, are available at the Nisantasi Sicis 
store, malune.com and lidyana.com.

İç Mimar Gizem Avcıer’in kurduğu, mermerin dayanıklılık ve 
doğallığını estetik ile birleştiren Ma’Lune, mermerden çanta 
tasarladı. Doğallığı temsil eden mermerle yeni bir tarz sunan 

Ma’Lune Bag, mermeri en ince hale getirerek hafif ve kullanım 
kolaylığı sağlayan formuyla dikkat çekiyor.

Marka ayrıca mermer tabak, tepsi, ayaklı pastalık, üzerine harf 
işlenen mumluklar gibi dekoratif ürünler ve servis sunum gereçleriyle 
de çeşit sunuyor. Ma’lune mermer masadan koltuklara kadar farklı 
tasarımlara Nişantaşı Sicis mağazasından, malune.com ve lidyana.
com’dan ulaşılabiliyor.  
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NATURAL STONE AND ART DOĞAL TAŞ VE SANAT

‘Mermerden bir elin mermerden 
bir kumaşı tutabilmesidir sanat’

‘Art is the ability of a marble 
hand holding a marble fabric’

HÜSAMETTİN BERBER

Batı Rüzgarı /The West Wind (1876)

There are such works of art produced in various 
periods of history and surviving to the present 
day that you really understand that they are a 

world heritage. In many ways these works, which go 
beyond not only their own era, but also the present, 
continue their journeys in time to inspire other 
communities.

Sculpture is one of the most common areas where 
we meet such “singularities”. In the course of the 
history of humanity, sculptors have done amazing, 
fascinating, interesting works making us ask “why” and 
“how”. What makes these works amazing are both the 
sculptor and the masterfully sculpted details. It is our 
prerequisite to have a detailed look at these sculptures, 
most of which are made of marble! Because our subject 
is the details of these sculptures, curves, recesses and 
protrusions. We will illustrate how a marble can be 
processed with the right proportion, advanced fine 
workmanship, carving skills, and the attention to detail.

Tarihin çeşitli dönemlerinde üretilen ve 
günümüze ulaşan sanat eserlerinden bazıları 
var ki, gerçekten birer dünya mirası olduklarını 

anlıyorsunuz. Pek çok yönüyle sadece dönemlerinin 
değil içinde bulunduğumuz zamanın da çok ötesinde 
olan bu yapıtlar başka topluluklara da ilham vermek 
üzere zaman yolculuklarını sürdürüyorlar.

Heykel, ‘tuhaflıklara’ en sık rastladığımız alanlardan.  
Heykeltıraşlar, şaşırtıcı, hayranlık uyandırıcı, “neden” 
ve “nasıl” diye sorduran ilginç işler çıkarmışlar 
insanlık tarihinin akışı içinde.  Gerek heykeltıraşını 
gerekse kendini marka haline getiren bu eserleri 
şaşırtıcı yapan ustaca yontulmuş detayları. Büyük 
çoğunluğu mermerden üretilen söz konusu heykellere 
detaylı bakmanız ön koşulumuz! Çünkü konumuz 
bu heykellerin detayları, kıvrımları, girinti ve 
çıkıntıları. Doğru orantıyla, ileri bir ince işçilikle, oyma 
becerileriyle, ayrıntılardaki özenle bir mermerin nasıl 
işlenebildiğini örneklendireceğiz.  

 ‘Art is the ability of a marble hand holding a marble fabric…’ A 
few years ago, I liked and recorded these saying shared on Twitter with 
the signature of the American sculptor Thomas Ridgeway Gould and 
the image of one of his works. In my reading and some superficial 
researches in which I made this definition of art, I could not confirm 
whether it belonged to Thomas Ridgeway Gould from a source that I 
could accept even if I read it with the signature of the artist in several 
Turkish channels. Let us look at the tune that the sentence brings. Let’s 
focus on your message. After we make the artist to open our title, we 
will talk about Gould, too. We’re going to watch how he attaches that 
marble fabric to that marble hand.

In addition to Gould’s “The West Wind”, Italian Francesco 
Queirolo’s “The Release from Deception” is worth mentioning. The 
fact that this sculpture is carved out of a single piece of marble with 
the workmanship in the fishing net is enough to take the artist to a 
different level.

Let’s start our collage of “marble signatures” which the masters of the 
sculpture put on art history.

‘Mermerden bir elin mermerden bir kumaşı tutabilmesidir sanat’… 
Birkaç yıl önce Twitter’da Amerikalı heykeltıraş Thomas Ridgeway 
Gould’un imzası ve bir eserinin görseliyle paylaşılan bu sözü beğenip 
kaydetmiştim. Bu sanat tanımını yaptığım okuma ve bazı yüzeysel 
araştırmalarımda birkaç Türkçe mecrada daha sanatçının imzasıyla 
okusam da kabul edebildiğim bir kaynaktan Thomas Ridgeway 
Gould’a ait olup olmadığını teyit edemedim. Biz sözün sahibine 
değil, cümlenin getirdiği nağmeye bakalım. Mesajına odaklanalım. 
Başlığımızı sanatçıya açtırdıktan sonra, Gould’a da zaten değineceğiz. 
O mermer ele o mermer kumaşı nasıl tutturduğunu seyredeceğiz.  

Gould’un ‘Batı Rüzgarı’nın yanı sıra İtalyan Francesco 
Queirolo’nun “Hayal Kırıklığı” da sözünü etmeye değer. Bu heykelin 
kıvrım kıvrım balık ağı detayındaki işçilikle birlikte tek parça 
mermerden yontulmuş olması sanatçıyı apayrı bir düzeyde ele almaya 
yetiyor.

Heykelin ustalarının sanat tarihine attıkları ‘mermer imzalardan’ 
oluşan kolajımıza başlayalım. 

‘Sculptors do not try to pour their ideas into 
marble. They think everything is made of marble.’ 
André Gide 

‘Heykeltıraşlar düşüncelerini mermere dökmeye 
çalışmazlar. Her şeyin mermerden yapıldığını 
düşünürler.’ André Gide

THE WEST WIND / Thomas Ridgeway Gould
The details of the fabric motif of the sculpture, 

which the American sculptor Gould (1818-1881) 
entitled as The West Wind, draw attention. The 
sculpture dated 1876 is on display in New York.

BATI RÜZGARI / Thomas Ridgeway Gould
Amerikalı heykeltıraş Gould’un (1818-1881) Batı 

Rüzgarı adını verdiği heykelin kumaş motifinin 
detayları dikkat çekiyor. 1876 tarihli heykel New 
York’ta sergileniyor.

41



NATURAL STONE AND ART DOĞAL TAŞ VE SANAT

BUST OF MARIA / Giuliano Finelli 
The sculpture, which we witnessed the transformation of marble into 

a lace, is on display at the Louvre Museum. The 1626 work certainly 
deserves the characterization of the ‘marble made like a lace’.

It’s not over here! There is much more. 
We will continue our selection of works in which the masters make 

the marble speak with extraordinary forms…

MARIA’NIN BÜSTÜ / Giuliano Finelli 
Mermerin dantele dönüşümüne tanık olduğumuz heykel Louvre 

Müzesi’nde sergileniyor. 1626 yılına ait eser daha önce yapılan 
‘mermerin dantel gibi işlenmesi’ nitelemesini kesinlikle hak ediyor.

Burada bitmedi! Çok daha fazlası var. 
Ustaların mermeri, ona verdikleri sıra dışı formlar ile 

konuşturdukları eserlerden oluşan seçkilerimizi sürdüreceğiz…

IL  DISINGANNO / THE RELEASE FROM DECEPTION / Francesco Queirolo
Il Disinganno (The Release from Deception) which was completed by the Italian 

sculptor Queirolo in 1754, who was born in Genoa in 1704 and died in Naples in 
1762, is famous for being carved from a single piece of marble. And, of course, 
with fishing nets being full of 
details… Truly humanity is 
confronted with a praiseworthy 
skill! Texture and draped 
appearance of details are 
fascinating… This sculpture, 
which was carved from a 
single block with a net carved 
from marble, knots and fabric 
surrounding the fisherman 
figure, made the artist one of 
the leading sculptors of the 18th 
century. The statue is on display 
at the Sansevero Museum in 
Naples.

IL DISINGANNO / HAYAL 
KIRIKLIĞI / Francesco 
Queirolo

1704 yılında Cenova’da 
doğan ve 1762’de Napoli’de 
ölen İtalyan heykeltıraş 
Queirolo’nun, 1754 tarihinde tamamladığı Il Disinganno (Hayal Kırıklığı) adlı eseri 
tek parça mermerden yontulmuş olmasıyla ünlü. Ve tabi detaylarla dolu balık ağı 
düğümleriyle... Gerçekten insanlık şapka çıkarılacak bir heykel becerisi ile karşı 
karşıya! Detayların dokusu ve dökümlü görünümü büyüleyici… Mermerden oyulan 
ağ, düğümler ve balıkçı figürünü saran kumaşıyla tek bloktan yontulan bu heykel 
sanatçıyı 18’inci yüzyılın önde gelen heykeltıraşlarından biri haline getirdi. Heykel 
Napoli’de Sansevero Müzesi’nde sergileniyor.

‘I conquered marble! I made it almost as flexible 
as wax. That means the sculpture is no longer 
different from the picture.’ Gian Lorenzo 

‘Mermeri fethettim! Onu neredeyse balmumu 
kadar esnek yaptım.Bu demek oluyor ki,heykel 
artık,resimden farklı değildir.’  
Gian Lorenzo Bernini  

THE RAPE OF PROSERPINA / Gian Lorenzo Bernini   
‘The Rape of Proserpina’, which is on display at the Borghese Gallery 

in Rome, stands out with the reality it caught. Bernini has poured the 
human anatomy and tissue softness into the marble. Moreover, when 
he was in his 20s…

PROSERPİNA’NIN TACAVÜZÜ /’ Gian Lorenzo Bernini   
İtalyan heykeltıraşın, Roma Borghese Galerisi’nde sergilenen, ünlü 

‘Persephone’un Kaçırılması’ heykeli yakaladığı gerçeklikle öne çıkıyor. 
Bernini insan anatomisini ve doku yumuşaklığını mermere dökmüş 
adeta. Üstelik henüz 20’li yaşlarındayken…

UGOLINO AND HIS SONS / Jean-Baptiste Carpeaux
The sculpture, inspired by Dante Alighieri’s Divine Comedy, is on 

display at the Metropolitan Museum. (New York)

UGOLİNO VE OĞULLARI  / Jean-Baptiste Carpeaux
Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sından esinlenerek yapılan heykel,  

Metropolitan Müzesi’nde sergileniyor. (New York)

CHASTITY / Antonio 
Corradini

The sculpture, made in 
memory of Prince Raimondo’s 
mother, who died after birth, 
reveals another amazing work 
of the old masters. The effect 
of marble veil must be an effect 
that is not easy to capture even 
during this period.

İFFET / Antonio Corradini
Prens Raimondo’nun, 

doğumdan sonra ölen 
annesinin anısına yapılan 
heykel eski ustaların şaşırtıcı 
işlerinden birini daha 
karşımıza çıkarıyor. Mermer 
tül etkisi bu dönemde bile 
yakalanması kolay olmayan bir 
efekt olsa gerek.
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Los Angeles based designer Ian DeLucca turns Apple’s latest hit, 
Airpod headphones, into a jewel using diamonds and white gold 
in his collection which he calls “New Materialism”. Diamond-

coated Airpod headphones taking place in the New Materialism 
series, about which DeLucca says “It leads us to new relationships with 
the material world”, are sold with black or white marble stands. The 
product, which looks worthy of a museum with its elegant marble 
stand, is sold for 20 thousand dollars and limited to 25 pieces.

Adorned with tiny diamond ornaments and covered with white 
gold, the Airpods are waiting for prospective buyers with their special 
marble stands! You can reach the designer from his Instagram account: 
@iandelucca

 Los Angeles’ta yaşayan tasarımcı Ian DeLucca “Yeni 
Materyalizm” adını verdiği koleksiyonunda Apple’ın son 
yıllardaki hitlerinden Airpod kulaklıkları elmas ve beyaz altın 

kullanarak adeta bir mücevher haline getiriyor. Delucca’nın “bizi 
maddi dünya ile yeni ilişkilere yönlendiriyor” dediği Yeni Materyalizm 
serisinde yer alan elmas kaplı Airpod kulaklıklar siyah ya da beyaz 
mermer stantlarıyla birlikte satılıyor. Şık mermer standıyla müzeye 
layık görünen ürün 25 adet ile sınırlı olarak 20 bin dolara satılıyor. 

Minik elmas süslerle bezenmiş,  beyaz altınla kaplı Airpodlar özel 
mermer stantlarıyla birlikte muhtemel alıcılarını bekliyor! Tasarımcıya 
instagram hesabından ulaşabilirsiniz; @iandelucca  

Diamond 
coated, marble 
stand Airpod 
can be yours 
for 20 thousand 
dollars! 

Elmas kaplı, 
mermer stantlı 
Airpod 20 bin 

dolara sizin 
olabilir! 
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Dear TR Stone Magazine followers; in the 15th  chapter of 
our series, I will share the story of Ancient Apennine, which 
I wanted to write a while ago but I was waiting for the right 

time. Actually, you know it very well, but this name might be a little 
unfamiliar. Without any more delay, I would like to share with you the 
true story of this stranger you know.

THE STRANGER THAT YOU KNOW
The Apennine Peninsula, along with the Iberian and 

Balkan peninsulas, is one of the three arms of the 
European continent. Apennine takes its name from the 
mountains of the same name that runs along it. Maybe 
these clues have been enough for some of our readers, 
but let us continue our story anyway.

The oldest mummy of Europe, found in 1991, is the 
most valuable proof of the existence of many different 
cultures in this magnificent island, where it has been 
scientifically proven that there was settled life up to 
200,000 years ago.

The Romans called the island, which was occupied 
by Greek colonists in the eighth century 
B.C., Magna Graecia, meaning The Great 
Greece. Afterwards, this magnificent 
peninsula became the most important 
province of the Roman Empire.

Let us not hesitate to say the 
present name of this mysterious 
history. We are talking about the 
ancient period of Italy, which 
is one of the most valuable 
countries of Europe as it is 
today. Italy, which is one of the 
most generous civilizations 
in treating the marble-the 
architect of nature, is among 
the civilizations which 
have received much of this 
approach. Let’s knock on the 
door of nature’s architect in 
ancient Italy.

Saygıdeğer ve değerli TR Stone 
Magazin takipçileri; yazı dizimizin 15. bölümünde bir süre önce 
kaleme almak istediğim ancak doğru zamanı beklediğim antik 

Apennine’nin hikâyesini paylaşacağım. Aslında siz onu çok yakından 
tanıyorsunuz ama bu isim biraz yabancı gelmiş olabilir. Sözü fazla 
uzatmadan bildiğiniz yabancının gerçek hikâyesini sizlerle paylaşmak 
arzusundayım.

BİLDİĞİNİZ YABANCI 
Apennine yarımadası İber ve Balkan yarımadaları ile birlikte 

Avrupa kıtasının Akdeniz’e sokulan üç kolundan birisidir. 
Apennine adını üzerinde boylu boyunca uzanan aynı adı 
taşıyan dağlardan almaktadır. Bazı okuyucularımıza belki de 
bu kadar ipucu yeterli olmuştur ama biz yine de hikâyemize 
devam edelim.

200 bin yıl öncesine kadar yerleşik hayatın bulunduğunun 
bilimsel olarak kanıtlandığı bu muhteşem ada da 1991 
yılında bulunan Avrupa’nın en eski mumyası, burada çok 
farklı kültürlerin yaşadığının en değerli kanıtıdır.

M.Ö. VIII. yüzyılda yunan koloniciler 
tarafından işgal edilen adaya Romalılar, 

Büyük Yunanistan anlamına gelen 
Magna Graecia adını vermişlerdir. 
Sonrasında bu muhteşem yarımada 
Roma İmparatorluğu’nun en önemli 
eyaleti olmuştur.

Artık bu gizemli tarihin 
günümüzdeki adını söylemekten 
çekinmeyelim. Bugünkü 
adıyla Avrupa’nın en değerli 
ülkelerinden biri olan İtalya’nın 
antik döneminden söz 
etmekteyiz. İtalya doğanın 
mimarı mermere tarihinden 
bugüne kadar en bonkör 
davranan ve fazlasıyla 
karşılığını alan uygarlıklar 
arasında yer almaktadır. 
Gelin antik İtalya’da doğanın 
mimarının kapısını çalalım.

STONE CIVILIZATION TAŞ MEDENİYETİ

TAKING MEANING IN 
THE WORLD OF MARBLE 

MERMERİN DÜNYASINDA 
ANLAM KAZANANLAR(15)

Burak Altınsoy
burak.altinsoy7@

gmail.com

Antik Apennine’in hikayesi

ROME IN MARBLE CIVILIZATION
Ancient Italy, which has been home to Greek, Etruscan and Latin 

civilizations for generations, became the capital of the world’s largest 
civilization after meeting the Roman Empire. The Roman Empire, 
founded by Emperor Augustus, demolished a culture dominated by 
brick buildings and shaped 
Rome with the architect of 
nature.

Emperor Augustus 
destroyed the old Greek 
settlements, which he 
took over as bricks, and 
filled the places with the 
magnificence and beauty 
of marble. The only thing 
that emperors who ruled 
Rome after Augustus and 
could not remain indifferent 
to this magnificent beauty 
was the use of marble. They 
have built marble cities that 
have been able to survive by 
adding to the heritage left 
to them.

Today, the marble quarries shaping the Italian economy are the most 
valuable treasures of Italy. Although Italy has added different sectors to 
its economy, marble will always remain the lifeblood of this country.

Carrara, which is located in the starting region of the Alpine 
Himalayan mountain range of Italy being the world’s No. 1 country in 
the marble economy, is the most valuable region where nearly 50 big 
marble companies are located.

MERMER UYGARLIĞINDA ROMA
Nesiller boyu Yunan, Etrüks ve Latin uygarlıklarına ev sahipliği 

yapan Antik İtalya Roma İmparatorluğu ile tanıştıktan sonra dünyanın 
en büyük uygarlığının başkenti halini almıştır. M.Ö. İmparator 
Augustus tarafından kurulan Roma İmparatorluğu, tuğla binaların 

hâkim olduğu bir kültürü yıkarak 
Roma’yı doğanın mimarı ile 
şekillendirmiştir.

İmparator Augustus tuğla 
olarak devraldığı eski yunan 
yerleşimlerini yıkarak yerini 
mermerin ihtişamı ve güzelliğiyle 
doldurmuştur. Bu muhteşem 
güzelliğe kayıtsız kalamayan 
Augustus’un ardından Roma’ya 
hükmeden imparatorların 
değiştirmediği tek şey mermerin 
kullanımı olmuştur. Onlar 
bırakılan mirasın üzerine 
koyarak günümüze kadar gelmeyi 
başarabilen mermer eyaletler inşa 
etmişlerdir.

Bugün İtalyan ekonomisini 
şekillendiren mermer ocakları 

tarihten günümüze İtalya’nın en değerli hazinesi konumundadır. İtalya 
her ne kadar ekonomisine farklı sektörleri eklemiş olsa da, mermer her 
zaman bu ülkenin can damarı olmaya devam edecektir.

Şu anda mermer ekonomisi alanında dünyanın 1 numaralı ülkesi 
olan İtalya’nın Alp Himalaya dağ kuşağı başlangıç bölgesinde yer alan 
Carrara 50’ye yakın büyük mermer firmasının bulunduğu en değerli 
bölgedir.

The story of ancient Apennine

Piazza Delle Erbe Meydanı,  
Piazza Delle Erbe Square (Verona)
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THE NAME OF LOVE IS ROMEO AND JULIET
There are such stories in Italy that neither listening nor imagining 

them is satisfied. The story we will share with you here comes to life in 
one of the most important cities of nature’s architect, and has taken its 
place in the most valuable love list.

Our story takes place in Verona, Italy, one of the oldest commercial 
areas of marble. The narrow streets of Verona opening wide squares 
are the subject of a legendary love, while the love of the children of 
two hostile families is immortalized with stories. I’m not going to tell 
you this love story here. Instead, you will listen to the story of the city 
where this love is experienced.

Verona is located in the Veneto region of Italy. This city, which was 
used as a living space by Etruscan and Gaul civilizations in 89 B.C., 
later served the Roman Empire. Until the great fire of 1117, Verona 
had carefully preserved all the monuments of the Roman and Middle 
Ages civilizations brought to life by the architect of nature.

This city, which is called as the entrance gate of Italy, has a very 
important place in history as the city that the Italians first founded and 
named.

Although the city experienced a huge fire disaster, Verona is the 
shortest journey museum that can take you to the magical world of 
nature’s architect with its many marble artworks, arches, squares and 
cathedrals of different periods as well as ancient.

Shakespeare, the architect of immortal love, in his depictions of 
his heroes Romeo and Juliet, gives clues about how this magical city 
is shaped by the architect of nature. Although its location has been 
extensively destroyed in World War II, Verona, the magical city of 
love and marble, is one of the most powerful reflections of the ancient 
Roman Empire to the present day.

Piazza Delle Erbe Square calls you. Perhaps the city of lovers is 
known as Venice, but the true city of love, Verona, will tell you more 
than you know. If you don’t believe me, take a few hours to the streets 
of Verona, away from every thought, just take a slow walk to feel the 
city. Let’s see what surprises you will find in this city where love and 
history find shape with marble.

KEEP THE TASTE
I will not tell you more about the city of Verona which is the 

monument of beauty with magnificent views of marble, the architect 
of nature. Because I want you to keep the taste of it. I want you to 
experience this fairy-tale beauty on the spot. I want you to see the true 
value of given to the architect of nature and think “why we do not have 
such cities”.

Till the next chapter of our series, I wish you will always be on the 
side that embraces nature…

İtalya’nın giriş kapısı olarak adlandırılan bu şehir İtalyanların ilk 
kurup isim verdikleri şehir olarak tarihte çok önemli bir yere sahiptir.

Her ne kadar çok büyük bir yangın felaketi yaşasa da Verona 
antik döneme ve farklı dönemlere ait pek çok mermer sanat eserini, 
mermerden yapılan kemer, meydan ve katedralleri ile sizleri doğanın 
mimarının büyülü dünyasına götürebilecek en kısa yolculuk müzesidir.

Ölümsüz aşkın mimarı Shakespeare kahramanları Romeo ve Juliet’i 
anlatırken yaptığı tasvirlerde bu büyülü şehrin doğanın mimarı 
ile nasıl şekillendiği ile ilgili de ipuçları verir. Konumu itibariyle 2. 
Dünya Savaşı’nda çok fazla tahrip edilmeye çalışılmış olsa da, aşkın 
ve mermerin büyülü şehri Verona antik Roma İmparatorluğu’nun 
günümüze kadar ulaşan en güçlü yansımalarındandır.

Piazza Delle Erbe meydanı siz çağırıyor. Belki âşıkların şehri 
Venedik olarak bilinebilir ama gerçek aşkın şehri Verona size 
bildiğinizden fazlasını müjdeleyecektir. Eğer bana inanmıyorsanız 
birkaç saat ayırarak Verona sokaklarında her düşünceden uzak, sadece 
şehri hissetmek için yavaş adımlarla ilerleyin. Aşkın ve tarihin mermer 
ile şekil bulduğu bu şehir bakalım size ne sürprizler sunacak.

TADI KALSIN…
Doğanın mimarı mermerin muhteşem manzaralarını barındıran 

güzellik abidesi Verona şehrini burada daha fazla anlatmayacağım. 
Çünkü tadı damağınızda kalsın istiyorum. Bu masalsı güzelliği yerinde 
yaşayın istiyorum. Doğanın mimarına verilen gerçek değerini görün ve 
‘bizim niye böyle şehirlerimiz yok’ diye düşünün istiyorum.

Yazı dizimizin bir sonraki bölümüne kadar, doğayı hep kucaklayan 
tarafta olmanız dileğiyle…

AŞKIN ADI ROMEO VE JULIET
İtalya’da öyle öyküler vardır ki, ne dinlemeye ne de hayal etmeye 

doyum olmaz. Bizim sizinle burada paylaşacağımız hikâye doğanın 
mimarının en önemli şehirlerinden birinde can bulurken en değerli 
aşklar sıralamasında yerini almıştır.

Hikâyemiz mermerin en eski ticaret alanlarından biri olan İtalya’nın 
Verona şehrinde geçmektedir. Verona’nın dar ama birden geniş 
meydanlara açılan sokakları efsanevi bir aşka konu olurken iki düşman 
ailenin çocuklarının aşkı hikâyelerle ölümsüzleştirilmiştir. Tabi size 
burada bu aşk hikâyesini anlatmayacağım. Onun yerine bu aşkın 
yaşandığı şehrin hikâyesini dinleyeceksiniz.

Verona İtalya’nın Venota bölgesinde yer alır. M.Ö. 89 yılında 
Etrüks ve Galya uygarlıkları tarafından yaşam alanı olarak kullanılan 
şehir daha sonra Roma İmparatorluğu’na hizmet etmiştir. 1117 
yılında yaşanan büyük yangına kadar Verona, Roma ve Orta çağ 
uygarlıklarından kalan doğanın mimarının hayat verdiği tüm eserleri 
büyük bir titizlikle korumuştur.

Jüliet’in 
mezarı / 
(Kırmızı 

mermer), 
The tomb 

of Juliet 
(Red 

marble) 
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FROM COMPANIES / ŞİRKETLERDEN

Don’t stop your production, 
talk to your factory 24/7!

Üretiminiz durmasın, 7/24 fabrikanızla konuşun!
In smart factories, for machine-operator collaboration, the machine and the operator must be able 
to speak the same language. The software program Kapasitematik developed by Tezmaksan’s R 
& D team, which encodes the DNA of R & D at the point of creating a common language, enables 
business owners to follow their machines from any internet environment.

Akıllı fabrikalarda makine-operatör iş birliği için makine ve operatörün aynı dili konuşabiliyor 
olmaları gerekir. Ortak bir dil oluşturma noktasında Ar-Ge’yi DNA’sını kodlayan Tezmaksan’ın AR-
GE ekibi tarafından geliştirilen yazılım programı Kapasitematik, işletme sahiplerinin internet olan 
her ortamdan makinelerini takip edebilmelerine olanak tanıyor. 

Industry 4.0 and automation systems have paramount 
importance for Turkey to protect its competitive power in the 
international market and to go a few steps ahead. At the same 

time, automation, artificial intelligence, data analysis and production 
facilities, management, measurement, follow-up design and customer 
relationship methods should be able to use effectively. In this transition, 
the ability of the automation systems, which are thought to ignore the 
power of human beings, to work with people and machines on the 
principle of working together, brings efficiency.

Starting with this fact, TEZMAKSAN continues to work to make 
the industry easier with its new generation solutions developed on 
the efficiency of customers. In this context, the company, which has 
developed the production tracking software called Kapasitematik to 
prepare Turkey for competition in the Industry 4.0, enabled machines 
and operators to talk with each other 24/7.

The benefits of this brand new data analysis program Turkey offered 
to the service of manufacturing industry with the motto of “Don’t drop 
your production with Kapasitematik, talk to your factory 24/7” as 
follows: 

* Improves operational efficiency
* Provides new business and market 

opportunities
* Provides the possibility of working with 

narrower tolerance limits without deviation 
from processes thanks to automation

* Allows for early detection of failures 
and timely action (Predictive Maintenance)

* Shortens product-to-market process 
time

* Reduces the need to invest in capacity 
thanks to higher efficiency from the 
facilities

* Reduction of occupational accidents

Türkiye’nin uluslararası piyasada rekabet gücünü hem koruması 
hem de birkaç adım öne geçmesi için Endüstri 4.0 ve otomasyon 
sistemleri önem arz ediyor. Aynı zamanda otomasyon, yapay 

zekâ, veri analizleri ile üretim tesislerinde, yönetim, ölçüm, takip 
tasarım ve müşteri ilişkileri yöntemlerini de etkin kullanabilmek 
gerekiyor. Bu geçişte de insanı gücünü yok saydığı düşünülen 
otomasyon sistemlerinin, bilinenin aksine insan ve makinaların 
birlikte çalışma prensibine dayalı çalışabilmesi verimliliği getiriyor.

Bu gerçekten yola çıkan TEZMAKSAN, müşterilerin verimlilikleri 
üzerine geliştirdiği yeni nesil çözümleriyle sanayinin işini 
kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye 
sanayisini Endüstri 4.0 rekabetine hazırlamak için “Kapasitematik” 
adlı üretim takip yazılımını geliştiren firma, makineleri ve operatörleri 
7/24 konuşturuyor. 

“Kapasitematik ile üretiminiz düşmesin, 7/24 fabrikanız ile 
konuşun” mottosu ile imalat sanayisinin hizmetine sunulan 
Türkiye’nin en yeni veri analiz programın yararları şöyle: 

*İşletme verimliliğini arttırır 
*Yeni iş ve pazar olanakları sağlar
*Otomasyon sayesinde süreçlerden sapmadan, daha dar tolerans 

limitleri ile çalışma olanağı 
sunar

*Arızaların önceden 
anlaşılması ve vaktinde 
tedbir alınmasına olanak 
tanır,  (Kestirimci Bakım)

*Ürünün kavramdan-
pazara geçen süresini 
kısaltır

*Tesislerden daha 
yüksek verim alınması 
ile kapasiteye yatırım 
gerekliliğini azaltır

*İş kazalarının azaltılması
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53OPINION GÖRÜŞ

Close your eyes and think about the developments in the 
‘looong’ time in which humanity has existed since the creation of 
human beings. No more firing, wheel unexplored, no electricity, 

phone, tablet, that’s what! No means of transportation. Imagine when 
it’s impossible to even think about it. How do you feel about yourself, 
you say “do not be silly!” don’t you?

Since the existence of mankind, the innovations that our mines 
have added to our lives have not ended. The simplest is the soil; its 
formation takes 1000 years. Without it, agriculture wouldn’t be done 
today and we would starve to death. Our most important mine is soil. 
How long can we protect it? For rent, how we sacrifice our beautiful 
and fertile plains and lands. Those who process our soil are not called 
miners or those who make those reinforced concrete structures are 
not called miners, but wrong fertilizer applications and agrochemicals 
unconsciously thrown into the soil does not harm our future? Who 
reacts or thinks that these concrete buildings are ‘on fertile soils ’?

Whether we want it or not, time doesn’t stop, and constantly 
developing technology and innovations that will make people’s lives 
easier will continue to enter our lives. We Turkish miners, right here, 
want to say to our people and our environment friends the following:  

We are the sons of this country. We are working hard for our country. 
Look at the wars going on around us, what’s happening in the Eastern 
Mediterranean; oil and natural gas not wanted? Don’t we say ‘we have 
rights there’ and don’t we give the message of ‘we are even ready for 
war’? What is the fight in Syria, why all the armed forces of the world 
are there, what do you think of what is happening in Venezuela, 
aren’t Africa’s coal resources still exploited as black gold? Doesn’t the 
United States today produce its own natural gas with newly developed 
technology, isn’t it called shale gas, and hasn’t the US become a natural 
gas exporting country? Won’t it become an oil exporting country in the 
next 5 years? The current status of the Greenland glacier kingdom of 
2 million 166 thousand km2, the virginity of oil and mineral deposits, 
whet the appetite of the countries making future plans. Greenland’s 
oil reserves are almost half of Saudi Arabia’s oil reserves, it has high 
aluminum reserves. So much so that America is willing to build a large 
aluminum plant in the region. These glaciers are melting today, is it a 
coincidence?

İnsanoğlunun yaradılışından günümüze geçen sürede, yani 
insanlığın var olduğu uzun ‘uzuunnn’ zaman içerisindeki 
gelişmeleri gözünüzü kapatıp bir düşünün. Daha ateş yok, 

tekerlek keşfedilmemiş, elektrik yok, telefon tablet, o da ne! Ulaşım 
araçları yok. Bunu düşünmenin bile imkansız olduğu zamanları bir 
düşünün. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi, saçmalama diyorsunuz 
değil mi?

İnsanoğlunun var oluşundan bugüne geçen sürede madenlerimizin 
hayatımıza kattığı yenilikler saymakla bitmez. En basiti toprak, 
oluşumu 1000 yıl. O olmasa bugün tarım yapılamaz ve açlıktan ölürüz. 
En önemli madenimiz toprak. Peki biz onu ne kadar koruyabiliyoruz? 
Rant için, güzelim verimli ovalarımızı topraklarımızı nasılda hunharca 
feda ediyoruz. Toprağımızı işleyenlere madenci denmiyor ya da o 
betonarme yapıları yapanlara da madenci denmiyor ama yanlış gübre 
uygulamaları, bilinçsizce toprağa atılan zirai ilaçlar geleceğimize 
zarar vermiyor mu? O betonarme yapıları yaparken ‘verimli topraklar 
üzerinde’ diye kimler tepki veriyor veya düşünüyor?

Biz istesek de istemesek de zaman durmuyor ve sürekli gelişen 
teknoloji ve insanların hayatını kolaylaştıracak yenilikler yaşamımızın 
içine girmeye devam ediyor ve edecek. İşte biz Türk madencileri 
tam da burada halkımıza ve tüm çevre dostlarımıza şunu söylemek 
istiyoruz:

Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Ülkemiz için canla başla çalışıyoruz. 
Etrafımızda süregelen savaşlara bir bakın, Doğu Akdeniz’de ne oluyor; 
petrol ve doğal gaz aranmıyor mu? Biz ‘orada haklarımız var’ deyip 
dünyaya, ‘savaşa bile hazırız’ mesajları vermiyor muyuz?  Suriye’de 
neyin kavgası yapılıyor, tüm dünya silahlı güçleri neden orada, 
Venezuela’da olanlara ne dersiniz, Afrika’nın kömür kaynakları hala 
kullanılmıyor mu, siyah altın denilerek hala sömürülmüyor mu? 
Amerika Birleşik Devletleri bugün kendi doğal gazını yeni geliştirilen 
teknoloji ile çıkarmıyor mu, bunun adına kaya gazı denmiyor mu ve bu 
şekildeki sistem sayesinde ABD doğal gaz ihraç eden ülke konumuna 
geçmedi mi?  Önümüzdeki 5 yıl içerisinde petrol ihraç eden ülke 
konumuna geçmeyecek mi? Grönland Buzullar ülkesi 2 milyon 166 
bin km2’lik buzullar krallığının bugünkü statüsü, petrol ve maden 
yataklarının bakirliği gelecek planları yapan ülkelerin iştahını açıyor. 
Grönland’ın petrol rezervleri Suudi Arabistan petrollerinin neredeyse 
yarısı kadar, yüksek oranda alüminyum rezervleri bulunuyor. Öyle ki 
Amerika bölgeye büyük bir alüminyum tesisi kurma hevesinde. Bugün 
bunların etkisiyle buzullar eriyor, acaba tesadüf mü? Yoksa… 

You cannot escape from the truth.

Gerçeklerden kaçılmaz

Truths which we think false

Yanlış bildiğimiz doğrular

As a result, the continuity and development of life and human beings 
are in parallel with the use of our mines. We can formulate it like this:

Life = Mine
So what are the aims of Turkish miners when the facts are so clear?
We know that nations that cannot control underground resources 

will not exist in the future and we share it on every platform. We also 
know that we are doing our best to protect all the beauties of our 
nature while bringing our mines to the benefit of our people and our 
country. Because our children will live in the future of this world. This 
world is ours. Look at the statistics of Turkey. You will see how much 
the mining sector is ‘damaging’ nature! So you won’t see it. All our 
people who love their country; be with us that we gain power, let us 
use the power we have gained beautify the world. Do not see us as the 
enemy of the environment on every platform. Let’s organize common 
platforms and act together, talk and find the truths which we think 
false.

This homeland is ours…

Sonuçta hayatın, insanoğlunun devamlılığı ve gelişimi 
madenlerimizin kullanılmasıyla paralel ilerliyor. Bunu şöyle formülize 
edebiliriz;

Hayat = Maden
Peki bu gerçekler bu kadar açıkken biz Türk madencileri neyi 

amaçlıyoruz:
Bizler yeraltı kaynaklarına hakim olamayan milletlerin gelecekte 

olamayacağını biliyoruz ve bunu her platformda paylaşıyoruz. Bizler 
şunu da biliyoruz; madenlerimizi insanlarımızın, ülkemizin faydasına 
çıkarırken doğamızın tüm güzelliklerini korumak için elimizden 
gelenleri fazlasıyla yapıyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız bu dünyanın 
geleceğinde yaşayacak. Bu dünya bizim. Türkiye’nin istatistiklerine 
bakın. Maden sektörünün doğaya ne kadar ‘zarar’ verdiğini orada 
göreceksiniz! Yani göremeyeceksiniz. Lütfen ülkesini seven tüm 
insanlarımıza sesleniyorum; arkamızda bizlerle birlikte olun, olun 
ki güç kazanalım, kazandığımız gücü dünyanın güzelleşmesinde 
kullanalım. Her platformda bizleri çevre düşmanı olarak görmeyin 
göstermeyin. Gelin ortak platformlar düzenleyelim ve birlikte hareket 
edelim, konuşalım, konuşalım ki tüm yanlış bilinen doğruları bulalım. 

Bu vatan hepimizin…

 The continuity and development of life and human beings 
are in parallel with the use of our mines.

İnsanoğlunun devamlılığı ve gelişimi madenlerimizin 
kullanılmasıyla paralel ilerliyor.

Serdar Sungur
Geological Engineer
DENMERDER Chairman of 
the Board
Jeoloji Mühendisi
DENMERDER  
Yönetim Kurulu Başkan
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The curves of the bent walls are completely covered 
with marble in MM Gallery’s cave store… 

MM Galleri’nin mağara mağazasında kavisli 
duvarların kıvrımları baştan aşağı mermer kaplı…

MM Gallery was founded in 1992 as a small Indonesian marble business, and with the new technology it has 
developed, it can bend dense and hard natural stones like marble a few millimeters. With this technique, the 
company processes marble for curved surfaces as bendable. The ‘cave’ showroom, where MM Gallery exhibits 
its exclusive furniture collection, attracts attention with its curved inner surface covered with marble. The 
company reveals its trademark in a store reminiscent of the modern stone age.

1992 yılında Endonezyalı küçük bir mermer işletmesi olarak kurulan MM Galleri geliştirdiği yeni teknoloji 
ile mermer gibi yoğun ve sert doğal taşlara birkaç mm kalınlığında eğim verip, bükülme sağlayabiliyor. 
Firma bu tekniği ile kavisli yüzeyler için mermeri bükülebilir olarak işliyor. MM Gallerinin özel mobilya ko-
leksiyonunun sergilendiği ‘mağara’ shoowroom’u ise mermer kaplı kavisli iç yüzeyiyle dikkat çekiyor. Firma 
alamet-i farikasını modern taş devrini andıran mağazada gözler önüne seriyor.

The processing technique of MM Gallery (By 
Sharikat Stone), which has Peter Tjioe as its 
chairman, makes natural stones, such as hard 

and heavy marble, bendable to curved surfaces 
and furniture parts. Moreover, the furniture can be 
covered with marble that is processed in this way.

Peter Tjioe’nin başkanı olduğu MM Galleri’nin 
(Sharikat Stone) işleme tekniği, sert ve ağır olan 
mermer gibi doğal taşları kavisli yüzeylerde 

ve mobilya parçalarında kullanılabilecek ölçüde 
bükülebilir hale getiriyor. Dahası mobilyalar bu 
şekilde işlenmiş mermerle de kaplanabiliyor. 

MARBLE COVERED FURNITURE
Resisting the fine processing resistance of the marble, the 

company has produced a technology that cuts marvelous 
marbles into super thin and flexible layers up to several mm 
with innovative technologies. The marble layers produced 
in this way can be used on the surfaces, as used at the 
company’s cave showroom, including curved surfaces, 
walls and custom-made furniture surfaces. In this way, any 
architectural or decorative product made out of iron, metal, 
wood can be covered with marble.

MERMER KAPLI MOBİLYALAR
Mermerin ince işleme direncine karşı koyan firma, 

yenilikçi teknolojiler ile doğa harikası mermerleri birkaç 
mm’ye kadar süper ince ve esnek katmanlar halinde kesen 
bir teknoloji üretti.  Bu şekilde üretilen mermer katmanlar, 
firmanın mağara showroom’unun yüzeylerinde uygulandığı 
gibi, kavisli yüzeyler, duvarlar ve özel yapım mobilya 
yüzeylerinde kaplama olarak kullanılabiliyor.  Bu şekliyle 
demir, metal, ağaç olan herhangi bir mimari ya da dekoratif 
ürün mermerle kaplanabiliyor. THE LAST MARBLE BENDER!

SON MERMER BÜKÜCÜ!

Modern ‘Stone Age’

Modern ‘Taş Devri’
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Founded in 1992 as a small marble business in Indonesia, the 
company now has four offices in Jakarta, Surabaya, Bali and Singapore.

The company offers solutions to architects, interior architects and 
furniture masters with its “bent marble” technology to be used in 
furniture and architectural elements. MM Gallery, which specializes 
in natural stone supply, reflects the art of twisted marble technology 
to wall coverings in its flagship showroom. This store also exhibits a 
special furniture collection designed and manufactured using the same 
technology. In this 400 square meters ‘cave’, the curved and flexible 
use of marble manifests itself in the curves of bent walls. Special 
production furniture pieces, curved counters, tables and bathtubs… 
All made of specially processed marble…

1992 yılında Endonezya’da küçük bir mermer işletmesi olarak 
kurulan şirketin bugün Jakarta, Surabaya, Bali ve Singapur’da dört ofisi 
bulunuyor. 

Şirket, mobilya ve mimari unsurlarda kullanılmak üzere “bükülmüş 
mermer” teknolojisiyle, mimarlara, iç mimarlara, mobilya ustalarına 
ev sahiplerine çözümler sunuyor. Doğal taş tedariğinde de uzmanlaşan 
MM Galeri, amiral gemisi showroom’unda, bükülmüş mermer 
teknolojisi sanatını bir iç tasarım öğesi olarak duvar kaplamalarına 
yansıtıyor. Bu mağazada aynı zamanda aynı teknoloji kullanılarak 
tasarlanıp üretilmiş özel bir mobilya koleksiyonu da sergileniyor.  400 
metrekarelik bu ‘mağara’da, mermerin kavisli ve esnek kullanımı eğri 
duvarların kıvrımlarında kendini gösteriyor.  Özel üretim mobilya 
parçaları, kavisli tezgahlar, masalar ve banyo küvetleri… Tamamı özel 
olarak işlenmiş mermerden… 
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 “The slowdown in 
China affects Turkey’s 
marble exports”

 “Çin’deki yavaşlama 
Türkiye’nin mermer 
ihracatını etkiliyor”

In an article published in Bloomberg, it was emphasized that slowdown in 
construction and real estate investments/sales in China, being one of the world’s 
largest marble markets, had a negative impact Turkey’s marble exports.

Bloomberg’te 
yayınlanan 
makalede dünyanın 
en büyük mermer 
pazarlarından 
Çin’de inşaat 
ve emlak 
yatırımlarında/
satışlarında 
gözlenen 
yavaşlamanın 
Türkiye’nin 
mermer ihracatını 
olumsuz etkilediği 
vurgulandı.

Emre Sayın noted that they will become strong with 
cruise tourism in the Mediterranean.
 Emre Sayın, kruvaziyer turizmiyle Akdeniz’de 
güçleneceklerine işaret etti. 
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In the article written by Christopher Jasper, views of Emre Sayın, 
CEO of Global Ports Holding including Port Akdeniz Antalya, was 
also included.

In the article, an analysis concerning the effect of weak demand for 
marble in the world’s second largest economy on marble exports of 
Turkey that has more than one-third of the planet’s marble reserves 
took place. 

Global Port Holding CEO Emre Sayın’s opinion “Small importers in 
China are not sufficiently supported by the government in terms of 
financing” also took place In the article in which it is reported that this 
effect is seen in Port Akdeniz, where there are more than 500 marble 
quarries in its hinterland and a significant amount of natural stones are 
loaded on ships.

Jasper also stated that Global Ports Holding aims to consolidate its 
strength in the Mediterranean by increasing the share of Port Akdeniz 
Antalya in cruise tourism.

Christopher Jasper imzalı makalede Port Akdeniz Antalya’yı 
da bünyesinde barındıran Global Ports Holding’in CEO’su Emre 
Sayın’ın da görüşlerine yer verildi. Makalede, dünyanın en büyük 
ikinci ekonomisinde mermere olan zayıf talebin, gezegendeki mermer 
rezervlerinin üçte birinden fazlasına sahip Türkiye’nin mermer 
ihracatını etkilediği yönünde bir analiz yer aldı. 

Hinterlandında 500’den fazla mermer ocağı bulunduğu belirtilen ve 
mermer ihracatına konu olan önemli miktarda doğal taşın gemilere 
yüklendiği Port Akdeniz Limanı’nda da bu etkinin görüldüğüne işaret 
edilen haberde, Global Port Holding CEO’su Emre Sayın’ın “Çin’deki 
küçük ithalatçılar finansman açısından hükümet tarafından yeteri 
kadar desteklenmiyor” şeklindeki görüşü yer buldu. 

Jasper ayrıca,  Global Ports Holding’in, Port Akdeniz Antalya 
limanının kruvaziyer turizmindeki payının artırılmasıyla Akdeniz’deki 
gücünü pekiştirmeyi hedeflediğini de aktardı.
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EXPORT İHRACAT

Stating that exports decreased slightly in the first 7 months of 2019, 
Serteser continued as follows: “In the first 7 months of 2019, our 
exports decreased by 1.04% and became 199 million 665 thousand 
USD. In the first seven months of 2018, our exports were 201 million 
772 thousand USD. Iraq which has stopped buying eggs from Turkey 
is seen as the biggest factor in this decrease. We can say that the 
decline in exports due to the special situation in the egg sector has 
been eliminated by other sectors.”

CHINA, USA AND FRANCE
Serteser continued his statement as follows: “In July last year, our 

city made exports to 75 countries and 3 Free Zones and in July this 
year, exports were made to 77 countries and 2 Free Zones. In July 
2019, 6 million 793 thousand dollars exports to the People’s Republic 
of China took the first place with. Exports of 4 million 824 thousand 
dollars to the United States and 2 million 256 thousand dollars to 
France was realized.”

MARBLE IS THE LOCOMOTIVE INDUSTRY
Providing information on the leading sectors of Afyonkarahisar’s 

exports, Serteser also noted that “Exports of mining products, mostly 
marble, increased by 23 percent in July to 21 million 621 thousand 
dollars. Despite a decline of 67.9 percent in the aquaculture and 
animal products sector, exports of 2 million 333 thousand dollars 
were realized. Cement, glass, ceramics and soil products have been 
exported from our city of 1 million 817 thousand dollars. 1 million 
525 thousand dollars of exports in the automotive industry was 
realized.”

RANKED 30TH 
Afyonkarahisar has been ranked 30th in the list of exporting 

provinces, maintaining its position last year. Istanbul came first with 
6 billion 414 million dollars, Bursa ranked second with 1 billion 315 
million dollars and Kocaeli ranked third with 1 billion 309 million 
dollars.

2019’un ilk 7 aylık diliminde ihracatın bir miktar gerilediğini 
belirten Serteser, “2019‘un ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 1,04 
gerileyerek 199 milyon 665 bin dolar olmuştur. 2018 yılının ilk yedi 
ayında ihracatımız 201 milyon 772 bin dolardı. Bu düşüşte, Irak’ın 
Türkiye’den yumurta alımını durdurması en büyük etken olarak 
görülüyor. Yumurta sektöründeki özel durum nedeniyle ihracatta 
yaşanan gerilemeyi, diğer sektörlerin bertaraf ettiğini söyleyebiliriz” 
diye konuştu. 

ÇİN, ABD VE FRANSA
Serteser, açıklamasına şöyle devam etti:
“Geçen yıl Temmuz ayında ilimizden 75 ülke ve 3 Serbest 

Bölge’ye ihracat yapılmıştı, bu yıl Temmuz ayında 77 ülke ve 2 
Serbest Bölge’ye ihracat gerçekleştirildi. 2019’un Temmuz ayında 
ilimizden yapılan ihracatta ilk sırayı 6 milyon 793 bin dolarla Çin 
Halk Cumhuriyeti aldı. Amerika Birleşik Devletleri’ne 4 milyon 
824 bin dolarlık, Fransa’ya da 2 milyon 256 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi.”

MERMER LOKOMOTİF SEKTÖR
Afyonkarahisar’ın ihracatının önde gelen sektörleri hakkında da 

bilgi veren Serteser, “Çoğunluğu mermer olan madencilik ürünlerinin 
ihracatı Temmuz ayında yüzde 23 artarak 21 milyon 621 bin dolar 
oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe yüzde 67,9’luk 
bir düşüş yaşanmasına rağmen 2 milyon 333 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde ise 
ilimizden 1 milyon 817 bin dolarlık ihracat yapıldı. Otomotiv 
endüstrisinde de 1 milyon 525 bin dolarlık ihracata imza atıldı” 
ifadelerini kullandı. 

30’UNCU SIRADA
Afyonkarahisar, ihracat yapan iller listesinde, geçen yılki konumunu 

koruyarak 30’uncu sırada yer aldı. İstanbul 6 milyar 414 milyon dolar 
ile birinci, Bursa 1 milyar 315 milyon dolar ile ikinci ve Kocaeli 1 
milyar 309 milyon dolar ile ihracat ile üçüncü oldu.

Egg declined, marble increased
Yumurta geriledi, mermer arttı

Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Chairman Hüsnü Serteser noted that July exports 
of Afyonkarahisar increased by 10.9%compared to the same month last year. While the egg sector, one 
of the two locomotives of the city’s economy, was experiencing a decline, mining increased 23%. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın 
Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttığını kaydetti. Kent ekonomisinin 
iki lokomotifinden yumurta sektöründe gerileme yaşanırken madencilikte yüzde 23 artış kaydedildi. 

Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry (ATSO) 
Chairman Hüsnü Serteser gave information about July exports 
of Afyonkarahisar. Serteser said that “Exports of our city in 

July increased by 10.9% compared to the same month of the previous 
year. Exports, which were 28 million 446 thousand USD in July 
2018, increased to 31 million 542 thousand USD in July this year. In 
addition to the marble sector, the increase in cement products and 
the automotive sector played an important role in the increase of our 
exports.”

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın Temmuz ayı 
ihracatı hakkında bilgi verdi. Serteser, “İlimizin Temmuz ayı 

ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artmıştır. 2018’in 
Temmuz ayında 28 milyon 446 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl 
Temmuz ayında 31 milyon 542 bin dolara çıkmıştır. İhracatımızın 
yükselmesinde mermer sektörünün yanı sıra çimento ürünleri ile 
otomotiv sektöründeki artış rol oynadı” dedi. 

Hüsnü Serteser
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We were at 
Iraq Build!

Irak 
Build’deydik!

TR Stone Magazine continues to 
meet with industry stakeholders 

at fairs. Our magazine, which 
was distributed at domestic and 

international fair organizations, met 
with the professionals at the Iraq Build 
Fair which was held for the sixth time 

this year on June 11-14.
With its 21st issue, TR Stone 

Magazine will be distributed at 
Marmomac, one of the major fair 
organizations of the natural stone 

sector, which will be held in Verona on 
September 25-28.

TR Stone Magazine fuarlarda sektör paydaşları 
ile buluşmayı sürdürüyor. Yurtiçi ve dışında fuar 
organizasyonlarında dağıtılan dergimiz son olarak 11-14 
Haziran tarihlerinde bu yıl altıncısı düzenlenen Irak Build 
fuarında profesyonellerle buluştu.  

TR Stone Magazine 21’inci sayısı ile 25-28 Eylül 
tarihlerinde Verona’da düzenlenecek doğal taş sektörünün 
büyük fuar organizasyonlarından Marmomac’ta da 
dağıtılacak.

HEALTH / SAĞLIK

First, do no harm! Önce zarar verme!
What a beautiful teaching is the teaching of “First, do no harm!” 
It is the first of the golden rules of medical ethics and what is 
taught in the first class in medical school is

The teaching of “First, do no harm!”
That beautiful teaching finds itself in life philosophy, thought, 

emotion, behavior. It finds himself in a person, a person it never knew, 
family, friendship, neighbor, dog on the street, bee, 
butterfly, ant, geranium, honeysuckle that smells 
like mischief, grasshopper and tree.

When it frees itself from the interest of religion, 
magical healing methods and the influence of 
superstitions, medicine has become a positive 
science thanks to Hippocrates and reaches the 
“Hippocratic Oath”, the oldest written text about 
medical ethics. Today, this oath finds its final form 
with the World Medical Association.

This beautiful doctrine, which has been known 
since the time of the Hippocrates in the 5th century 
BC, is always remembered as it leads to a physical, 
spiritual and social goodness.

In our holy life that we will experience only once, physicians who 
perform the art of specific treatment practice which is unique and 
personal like everyone’s own fingerprint such a tailor, they often 
miss their own lives and respect the sanctity of life as they did in the 
Hippocratic Oath, share their medical knowledge for the benefit of 
patients and the development of health services, and endeavor to avoid 
violating human rights and individual freedoms, even if threatened, in 
the long and arduous journey of learning medical science. They offer a 
service dedicated to humanity.

They work in the light of that beautiful teaching within their hearts.
“FIRST, DO NO HARM!”
Doctors make a synthesis by applying tailor-made garment art 

like a tailor. Details, attention, diligence, knowledge, skills, analysis, 
examination, human love, empathy, equality, good medicine, 
conscience, compassion, etc. is the culmination of occupational 
pleasure.

Like all positive sciences, medicine has developed with scientific 
studies and advanced with groundbreaking discoveries. Diet and drug 
treatments and surgical techniques of many diseases have changed. 
Exercise types, nutrition, sunbathing times, coping with stress, 
meditation, insulin resistance, vitamin D value, cholesterol, glucose 
measurement, deep breathing, yoga, walking, dietitian concepts have 
entered our lives; turmeric, ginger, blueberry, avocado, beet, etc. 
started to enter the kitchens.

Medicine has changed, developed, advanced, but the golden rule of 
medical ethics, “FIRST, DO NO HARM!” has always existed as the 
invariant rule of medicine.

Can we who grew up with the verses of physician Reşit Galip being 
“I am a Turk, honest and hardworking. My principle is to protect the 
younger, to respect the elder” ever harm humans, nature, animals 
and the environment? Can we harm an ant, a bird, an insect, a tree, a 
human, a DOCTOR?

Thanks to the beautiful teaching within the heart... 
“FIRST, DO NO HARM!”

Ne güzel bir öğretidir;”önce zarar verme” öğretisi. Tıp etiğinin 
altın kurallarından ilki olan, tıbbiyenin ilk sınıfında öğrencilerin 
yüreklerine işlenen...

 “Önce zarar verme “öğretisi.
O güzel öğreti, kendini, hayat felsefesinde, düşüncede, duyguda, 

davranışta bulur. İnsanda, hiç tanımadığı insanda, ailede, arkadaşlıkta, 
komşuda, sokaktaki köpekte, arıda, kelebekte, 
karıncada, sardunyada, mis gibi kokan 
hanımelinde, ona konan çekirgede ve bir ağaçta 
kendini bulur.

Tıp, dinin ilgi alanından, büyülü şifa 
yöntemlerinden ve batıl inançların etkisinden 
çıkıp, pozitif bilim dalı haline Hipokrat sayesinde 
gelip, onun adıyla anılan, tıbbi etik ile ilgili en 
eski yazılı metin olan “Hipokrat Yemini”ne ulaşır. 
Günümüzde bu yemin, Dünya Tabibler Birliği ile 
son halini bulur.            

M.Ö. 5’inci yüzyılda yaşamış Hipokrat 
zamanından beri bilinen, o güzel öğreti, 
insanı; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir 

iyilik haline götürürken hep hatırlanır. Bir kere yaşanacak kutsal 
hayatımızda, herkesin kendi parmak izi gibi eşsiz ve kişiye özgü, 
spesifik tedavi uygulama sanatını, terzi gibi icra eden hekimler, 
tıp bilimini öğrenmenin uzun ve meşakkatli yolculuğunda, çoğu 
zaman kendi hayatlarını kaçırıp Hipokrat Yemini’ndeki gibi, yaşamın 
kutsallığına en üst düzeyde saygı gösterip, tıbbi bilgilerini hastaların 
yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşıp, tehdit 
edilseler bile, insan hakları ve bireysel özgürlükleri çiğnememek için 
çabalarlar. İnsanlık için adanmışlık taşıyan bir hizmet sunarlar.

Yüreklerine işlenmiş o güzel öğretinin ışığında çalışırlar.   
“ÖNCE ZARAR VERME”
Hekimler; kişiye özel terzi gibi elbise dikme sanatını uygulayıp, bir 

senteze varırlar. Detaycılık, dikkat, titizlik, ayrıntılar, bilgi, beceri, 
tahlil, tetkik, insan sevgisi, empati, eşitlik, iyi hekimlik, vicdan, 
merhamet vs. ile bütünlüğünde ulaşılan sonuç, mesleksel hazzın da 
doruk noktasıdır.

Tüm pozitif bilimler gibi tıp da, bilimsel çalışmalarla gelişmiş, çığır 
açan buluşlarla ilerlemiştir. Pek çok hastalığın diyet ve ilaç tedavileri, 
ameliyat teknikleri değişmiştir. Egzersiz tipleri, beslenme, güneşlenme 
süreleri, stresle başa çıkma, meditasyon, insulin direnci, D vitamini 
değeri, kolesterol, şeker ölçümü, derin nefes alma, yoga, yürüyüş, 
diyetisyen kavramları hayatımıza girmiş; zerdaçal, zencefil, yaban 
mersini, avokado, pancar vs. ise; mutfaklara girmeye başlamıştır.

Tıp değişmiş, gelişmiş, ilerlemiş ama tıp etiğinin altın kuralı hep 
hatırlanmış ve hatırlanacak olan “ÖNCE ZARAR VERME” öğretisi 
tıbbın değişmez kuralı olarak hep var olmuştur.

Tıbbiyeli Reşit Galip’in “Türküm, doğruyum, çalışkanım, yasam 
küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak” şeklinde devam eden 
dizeleriyle büyümüş bizler; insana, doğaya, hayvanlara, çevreye hiç 
zarar verebilir miyiz? Bir karıncaya, bir kuşa, bir böceğe, bir ağaca, bir 
insana, bir HEKİME zarar verebilir miyiz?

Yüreklere işlenmiş o güzel öğreti sayesinde... 
“ÖNCE ZARAR VERME”

Dr. F
igen  

Kasa
poğlu  

AGAH
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When this is the case; without treating the source of the problem, it is 
not known whether it is possible to overcome stagnation by methods 
such monetary expansion, credit supply growth, etc. In fact, the 
ineffectiveness of these methods may lead to further deepening of the 
recession.

With the confidence of the consumer and the real sector, a monetary 
relaxation step to be taken when the purchasing power is so low will 
not produce the desired result and may cause the current savings 
to become dollarized as a result of decreasing or even lost TL real 
return.  This may prevent the monetary policy transfer mechanism 
from working on the banking sector in a healthy and efficient 
manner. In addition, it can lead to inefficiencies and bank losses as 
credit expansion cannot be carried out correctly (resources may shift 
towards unprofitable and inefficient businesses / people due to poor 
consumption demand and insufficient wages).

As a result, the revival of the domestic market and re-entering a 
growth cycle may not be as easy as it might seem. It is necessary to 
acknowledge that the deterioration of the pricing and wage mechanism 
will result in higher inflation, and to admit that we already “deserve” 
this inflation and that the struggle against the inflation that is deserved 
can harm the fight against “real” inflation. After this happens, a new 
page will open again.

Hal böyleyken; sorunun çıktığı kaynağı tedavi etmeden parasal 
genişleme ve devamında beklenen kredi arzı büyümesi vb. yöntemler 
ile durgunluğu aşmanın mümkün olup olmayacağı kesin olarak 
bilinememektedir. Hatta bu yöntemlerin etkisiz kalması durumunda 
durgunluğun daha da derinleşmesine yol açılabilecektir. 

Şöyle ki; Tüketici ve reel sektör güveni ile alım gücü bu denli 
düşük iken atılacak bir parasal gevşeme adımı istenilen sonucu 
doğurmayacağı gibi azalan ve hatta kaybolan TL reel getirisi 
neticesinde mevcut tasarrufların dolarize olmasına neden olabilir, 
bu durum da bankacılık sektörü üzerinden para politikası aktarım 
mekanizmasının sağlıklı ve verimli bir biçimde çalışmasına engel 
olabilir. Bunun yanında kredi genişlemesi doğru bir biçimde 
olamayacağı için (zayıf tüketim talebi ve yetersiz ücretler nedeniyle 
kaynaklar karsız ve verimsiz işletmelere/kişilere doğru kayabilir.) 
verimsizlik ve banka zararlarına yol açabilir. 

Sonuç olarak; iç piyasanın canlanması ve tekrar bir büyüme 
döngüsüne girilmesi sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Bozulan 
fiyatlama ve ücret mekanizmasının tekrar sağlanmasının daha yüksek 
enflasyona neden olacağını, bu enflasyonu ise zaten “hak etmiş” 
olduğumuzu, hak edilen enflasyon ile mücadelenin ironik biçimde 
“gerçek” enflasyon ile mücadeleye de zarar verebileceğini kabul etmek 
gerekir. Bu olduktan sonra tekrar yeni bir sayfa açılacaktır. 

Avoiding inflation in this manner 
may not be the right policy

Enflasyondan bu denli kaçınmak 
doğru bir politika olmayabilir

How to overcome stagnation? 
Durgunluk nasıl aşılır? 

It is known in the economic literature that there is a trade-
off between inflation and growth. While this relationship is 
more pronounced and predictable for developed economies 

with “moderate” inflation rates, the linear relationship becomes more 
complex for developing countries with relatively higher volatility 
in macroeconomic indicators and developing chronic structural 
problems. For example, in the second group, high growth rate can be 
disinflationary or downsizing periods can be inflationary. Although 
the cause-effect relationship becomes subjective in every similar 
concrete case, it can be said that the cause is almost always “chronic 
imbalances”.

It is necessary to look at the economic 
conditions of our country, which is undoubtedly 
in the second group, within this framework.

Cost increases due to the exchange rate shock 
last year were reflected in producer inflation, 
on the other hand, both domestic demand 
being extremely low and visible and invisible 
pressures on directed and managed prices, and 
even more statistical methods used in enforcing 
scientifically acceptable margins made the 
consumer inflation remained relatively low. 
Although this may seem desirable in terms of macroeconomic balance 
at first glance, the real decline in the incomes (wages, pensions, etc.) 
of the households on which this data is based has caused the lack of 
domestic demand (visible and invisible) to cause disturbing levels and 
it has raised concerns about its becoming permanent.

At this point, although we seem to experience a general economic 
problem in the form of growth at the expense of inflation, in fact 
our case is different. First of all, it should be noted that economic 
activity has slowed down considerably and the economy contracted 
in the last quarter of the last year and in the first quarter of this year. 
The possibility of contraction in the second quarter of the year is 
strong. The output gap is also far from being inflationary as the CBRT 
forecasts. Secondly, the decline in the purchasing power of households 
in particular leads to low domestic demand this decline does not result 
from the rapid rise in prices in excess of household incomes (with 
apparent price indices) or the decline in real wages due to the decline 
in labor productivity. The notable problem here is two-way. The first 
is that wage increases determined by the low (relatively) inflation 
rate for various reasons since the beginning of this year are far from 
maintaining real purchasing power. The second is that the real sector, 
which has directly felt the cost shock, has not been able to reflect these 
costs to its final products and has experienced a significant decrease in 
profit margins.

İktisat literatüründe enflasyon ve büyüme arasında birebir 
izlenebilen bir trade-off olduğu bilinmektedir. Bu ilişki enflasyon 
oranları “makul” seviyelerde olan gelişmiş ülke ekonomileri için 

daha belirgin ve öngörülebilir iken makro ekonomik göstergelerindeki 
volatilite nisbi olarak daha yüksek olan, kronikleşmiş yapısal sorunları 
bulunan gelişmekte olan ülkeler için ise doğrusal ilişki daha karmaşık 
hale gelmektedir. Örneğin, ikinci grupta yer alan firmalarda yüksek 
büyüme oranı dezenflasyonist veya küçülme dönemleri enflasyonist 
olabilmektedir. Bunlara benzer her somut olayda sebep sonuç ilişkisi 
öznelleşse de genel bir teşhis yapmak gerekirse sebebin neredeyse her 

zaman “kronik dengesizlikler” olduğu söylenebilir. 
İkinci grupta yer aldığı kuşkusuz olan ülkemizin 

halihazırda içinde bulunduğu ekonomik koşullara da 
bu çerçeveden bakmak gerekir. 

Geçtiğimiz yıl yaşanan kur şoku kaynaklı maliyet 
artışları üretici enflasyonuna yansımış, buna karşın 
gerek yurtiçi talebin son derece düşük seviyelerde 
bulunması gerekse de yönlendirilen ve yönetilen 
fiyatlar üzerindeki görünür ve görünmez baskılar 
ve hatta istatistiki yöntemlerin bilimsel olarak kabul 
edilebilecek marjları zorlayacak şekilde çalıştırılması 
tüketici enflasyonunun görece düşük seviyelerde 

kalmasını sağlamıştır. Bu durum ilk bakışta makro ekonomik denge 
açısından arzu edilir bir olgu gibi gözükse de bu verinin baz teşkil 
ettiği hane halkının gelirlerindeki (ücret, emekli maaşı vs.) reel 
gerileme (görünür ve görünmeyen) iç talep eksikliğinin rahatsızlık 
verecek seviyelere çıkmasına neden olmuş ve bunun kalıcı hale 
gelmesine ilişkin endişeleri de beraberinde getirmiştir.  

Şimdi burada gelinen noktada enflasyon pahasına büyüme şeklinde 
genel olarak yaşanan bir iktisadi sorun ile karşı karşıya bulunuyor gibi 
gözüksek de esasında yaşadığımız olgu farklıdır. İlk olarak belirtmek 
gerekir ki; iktisadi aktivite son derece yavaşlamış ekonomi geçtiğimiz 
yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde küçülmüştür. Yılın ikinci 
çeyreğinde de küçülme yaşanması olasılığı kuvvetlidir. Çıktı açığı da 
TCMB tahminlerinde yer aldığı şekilde enflasyonist olmaktan uzaktır. 
İkinci olarak ise, özellikle hane halklarının alım gücünün düşmesi iç 
talebin düşük seyretmesine yol açmakta bu düşüklük de fiyatların hane 
halkı gelirlerini aşan ölçüde hızlı tırmanmasından (görünürdeki fiyat 
endeksleri ile) veya işgücü verimindeki düşüş dolayısıyla yaşanan reel 
ücretlerin azalmasından kaynaklanmamaktadır. Burada göze çarpan 
sorun iki yönlüdür. Birincisi bu yılın başından itibaren çeşitli nedenler 
ile düşük (göreceli olarak) kalmış enflasyon oranına göre belirlenen 
ücret artışlarının reel alım gücünü korumaktan uzak olmasıdır. 
İkincisi ise yine maliyet şokunu doğrudan yemiş olan reel sektörün bu 
maliyetlerini nihai ürünlerine yansıtamayarak kar marjlarında ciddi 
olanlarda düşüş yaşamış olmalarıdır. 

Peyami RAUF
Economist / Bank 
Industry Veteran 
Ekonomist / Bankacı  
peyamirauf@gmail.com
Twitter: @peyami_rauf
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FROM COMPANIES / ŞİRKETLERDEN

Nobility 
of black is 
indoors
Siyahın 
asilliği iç 
mekanlarda

Dumlu Özcan Mining, gives a stylish look to 
interiors and exteriors with its Medi Black marble. 

Dumlu Özcan Madencilik, Medi Black mermeriyle 
iç ve dış mekanlara şık görünüm veriyor.

Founded in 1990, the company takes part in prestigious projects 
with its stones. Dumlu Özcan Mining, which adds elegance to 
indoor and outdoor spaces with its marbles it produces and 

processes, offers architects an option for their projects with its rich 
product portfolio. The company aiming to add value to the living 
spaces extracts Alanya Black Marble (Mediblack-Alanya Black) Alanya 
Anthracite, Alanya Emperador Dark marble (Alanya Dark Smoked), 
Alanya Emperador Light marble (Alanya Light Smoked), Alanya 
Grigio marble and dolomite in the quarries in Alanya.

THE NOBILITY OF MEDI BLACK
The company that processes the natural stones extracted from the 

quarries in its high-tech facilities makes the living spaces perfect. One 
of the most popular products of Dumlu Özcan Mining, which serves 
its customers without sacrificing quality, is Medi Black… Carrying the 
nobility of black, Medi Black adds air both to the interior and exterior.

1990 yılında kurulan firma saygın projelerde taşlarıyla yer 
ediniyor. Çıkardığı ve işlediği mermerleri ile iç ve dış mekanlara 
şıklık katan Dumlu Özcan Madencilik, zengin ürün portföyüyle 

mimarlara projeleri için seçenek sunuyor. Yaşam alanlarına değer 
katmayı amaçlayan firma, Alanya’da dolomit ve mermer ocaklarında 
Alanya Siyahı Mermer (Mediblack-Alanya Black)  Alanya Antrasit, 
Alanya Emperador Dark mermer (Alanya Koyu Füme), Alanya 
Emperador Light mermer (Alanya Açık Füme), Alanya Grigio mermer 
ve Dolomit minerali çıkarıyor.

MEDİ BLACK’İN ASALETİ
Ocaklarından çıkardığı doğal taşları, yüksek teknolojiye sahip 

tesislerinde işleyen firma, yaşam alanlarını kusursuzlaştırıyor. 
Kaliteden ödün vermeden müşterilerine hizmet veren Dumlu Özcan 
Madencilik’in gözde ürünlerinden biri de Medi Black... Siyahın 
asaletini taşıyan Medi Black, iç ve dış mekanlara hava katıyor.
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LOGISTICS LOJİSTİK

With its reliability in logistics and transportation 
the company, which focuses on meeting customers’ 
needs in the most efficient manner in this important 
operation requiring expertise and experience due to 
sectoral dynamics and product diversity, is the choice 
of many important companies as well as leading 
companies in the sector…

This logistics operation, which involves a challenging 
process from the determination of the needs of the 
companies to the delivery and restoring of materials to 
the booth area, has been completed with the signature 
of Schenker Arkas expert team at the 54th edition of 
Marmomac.

In addition to marble fairs organized in India and 
China, the company has been serving as the official 
field service provider of Izmir Marble Fair since its 
establishment.

Sektörel dinamikleri ve ürün çeşitliliği nedeniyle 
uzmanlık ve deneyim gerektiren bu önemli 
operasyonda müşterilerin ihtiyaçlarını en verimli 
şekilde karşılamaya odaklanan firma, nakliye lojistik 
taşımacılık alanındaki güvenilirliğiyle sektörün lider 
firmalarının yanısıra birçok önemli firmanın da tercihi 
durumunda… 

Firmaların ihtiyaçlarının tespit aşamasından 
malzemelerin stant alanına teslimine ve geri 
yüklenmesine kadar zorlu bir süreci içeren bu lojistik 
operasyon Marmomac’ın 54’üncü randevusunda 
da Shenker Arkas’ın uzman ekibinin imzasıyla 
tamamlandı. 

Firma, Hindistan ve Çin’de düzenlenen mermer 
fuarlarının yanısıra, kurulduğu günden bu yana İzmir 
Marble fuarının da resmi alan hizmet sağlayıcısı olarak 
hizmet veriyor.

Products to be exhibited at Marmomac 
are entrusted to Schenker Arkas
Marmomac’ta görücüye çıkacak 
ürünler Schenker Arkas’a emanet

Schenker Arkas, 
which has carried the 
products of Turkish 

companies participating 
in Marmomac fair 
since 2004, carried 

the products and stand 
installation materials of 

more than 100 exhibitors 
to Italy this year.

2004 yılından bu yana Marmomac fuarına katılan Türk 
firmalarının ürünlerini İtalya’ya taşıyan Schenker Arkas, 
bu yıl da 100’den fazla fuar katılımcısının ürünlerini ve 
stant kurulum malzemelerini taşıdı.

Schenker Arkas carried the products of 60 individual exhibitors 
and 50 companies participating in the fair with the national 
participation organization to the Marmomac fair organized in 

Verona, Italy on September 25-28. In addition to the block marble, 
machinery and finished marble products carried to the booth areas, 
the transportation of the materials used in the stand design was carried 
out by land and sea transportation by the expert team of the company. 
30 trucks and 10 open top containers were used for the entire transport 
operation.

Since the first national participation organization of İZFAŞ İzmir 
Fuarcılık Inc. in 2004, the company providing uninterrupted 
transportation services to its Marmomac participants offers cost 
advantages thanks to its experience. In this context, Schenker Arkas 
transports booths, machinery and finished products by road and 
prefers seaway to transport block marble.

25-28 Eylül tarihlerinde İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen 
Marmomac fuarına katılım sağlayan 60 bireysel katılımcı firma 
ile milli katılım organizasyonuyla fuarda yer alan 50 firmanın 

ürünleri Schenker Arkas tarafından taşındı. Stant alanlarına sevk 
edilen blok mermer, makine ve bitmiş mermer ürünlerinin yanısıra 
stant tasarımında kullanılan malzemelerinin nakliyesi de firmanın 
uzman ekibi tarafından kara ve denizyolu ile gerçekleştirildi. Tüm 
taşıma operasyonunda 30 tır ve 10 “open top” konteyner kullandı.

2004 yılında İZFAŞ İzmir Fuarcılık A.Ş.’nin gerçekleştirdiği ilk milli 
katılım organizasyonundan bu yana kesintisiz bir şekilde Marmomac 
katılımcılarına nakliye hizmeti veren firma, edindiği deneyim ile 
maliyet avantajı da sunuyor. Schenker Arkas bu kapsamda stant, 
makine ve bitmiş ürünlerin nakliyesini karayolu ile gerçekleştirirken, 
blok mermerlerin taşınmasında denizyolunu tercih ediyor. 
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The Troy Museum is on the list 
of “The World’s Great Places 
of 2019” by TIME Magazine

Troya Müzesi, TIME Dergisi’nin 
hazırladığı ‘2019 Dünyanın En 
Harika Yerleri’ listesinde

The museum which was designed by Yalın 
Mimarlık, was included in TIME Magazine’s “The 
World’s Great Places of 2019” list.

Yalın Mimarlık tarafından tasarlanan müze, TIME 
Dergisi’nin Hazırladığı “2019 Dünyanın En Harika 
Yerleri” listesinde yer aldı.

 Trojan War, heroes, events, places are introduced 
by coins, pottery and marble works as well as 
drawings, models and digital programs.

Troya Savaşı, kahramanları, olayları, mekânları; 
sikkeler, çanak-çömlek ve mermer eserlerle birlikte, 
çizimler, maketler ve dijital programlarla tanıtılıyor.

Entrance area of the museum.  Müzenin giriş alanı.

Museums, restaurants and hotels were included in the list, which was 
prepared under 3 titles as categories of travel, accommodation and 
food-beverage.

The Troy Museum, which attracted the attention of both local and 
foreign tourists, was recommended by the editor of the magazine 
Suyin Haynes. Haynes used the following statements in his article on 
the Troy Museum:

“Dedicated to the place made famous by Homer’s Iliad, the Troy 
Museum—situated amid the city’s ruins—brings an ancient legend 
to life. Among the collections are 24 pieces of “Troy Gold” jewelry, 
dating back to 2400 B.C.E., that were returned in 2012 by the Penn 
Museum in the U.S. in a landmark agreement between the two 
countries, as well as pottery and marble works from the era of the 
Trojan War. The Troy Museum, which opened in October 2018, was 
designed by Istanbul-based architecture studio Yalın Mimarlık to 
look like an excavated artifact—not unlike those that might be found 
at the archeological site nearby, viewable from the terrace at the top 
of the building. The museum brings a new buzz to the location of the 
storied siege.”

Yalın Mimarlık tarafından tasarlanan müze, 
TIME Dergisi’nin Hazırladığı “2019 Dünyanın En 
Harika Yerleri” listesinde yer aldı.

Gezme, konaklama ve yeme-içme kategorileri 
olarak 3 başlıkta hazırlanan listede müzeler, 
restoranlar ve otellere yer verildi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Troya 
Müzesi’ni, derginin editörü Suyin Haynes tavsiye 
etti. Haynes, Troya Müzesi ile ilgili yazısında şu 
ifadeleri kullandı; 

“Homeros’un İlyada’sının meşhur ettiği bölgeye 
adanmış kent kalıntıları arasında yer alan 
Troya Müzesi, eski bir efsaneyi hayata getiriyor. 
Troya Müzesi’nin koleksiyonları arasında, 2012 
yılında ABD’deki Penn Müzesi tarafından iki 
ülke arasındaki bir anlaşmayla iade edilen M.Ö. 
2400’e dayanan 24 “Truva Altın” takı, dönemin 
çanak çömlek ve mermer işleri yer alıyor. 
Ekim 2018’de açılan Troya Müzesi, İstanbul 
merkezli mimarlık stüdyosu Yalın Mimarlık 
tarafından, müzenin çatısındaki terastan 
görülebilen arkeolojik alanda bulunanların 
aksine, kazı yapılan bir eser gibi görünmek üzere 
tasarlanmış.” 

 The museum consists of three floors. The visitor can reach each exhibition floor from 
the ramp. The total length of the ramp leading to the exhibition areas of the museum is 
approximately 480 meters.

Müze üç kattan oluşmaktadır. Ziyaretçi her teşhir katına rampadan çıkarak 
ulaşabilmektedir. Müzenin teşhir alanlarına çıkılan rampanın toplam uzunluğu ise 
yaklaşık 480 metredir.
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MIMAR SINAN’S ONLY KNOWN WORK 
IN AEGEAN: MURADIYE MOSQUE

MİMAR SİNAN’IN EGE’DEKİ BİLİNEN 
TEK ESERİ: MURADİYE CAMİİ

The only known work of Mimar Sinan, who left his mark on the history of architecture, in Aegean 
Region, The Muradiye Mosque and Complex, which Mimar Sinan could not see its completion when 
he was alive, challenges the years as one of the most beautiful examples of Ottoman architecture.  

Eserleriyle mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki bilinen tek eseri olan 
ve hayattayken bitimini göremediği Muradiye Camisi ve Külliyesi, Osmanlı yapıtlarının en güzel 
örneklerinden biri olarak yıllara meydan okuyor.

The scale stones in Muradiye Mosque, which is Mimar 
Sinan’s only work in Manisa, have been working for 
434 years. Rotary stones give us information about the 

robustness of the mosque and whether it is damaged during the 
earthquake.

The construction of the mosque was completed in 1585, thanks 
to the scale stones on both sides of the niche [mihrab], it is 
possible to see whether there is a slip on the floor. If the scale 
stones, which consist of cylinder marble stone, do not rotate, that 
means that the building is damaged. These scale stones in the 
historical mosque are fascinating. The madrasah and almshouse 
sections of Muradiye Mosque also serve as museums today.

The complex, which was built in the name of Murat III between 
1583-1592, consists of mosque, madrasah, almshouse and shops. 
Although the construction of the complex, whose project belongs 
to Mimar Sinan, was started by Architect Mahmut Ağa, it was 
completed by Architect Mehmet Ağa upon the death of the 
architect.

Mimar Sinan’ın Manisa’daki tek eseri Muradiye Camii’ndeki 
terazi taşları ise 434 yıldır çalışıyor. Döner taşlar, caminin 
sağlamlığı ve depremde zarar görüp görmediği hakkında 

bizlere bilgi veriyor.
Yapımı 1585’te tamamlanan caminin mihrabın iki yanında 

bulunan terazi taşları sayesinde, zeminde kayma olup olmadığı 
anlaşılabiliyor. Silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin 
dönmemesi, binanın zarar gördüğü anlamına geliyor. Tarihi 
camideki bu deprem terazileri hayranlık uyandırıyor. Muradiye 
Camii’ndeki medrese ve imarethane bölümleri de günümüzde 
müze olarak hizmet veriyor.

3. Murat adına 1583-1592 yılları arasında yaptırılan külliye 
cami, medrese, imarethane ve dükkanlardan oluşuyor. Projesi 
Mimar Sinan’a ait olan külliyenin inşasına Mimar Mahmut Ağa 
tarafından başlansa da mimarın ölümü üzerine Mimar Mehmet 
Ağa tarafından tamamlanabilmiştir.

It challenges the years with its 
4 four centuries old scale stones

4 asırlık deprem terazisiyle 
yıllara meydan okuyor
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MARBLE MINBER IS A PRECIOUS ARTWORK
The inverted T-shaped mosque, made of cut stone, stands out as one 

of the best examples of classical Ottoman architecture. The mosque 
is covered with a large central dome in the middle and a vaulted 
roof system on the sides and the niche [mihrab] projection on the 
south. On the corners of the northern façade there are double towers 
[minaret] with a single balcony [şerefe]. The interior, decorated with 
fine ornaments, is entered through a double-wing door decorated 
with inlays of ivory, mother of pearl and tortoiseshell. The niche 
[mihrab] wall is covered with Iznik tiles. Marble pulpit [minber] is 
a very valuable work of art. The upper windows feature glass work 
decorations. The ceiling of marble sultan mahfil which is located 
in the southeast corner was adorned by plaster relief and the dome, 
vault, arch and windows are decorated with pencil works.

The madrasah was built according to the plan and shape of the 
classical Ottoman madrasah. The entrance door is on the west side 
and behind the porticoes there are rooms in the north, south and west 
directions. These rooms are covered with a dome and include a stove 
and cupboard niches.

The plan of the almshouse is similar to the madrasah plan and 
behind the porticoes there are kitchens, mess halls and food stores that 
surround the courtyard in the shape of U. The kitchen has large hobs 
and a fountain.

The library, located in the courtyard between the madrasah and the 
mosque, was built in 1812 by Hüseyin Ağa from Karaosmanoğulları. 
Today, Mimar Sinan Children’s Library is used as a service building.

Source: Manisa Provincial Directorate of Culture and Tourism

MERMER MİNBER DEĞERLİ BİR SANAT ESERİ
Kesme taştan yapılan ters T planlı cami, klasik Osmanlı mimarisinin 

güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cami ortada bir 
büyük merkezi kubbe, yanlarda ve güneydeki mihrap çıkıntısında ise 
tonozlu çatı sistemi ile örtülmüştür. Kuzey cephesinin köşelerinde tek 
şerefeli bir çift minaresi vardır. İnce süslemeler ile bezeli iç mekana, 
fildişi, sedef ve bağa kakmalarla bezenmiş çift kanatlı bir kapıdan 
girilmektedir. Mihrap duvarı İznik çinileriyle kaplıdır. Mermer minber 
çok değerli bir sanat eseridir. Üst pencerelerde cam işi süslemeler 
yer almaktadır. Güneydoğu köşesinde bulunan mermerden yapılmış 
hünkar mahfilinin tavanı malâkari işlemelerle, kubbe, tonoz, kemer 
ve pencerelerin etrafı ise kalem işleri ile bezenmiştir.

Medrese, klasik Osmanlı medrese plan ve şekline bağlı kalınarak 
yapılmıştır. Giriş kapısı batı cephesinde olup revakların gerisinde 
kuzey, güney ve batı yönlerinde odalar yer almaktadır. Kubbe ile örtülü 
olan bu odaların içinde ocak ve dolap nişleri bulunmaktadır.

İmarethanenin planı medrese planına benzemekte olup revakların 
gerisinde avluyu “U” şeklinde saran mutfaklar, yemekhaneler ve erzak 
depoları yer almaktadır. Mutfak bölümlerinde büyük ocaklar ve bir 
çeşme bulunmaktadır.

Medrese ile cami arasındaki avluda yer alan kütüphane 1812 yılında 
Karaosmanoğulları’ndan Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. 
Günümüzde Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi hizmet binası olarak 
kullanılıyor.

Kaynak: Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

77

SATILIK 
OCAKLARSATILIK 
OCAKLAR

QUARRIES 

FOR SALE

İLETİŞİM : 
0 252  
613 

4656

BURDUR TEKE OTTOMAN  
BEJ OCAĞI 

TURKEY BURDUR TEKE  
OTTOMAN BEİGE QUARRY     

FETHİYE 
SİLVER DARK 
EMPERADOR  

OCAĞI

PHONE: +90 252 613 46 56  TURKEY

TURKEY / FETHİYE 
SİLVER DARK  
EMPERADOR 

QUARRY



FAIRS FUARLAR

Fuarla birlikte sektörün iş hacmi ve ihracatına katkı vermeyi hedeflediklerini 
kaydeden Ersözlü şunları söyledi;

“Kıtalar arası köprüyü kuran Bursa Blok Mermer Fuarı’nın Tüyap yurtdışı 
ofislerininin çalışması ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) destekleri ile Çin 
ve Hindistan başta olmak üzere sektörün önde olduğu 45’ten fazla ülkeden organize 
edilecek alım heyetleri, yurt içinden ise 40’tan fazla şehirden ağırlanması hedeflenen 
profesyonel ziyaretçilerin katkıları ile  oluşacak iş hacmi ile sektör ihracatına ve 
rekabetçiliğine güç katacaktır.  

Türkiye’nin önde gelen blok üreticilerinden oluşan katılımcı firmaların fuardan 
memnun olarak ayrıldığını söyleyen Ersözlü, 23 – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında 
5. kez sektörü bir araya getirecek fuar için, sektör temsilcilerimiz geçtiğimiz yıl 
düzenlediğimiz fuardan hemen sonra ön rezervasyonlarını yaptırdı. Fuarcılık 
konusunda Bursa’ya değer katan BTSO’ya; desteklerinden dolayı MADSİAD’a ve 
fuara katılan firmalarımıza teşekkür ederim.” 

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki ocaklarından çıkarılan farklı renk ve 
desendeki kaliteli ve seçkin blokların sergilendiği fuar, oluşturduğu iş hacmi ile sektör 
ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıyor.

Fuar; TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ve Maden 
Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) işbirliğiyle, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanıyor. 

Countdown has started for 
Bursa Block Marble Fair
Bursa Blok Mermer Fuarı için geri sayım başladı  

Bursa International Marble Block Fair, which has quintupled since the first year the fair was 
organized, where qualified and select marbles of participant firms with beautiful colors and designs 
are exhibited, and draws attention in our country as the single specialty fair is getting ready to open 
its doors for the 5th time between the dates of October 23 - 26, 2019.

Düzenlendiği ilk yıla göre 5 kat daha büyüyen, katılımcı firmaların en güzel renk ve desendeki 
kaliteli ve seçkin mermerlerinin sergilendiği, ülkemizde konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat 
çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını 23 – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında 
beşinci kez açmaya hazırlanıyor.

The fair, where 550 marble blocks were exhibited in its first year 
in Bursa, has become a giant meeting of the sector exhibiting 
2,500 marble blocks weighing 60 thousand tons in the 5th year. 

The Fair, preserving its hallmark as the heaviest fair of the sector, 
continues its reputation for being the brand fair by growing each year.
Twenty Thousand Visitors Are Expected

TWENTY THOUSAND  
VISITORS ARE EXPECTED

Visitors and participant firms gave the fair, 
which we organized in October last year, full 
marks for bringing together the leader firms 
of natural stone sector and 22 thousand 765 
professionals from 42 countries, primarily 
including China and India, and 41 cities 
of Turkey for 4 days. Stating that the fair 
has reached a significant position in a 
period of 5 years with the contributions of 
BTSO and MADSIAD, Tüyap Bursa Fairs 
Organization Inc. General Manager Ilhan 
Ersözlü also noted that “Along with 9 halls 
where 650 marble blocks with different 
colors and designs mined in different 
locations in Turkey will be exhibited, 
the sector will meet this year at Bursa 
International Marble Block Fair organized 
in an area of 60 thousand m2 with an open 
exhibition area where construction and 
mining machinery are displayed.  We aim 
that the fair having hosted 22 thousand 
765 sector professionals last year will 
attract more than 20 thousand business 
people in 2019.”

Bursa’da ilk yılında 550 blok mermerin sergilendiği fuar, 5. 
yılında toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermerin 
sergilendiği beklenen dev sektör buluşmasına geldi. Sektörün en 

ağır fuarı olma özelliğini koruyan fuar her geçen yıl büyüyerek marka 
fuar olma bilinirliğini devam ettiriyor.

20 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ HEDEFİ
Geçtiğimiz yıl yine ekim ayında 

gerçekleştirilen fuar, 4 gün boyunca 
Çin ve Hindistan başta olmak üzere 
42 ülkeden, yurt içinden ise 41 
şehirden gelen 22 bin 765 profesyoneli 
doğal taş sektörünün lider firmaları 
ile buluşturarak ziyaretçilerden ve 
katılımcı firmalardan tam not aldı. 
Fuarın, BTSO’nun ve MADSİAD’ın 
katkılarıyla 5 yıl gibi bir sürede 
önemli noktaya geldiğini dile 
getiren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 
“Türkiye’nin farklı ocaklarından 
çıkarılan 650’nin üzerinde farklı 
renk ve desendeki blok mermerlerin 
sergileceği 9 salonun yanı sıra iş 
ve ocak makinelerinin yer aldığı 
açık sergileme alanı ile toplam 60 
bin m2 alanda hazırlanan Bursa 
5. Uluslararası Blok Mermer 
Fuarı’nda sektör bu yıl da bir araya 
gelecek.  Geçtiğimiz 22 bin 765 sektör 
profesyonelini ağırlayan fuarın 2019 
yılında 20 binin üzerinde iş insanının 
ziyaret etmesini hedefliyoruz” dedi.

Noting that they aim to contribute to the business 
volume and export of the sector with the fair, 
Ersözlü also said that 

“The business volume to be created with the 
contributions of the professional visitors aimed 
to be hosted from more than 40 cities in Turkey 
and the purchasing committees to be established 
with more than 45 countries, including primarily 
China and India, where the sector is in the lead 
thanks to the works of Tüyap overseas offices of 
Bursa Marble Block Fair being a bridge between 
the continents and through the efforts of Bursa 
Chamber of Commerce and Industry (BTSO) will 
boost the sector exports and competitiveness.” 

Stating that the participating companies 
composed of Turkey’s leading marble block 
manufacturers were satisfied with the fair, Ersözlü 
said, “Industry representatives have already pre-
booked for the fair which will bring the entire 
industry together for the 5th time between October 
23 and 26, 2019 immediately after the last fair. I 
would like to thank BTSO for the value they add 
to Bursa when it comes to fairs, to MADSIAD for 
their support, and to our participating companies.”

The fair where the most qualified and selective 
marble blocks with different colors and designs 
mined in almost all regions in Turkey are displayed 
strengthens sector exports and competitiveness 
with the business volume it creates.

The fair is organized with valuable support 
of Bursa Metropolitan Municipality with the 
collaboration of TÜYAP Bursa Fairs Organization 
Inc., Bursa Chamber of Trade and Industry (BTSO) 
and Mining-Marble Manufacturers, Industrialists 
and Businessmen’s Association (MADSIAD). 
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World miners will meet in fuarizmir

Dünya madencileri  
fuarizmir’de buluşacak
MINEX Fair is preparing to open its doors for the 8th time on October 23-26. The fair, which 
expanded its boundaries five times in a short time together with the Turkish mining sector 
stakeholders, also saw international growth this year. The exhibition, which triples the number of 
foreign exhibitors compared to the previous one, will bring the quality production power of the 
Turkish mining sector together with its international stakeholders.

MINEX Fuarı, 23-26 Ekim tarihlerinde kapılarını 8’inci kez açmaya hazırlanıyor. Türk maden 
sektörü paydaşlarıyla birlikte kısa sürede sınırlarını beş kat büyüten fuarda bu yıl uluslararası 
katılımda da büyüme yaşandı.  Bir öncekine göre yabancı katılımcı sayısını üçe katlayan fuar, Türk 
maden sektörünün kaliteli üretim gücünü uluslararası paydaşlarıyla bir araya getirecek.

MINEX - 8th Mining, Natural Resources and Technologies Fair, 
which is held every two years in cooperation with IZFAS and 
TMMOB Chamber of Mining Engineers and hosted by Izmir 

Metropolitan Municipality, will take place in fuarizmir between 
October 23-26. At the fair, which will be enriched with IMMAT - 7th  
International Mining Machinery and Technologies Congress organized 
by TMMOB Izmir Chamber of Mining Engineers, the international 
scientists, manufacturers, practitioners and all the stakeholders of the 
mining sector will come together.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle iki yılda bir düzenlenen 
MINEX - 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı 

23-26 Ekim tarihleri arasında fuarizmir’de gerçekleşecek. TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilecek 
IMMAT – 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 
ile zenginleşecek fuarda uluslararası bilim insanları, üreticiler, 
uygulayıcılar ve son tüketiciler olmak üzere maden sektörünün tüm 
paydaşları bir araya gelecek. 
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NATIONAL PARTICIPATION FROM ENGLAND
The fair, which made a foreign visitor attack in the previous year, will 

host a new record by increasing the number of foreign participants 
three times this year. In the fair, which attracted great interest in the 
world mining sector in a short time, national participation attack came 
from Britain. Besides Britain, which has made a great participation 
with ABMEC - Mine Equipment Association, important countries 
from the mining sector will be exhibited at the fair including USA, 
Germany, China, France, Iran and Poland.

İNGİLTERE’DEN MİLLİ KATILIM OLACAK
Bir önceki yıl yabancı ziyaretçi atağı yapan fuar, bu yıl yabancı 

katılımcı sayısını üç kat daha büyüterek yeni bir rekora ev sahipliği 
yapacak. Dünya maden sektöründe kısa süre içinde büyük ilgi 
gören fuarda İngiltere’den milli katılım atağı geldi. ABMEC - Maden 
Ekipmanları Derneği ile birlikte büyük bir katılım gerçekleştiren 
İngiltere’nin yanında fuara Amerika, Almanya, Çin, Fransa, İran ve 
Polonya başta olmak üzere maden sektöründen önemli ülkeler yer 
alacak. 

The fair, which was attended by 322 
exhibitors from 180 countries, 180 
of which were from 28 countries, 
took place on an area of 23 thousand 
square meters. The fair, which broke 
its own record in the number of 
foreign visitors, hosted a total of 7113 
visitors from 41 countries, 1519 of 
which were foreigners. According to 
these figures, 7th MINEX, in which 
the number of exhibitors increased 
94% and the number of visitors 
increased by 300%, has achieved 
record growth with its 63% increase 
in the area of use.

28 ülkeden 180’i yabancı toplam 
322 katılımcının yer aldığı fuar 
toplam 23 bin metrekare alanda 
gerçekleşti. Yabancı ziyaretçi 
sayısında kendi rekorunu kıran fuar, 
41 ülkeden bin 519’u yabancı olmak 
üzere toplam 7 bin 113 ziyaretçiyi 
fuarizmir’de ağırladı. Bu rakamlara 
göre değerlendirildiğinde katılımcı 
sayısını 2015 yılında düzenlenen 
fuara göre yüzde 94; ziyaretçi 
sayısını ise yüzde 300 artıran 7. 
MINEX, kullanım alanı olarak 
ise yüzde 63’lük bir artışla rekor 
büyümelere imza attı. 

WORK IN PROGRESS
In the previous year, the number of foreign visitors exceeded the 

number of domestic visitors, the total number of visitors had increased 
by 300%. Many visitors from countries including United Arab 
Emirates, Georgia, India, England, Iran, Iraq, Russia and Ukraine will 
come to the fair this year, too.

CONCURRENT CONGRESS
IMMAT - 7th International Mining Machinery and Technologies 

Congress, which is organized concurrently with the fair, aims to increase 
quality production this year and encourage consumption to be made in 
the domestic market. Experts from the mining industry, especially from 
Germany, the US, China, the UK, Iran, Spain and Ukraine, will come 
from all over the world to meet local producers for quality production. 
At the congress, which aims to expand domestic production and increase 
conscious consumption, to reduce foreign exchange losses to the foreign 
market, suppliers and producers will come together.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bir önceki yıl yabancı ziyaretçi sayısı yerli ziyaretçileri geçen fuar, 

toplam ziyaretçi sayısını yüzde 300 artırmıştı. Bu yıl da çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden fuarda Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, 
Hindistan, İngiltere, İran, Irak, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 
çok sayıda ziyaretçi gelecek. 

EŞ ZAMANLI KONGRE
Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen IMMAT – 7. Uluslararası 

Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi’nde ise bu yıl kaliteli 
üretimi artırıp tüketimin iç piyasada yaptırılmasını teşvik etmek 
amaçlanıyor. Almanya, Amerika, Çin, İngiltere, İran, İspanya ve 
Ukrayna başta olmak üzere maden sektörünün uzmanları dünyanın 
dört bir yanından gelerek kaliteli üretim için yerli üreticilerle 
buluşacak. Yerli üretimi yaygınlaştırma ve bilinçli tüketimi artırarak 
dış piyasaya yapılan döviz kaybını azaltmayı hedefleyen kongrede 
tedarikçi ve üreticiler bir araya gelecek.

7th MINEX IN NUMBERS RAKAMLARLA 7. MINEX
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FROM COMPANIES / ŞİRKETLERDEN ŞİRKETLERDEN

With green diabase, 
ocean view in pools

Presidential Complex

Antalya Republic Square

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Antalya Cumhuriyet Meydanı

Yeşil Diyabaz ile havuzlarda 
okyanus görünümü 

Green diabase, which is in the product portfolio of Demirtaş Mining Marble Ltd. Co., 
creates an ocean view effect in pools with its integrity with water. 

Demirtaş Mad. Mer. Ltd. Şti.’nin ürün portföyünde bulunan Yeşil Diyabaz, su ile bütünlük 
sağlamasıyla havuzlarda okyanus görünüm etkisi yaratıyor.

Since 1997, Demirtaş Mining has been working in the 
production of natural stones and is addressing its customers 
with Green Diabase, Emperador Dark, Sky Blue and Golden 

Night products. The company has three quarries and two processing 
factories.

1997 yılından bu yana doğal taş üretimi konusunda çalışan 
Demirtaş Maden;  Yeşil Diyabaz, Emperador Dark, Sky Blue ve 
Golden Night ürünleri ile müşterilerine hitap ediyor. Üç adet 

ocağı bulunan firmanın, iki de işleme fabrikası bulunuyor.

Marble group products such as Emperador Dark, Sky Blue and 
Golden Night are used in indoor applications (flooring, interior wall 
cladding, step and baseboard), while Green Diabase stands out as a 
product of granite setting due to its volcanic structure.

BROAD AREA OF USE
Green Diabase, which is generally used in landscape applications, is 

frequently preferred in indoor applications, too. It is used in walkways, 
garden arrangements, pavement and road arrangements are used 
in interior and exterior facade applications. Being solid in terms of 
structure and not deforming over time like other products are among 
the most important reasons for green diabase to be preferred. 

SUITABLE FOR POOLS
In the last few years, the demand for Green Diabase has been 

intensifying in pool pavement as well as landscape and facade 
applications. The reason is that the end consumer is now looking for 
a different and natural search for products other than conventional 
products. Green Diabase is preferred in pool project applications on 
side walls, floor and pool sides. The integration of the material with the 
water creates the effect of ocean look on the end consumer. In addition, 
being not affected due to the chemicals used in the pool increases the 
value of the product.

Emperador Dark, Sky Blue ve Golden Night gibi mermer grubu 
ürünleri iç mekan uygulamalarında (Yer döşeme, iç cephe kaplama, 
basamak ve süpürgelik) kullanılırken Yeşil Diyabaz ise oluşum itibari 
ile volkanik yapısı olmasından dolayı granit ayarında bir ürün olarak 
dikkat çekiyor.

KULLANIM ALANI GENİŞ
Kullanım alanları genel olarak peyzaj uygulamaları olan Yeşil 

Diyabaz, iç mekan uygulamalarında da sık sık tercih ediliyor. Peyzaj 
uygulamalarında yürüyüş yolları, bahçe düzenlemeleri, kaldırım 
ve yol düzenlemeleri iç ve dış cephe uygulamalarında kullanılıyor. 
Malzemenin yapısı itibari ile sağlam olması, diğer ürünler gibi zaman 
içinde deformasyona uğramaması en büyük tercih sebepleri arasında 
yer alıyor. 

HAVUZLAR İÇİN UYGUN
Son birkaç yıldır peyzaj ve cephe uygulamaları dışında havuz içi 

kaplamalarında da Yeşil Diyabaza olan talep yoğunlaşıyor. Sebebi de 
artık son tüketicinin alışılagelmiş ürünlerin dışında farklı ve doğal bir 
arayış içine girmesidir. Havuz proje uygulamalarında Yeşil Diyabaz 
yan duvarlar, taban ve havuz kenarlarında tercih ediliyor. Malzemenin 
su ile bütünleşmesi son tüketicide okyanus görünüm etkisi yaratıyor. 
Ayrıca havuz içerisinde kullanılan kimyasallara karşı herhangi bir 
değişime uğramaması ürünün değerini arttırıyor.

Natural stone was used in the pool applications in the Presidential 
Complex [Külliye] and Antalya Cumhuriyet Square.”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Antalya Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki havuz uygulamalarında doğal taş kullanıldı.
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Case, met with the natural stone sector

Case, doğal 
taş sektörüyle 

buluştu

The construction equipment company, CASE 
introduced the newest CX500C of CASE C Series 
Tracked Excavators, which are suitable for the use 
of the marble sector, at Izmir MARBLE 2019.

İş makineleri firması CASE, İzmir MARBLE 
2019’da mermer sektörünün kullanımına da 
uygun CASE C Serisi Paletli Ekskavatörlerin en 
yenisi CX500C modelini tanıttı.

CASE, which has a history of more 
than 175 years, welcomed its visitors 
at MARBLE 2019 Fair, organized for 

the 25th time in Izmir.
The company introduced the CX500C 

series, the newest of the C Series Tracked 
Excavators.

Stating that CASE, as a distinguished and 
well-established brand of TürkTraktör in the 
field construction equipment in Turkey, had 
met with consumers, CASE Construction 
Equipment Direct Sales Group Manager 
Boğaç Ertekin said, “CASE, in all of 
its products, offers high performance, 
strength, durability and security features, 
that are required in challenging field work, 
all at once. It continues to expand its 
product range with new products according 
to changing needs. Designed for demanding 
fieldwork, the CX500C provides users 
with a product that keeps durability, high 
performance, fuel efficiency and comfort at 
the maximum level”. 

175 yılı aşan geçmişe sahip CASE, 
İzmir’de bu yıl 25.’si düzenlenen 
MARBLE 2019 Fuarı’nda 

ziyaretçilerini karşıladı.
Firma fuarda, C Serisi Paletli 

Ekskavatörlerinin en yenisi olan CX500C 
serisini kullanıcıların beğenisine sundu.  

CASE’in Türkiye’de TürkTraktör’ün iş 
makinaları alanındaki seçkin ve köklü 
markası olarak tüketicilerle buluştuğunu 
söyleyen CASE İş Makineleri Direkt Satış 
Grup Müdürü Boğaç Ertekin “CASE, 
ürünlerinin tamamında, iş makinelerinin 
kullanıldığı zorlu saha çalışmalarında 
ihtiyaç duyulan yüksek performans, güç, 
dayanıklılık ve güvenlik özelliklerini bir 
arada sunuyor. Değişen ihtiyaçlara göre de 
yeni ürünleriyle ürün gamını büyütmeye 
devam ediyor. Zorlu saha çalışmaları için 
tasarlanmış CX500C ile kullanıcılara, 
dayanıklılık, yüksek performans, yakıt 
verimliliği ve konforu maksimum seviyede 
tutan bir ürün sunuyoruz” diye konuştu.
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Preparations for

Stone + tec
2020 has started

Stone + tec 2020’nin hazırlıkları başladı 

Stone + tec natural stone and stone processing fair which will be held for the 21st  time in 17-20 
June 2020 in Nürnberg, Germany, is under preparation. The fair will be held at the Nuremberg 
Exhibition Center and will be organized by NürnbergMesse.

Almanya’nın Nürnberg kentinde 17-20 Haziran 2020’de 21’inci kez düzenlenecek Stone + tec doğal 
taş ve taş işleme fuarının hazırlıkları sürüyor. Nüremberg Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarı 
NürnbergMesse düzenliyor. 

The Nuremberg Exhibition Center will host the 21st 
Stone + tec fair on 17 - 20 June 2020. Within the scope of 
the fair, special shows, panels and presentations as well as 

award ceremonies of various events will be held.

EARLY BOOKING DEALS
Emphasizing that the fair is one of the major industrial events 

in German-speaking geography, Stone + tec Director Beate 
Fischer said that “We look forward to welcoming international 

exhibitors at the 
Nuremberg Exhibition 
Center. We want to offer 
them a first class event. 
Companies applying 
until October 31, 2019 
will be entitled to early 
booking discounts. We 
will do the detailed 
planning this fall.”

The aim of the fair is 
to share information 
with workshops, special 
presentations, panels 

and forums. One of the highlights of Stone + tec will be “Our 
Natural Stone” event. These events will ensure that topics such 
as technology, chemicals, materials, and monumental stone 
work (sculpture, design, etc.) are included in the fair.

Nüremberg Fuar Merkezi, 17 - 20 Haziran 2020 
tarihlerinde 21’inci Stone + tec fuarına ev sahipliği 
yapacak. Fuar kapsamında özel gösteriler, panel ve 

sunumların yanı sıra, çeşitli etkinliklerin ödül törenleri 
yapılacak.

ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI
Fuarın Almanca konuşulan coğrafyadaki önemli endüstriyel 

etkinliklerden biri olduğunu vurgulayan Stone + tec Direktörü 
Beate Fischer, “Nürnberg Fuar Merkezi’nde uluslararası 
katılımcıları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.  Onlara birinci 
sınıf bir etkinlik sunmak istiyoruz. 31 Ekim 2019 tarihine 
kadar başvuran şirketler erken rezervasyon indirimlerinden 
yararlanabilecekler. Detaylı planlamayı bu sonbaharda 
yapacağız” diye konuştu.

Fuarda atölye çalışmaları, özel sunumlar, paneller, forum gibi 
etkinliklerle bilgi paylaşımları sağlanması hedefleniyor. Stone 
+ tec’in öne çıkan etkinliklerinden biri de “Doğal Taşımız” 
başlıklı etkinlik olacak.  Bu etkinlikler, teknoloji ve kimyasallar, 
materyaller, anıtsal taş işçiliği (Heykel, tasarım vs.)  gibi 
başlıkların fuar kapsamında olmasını sağlayacak.
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GERMAN NATURAL STONE AWARD 
With the German Natural Stone Award, which is given every two 

years by the German Natural Stone Association and the Association 
of German Architects, the use of natural stone as architectural 
material will be encouraged at the fair. The German Natural Stone 
Award, one of Germany’s most prestigious architectural awards, aims 
to highlight natural stone as a building block in both architecture 
and urban planning. The deadline for admission to the competition 
is 31 January 2020. Further information is available on the website 
deutscher-natursteinpreis.de…

ALMAN DOĞAL TAŞ ÖDÜLÜ VERİLECEK
Fuarda, Alman Doğal Taş Birliği ve Alman Mimarlar Federasyonu 

tarafından iki yılda bir verilen Alman Doğal Taş Ödülü’yle, doğal 
taşın mimari malzeme olarak kullanımı teşvik edilecek. Almanya’nın 
en saygın mimari ödüllerinden biri olarak kabul edilen Alman Doğal 
Taş Ödülü’nün doğal taşı hem mimaride hem de şehir planlamasında 
bir yapı taşı olarak öne çıkarması amaçlanıyor.  Yarışmaya proje 
kabulünde son tarih ise 31 Ocak 2020. Yarışma hakkında deutscher-
natursteinpreis.de web adresinden daha fazla bilgi edinmek 
mümkün…
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YOUNG MASTERS WILL EXHIBIT THEIR ABILITIES
As in 2018, the fair will also include a platform for young stone 

masters. In this boutique workshop, talented young craftsmen will be 
awarded according to the results of the Young Design Competition 
organized by the German Stone Workers’ Association. Stating that it is 
important for them to give young masters the opportunity to test their 
talents; NischerbergMesse Manager Fischer added that the event was an 
important addition to Stone + tec.

INVITATION TO VERONA PARTICIPANTS
Fair organizers invite the companies that will attend Marmomac 

Fair to be held in Verona, Italy on September 25-28, 2019 to get 
information for Stone + tec fair.

Stone + tec, the international natural stone and stone processing fair 
organized by NürnbergMesse, is sponsored by the German Natural 
Stone Association and the German Stone Workers’ Association.

GENÇ USTALAR YETENEKLERİNİ 
SERGİLEYECEK

Fuarda 2018 yılında olduğu gibi genç taş ustalarına yönelik bir 
platform da yer alacak. Bu butik atölyede yetenekli genç ustalar 
Alman Taş İşçileri Birliği’nce düzenlenecek Genç Tasarım Yarışması 
sonuçlarına göre ödüllendirilecekler. Genç ustalara yeteneklerini test 
etme fırsatı vermenin kendileri için önemli olduğunu dile getiren 
NürnbergMesse Yöneticisi Fischer etkinliğin Stone + tec’in önemli 
eklentilerinden olduğunu sözlerine ekledi.

VERONA KATILIMCILARINA DAVET
Fuar organizatörleri 25-28 Eylül 2019 tarihlerinde İtalya’nın Verona 

kentinde düzenlenecek Marmomac Fuarı’na katılacak firmaları, Stone 
+ tec fuarı için kendilerinden bilgi almaya davet ediyor. 

NürnbergMesse tarafından düzenlenen uluslararası doğal taş ve taş 
işleme fuarı Stone + tec,  Alman Doğal Taş Birliği ile Alman Taş İşçileri 
Birliği sponsorluğunda yapılıyor.
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