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MADENCİLİK VE EKONOMİ 
ZİRVESİ
4 Aralık Dünya Madenciler Günü münasebetiyle MASİS 
tarafından düzenlenen “Madencilik ve Milli Ekonomi 
Zirvesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 
katılımıyla gerçekleştirildi. MASİS Başkanı Naci İlci’nin açılış 
konuşmasıyla başlayan zirveye, Tabii Kaynaklardan Sorumlu 
Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Şeref Kalaycı, ilgili kurumların 
Genel Müdürleri, bürokratlar, MASİS Yönetim Kurulu Üyeleri, 
sendika üyesi firmaların yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve iş dünyasından katılımcılar tarafından yoğun 
bir ilgi gösterildi. MASİS Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi 
ulusal basında da geniş olarak yer aldı. 
 
Maden - İş Başkanı Nurettin Akçul ile TİSK Başkanı 
Özgür Burak Akkol’un da konuşmacı olarak yer aldığı ve 
moderatörlüğünü NTV Haber’den Berfu Güven’in üstlendiği 
zirvede, MASİS tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler 
Günü’ne özel olarak hazırlanan ve teması “Çevreyle Dost 
Madencilik Mümkündür” olan bir video yayınlanarak Bakan 
Dönmez ve katılımcıların beğenisine sunuldu. Zirvenin ilk 

MINING AND ECONOMY 
SUMMIT
“Mining and National Economy Summit”, organized by 
MASİS on the occasion of December 4, World Miners Day, 
was held with the participation of Fatih Dönmez, the Minister 
of Energy and Natural Resources. The Summit, which started 
with the opening speech of MASİS President Naci İlci, was 
attended by Deputy Minister of Natural Resources Prof. Dr. 
Şeref Kalaycı, General Managers of relevant institutions, 
bureaucrats, MASİS Board Members, representatives 
of union member companies, representatives of non-
governmental organizations and business world participants. 
an interest was shown. MASIS Mining and National Economy 
Summit was widely featured in the national press.
 
Mining - Business President Nurettin Akçul and TİSK 
President Özgür Burak Akkol as speakers and moderated 
by Berfu Güven of NTV News at the summit, prepared by 
MASİS for the 4th December World Miners Day and its theme 
is “Environment-Friendly Mining A video that was “Possible” 
was published and presented to Minister Dönmez and the 
participants. The first session of the summit ended with the 
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oturumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 
katılımcılara hitabıyla son buldu.
 
Zirvenin ikinci oturumunda ise OECD Daimi Temsilcisi 
ve Ekonomist Prof.Dr. Kerem Alkin madenlerin ülke 
ekonomisindeki önemi ve küresel ekonomide meydana gelen 
güncel gelişmeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 
 
MASİS Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi, Tabii Kaynaklardan 
Sorumlu Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Şeref Kalaycı’nın program 
hakkındaki genel değerlendirmesi ile sona erdi.

address of the Minister of Energy and Natural Resources Fatih 
Dönmez to the participants.
 
In the second session of the summit, OECD Permanent 
Representative and Economist Dr. Kerem Alkin made a 
presentation on the importance of mines in the country’s 
economy and current developments in the global economy.

MASİS Mining and National Economy Summit ended with the 
general assessment of the Deputy Minister of Natural Resources 
Prof. Dr. Şeref Kalaycı.
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S.Sabri BORA
TİM DELEGESİ
EMİB URGE KRD. BŞK.

VİETNAM DİJİTAL TİCARET 
HEYETİ,
Geçtiğimiz 9-10 aylık süreç de, hayatın oğlan üstü değiştiği, 
parelelinde standart ticaret yaklaşımlarının ya yetersiz yâda 
başarısız olduğu, yüz yüze görüşmelerin, müşteri ziyaretlerinin, 
fuarların, ticaret heyetlerinin tamamen durduğu bir sıkıntılı süreçle 
baş başa kaldık. Bir yandan daralan kürsel ticaret bir yandan da 
Covit19 kaynaklı kısıtlamalar-endişeler ve kayıplar.
Günümüz teknolojisi bu zor günlerde uzağı yakın yapmakta 
insanlığa gerçekten büyük hizmetler sundu. Hastalar aileleri ile 
görüşebildi, Hekimler deneyimlerini meslektaşları ile paylaştı, 
öğrenciler eğitimlerine mümkün olduğunca devam edebildi. Ticaret 
dünyası da uzun zamandır bire bir kullandığı bu tur hızlı iletişim 
ve bilişim teknolojileri ile işlerini yönetmenin avantajlarını yaşadı. 
Ancak bu teknoloji ile heyetler arası ticaret köprüleri kurmak bizler 
için yep yeni bir ufuktu. Maden sektörümüzü dünya ticaretinin 
gelişen ve değişen bu yeni akım ticaret dönüşümü ile buluşturmak 
için hızlıca çalışmaya koyuldum.
Çoğu kimsenin kullandığı SANAL TİCARET HEYETİ kısa sürede 
kalıplaştı ve ticari dilimizde yer buldu, oysa SANAL’’ gerçekte yeri 
olmayan, gerçekte var olmayan, ancak zihinde tasarlanan’’ise 
ben, bizim başlattığımız ticari faaliyete DİJİTAL TİCARET HEYETİ 
demek isterim (tdk: Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak 
gösterilmesi).Dijital dünyanın imkânları ile sektörümüz için küçük 
bir başlangıç oluşturmak hatta. Aslında temel hedefimiz dijital 

S.Sabri BORA
TIM DELEGATE
EMİB URGE KRD. BŞK.

VIETNAM DIGITAL TRADE 
DELEGATION,
In the past 9-10 months, we have been left with a troubled period 
in which life has changed over time, standard trade approaches 
either insufficient or failed in parallel, face-to-face meetings, 
customer visits, fairs, and trade delegations have completely 
stopped. On one hand, shrinking global trade, on the other hand, 
constraints-concerns and losses caused by Covit19.

Today’s technology has offered great services to humanity in 
making the distance close in these difficult days. The patients 
were able to meet with their families, the physicians shared their 
experiences with their colleagues, the students were able to 
continue their education as much as possible. The trading world 
has also experienced the advantages of managing its business 
with such fast communication and information technologies, 
which it has been using for a long time. However, building trade 
bridges between delegations with this technology was a brand 
new horizon for us. I quickly started to work to bring our mining 
industry together with this new developing and changing trade 
transformation of the world trade.
 
The VIRTUAL TRADE DELEGATION, which most people use, 
quickly became molded and found a place in our commercial 
language, whereas if VIRTUAL ‘has no place in reality, does 
not exist in reality, but is designed in the mind, I would call the 
commercial activity we initiated DIGITAL TRADE DELEGATION. 
(tdk: Electronic representation of data on a screen). Even to create 
a small start for our industry with the possibilities of the digital 

LIFE SERBEST KÜRSÜ    LIFE FREE PLATFORM
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pazarlama kültürünü yaygınlaştırmak ve meslektaşlarımızın dijital 
pazarlama görgü ve deneyimlerini pekiştirmektir desek de yanılmış 
olmam.
Rakip döşemelik kaplamalık inşaat malzemelerinin hızla pazar 
paylarını artırdığı şu günlerde,doğal taşın rekabet gücünü 
artıracak yeni açılımlara da muhtaç olduğumuz gerçeği de göz 
ardı edilmemelidir.Belki de krizi hafifletmek yada derinleşmesini 
engelleyecek bir çıkış olmasını umduğumuz dijital heyetlerin zaman 
içinde daha çok önemini anlayacağımızı düşünüyorum.

Temmuz ayı ortalarında doğal taş ihracatımıza ait 2020 yılının ilk 
altı aylık doğallaş verileri üzerinde farklılaşan, geşelişen ve büyüme 
potansiyeli olan pazarlar hakkında bir çalışma başlattım. Doğal taş 
sektörümüzün henüz yoğun bir pazarlama atağının olmadı ve hem 
de stratejik bir transit kapısı özelliği de taşıyan Vietnam çok dikkatimi 
çekti. Aslında Türkiye ve Vietnam’ın ticaret ilişkisi neredeyse 50 yıldır 
zaman zaman artan zaman zaman azalan bir grafik izliyor. Örneğin 
son yıllarda ticaret hacmi 3 milyar dolar seviyesine yükselirken, 
geçtiğimiz sene 1,8 milyar dolar seviyesine geriledi. Elbet de ticaret 
savaşları, küresel enerji rekabeti gibi konular inşaat endüstrisini her 
yerde olduğu gibi Vietnam da da etkilemiş gibi duruyor. Ancak her 
şeye rağmen yüzde 7’nin üzerinde yıllık büyüme ortalamasıyla 340 
milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya sahip bir ülke 100 milyonluk 
bir ülke gözümüzden kaçamazdı. Üstelik Avrupa birliği ile gelişen 
ilişkileri ve yapılan yeni Serbest Ticaret Antlaşmaları da gelişmeleri 
destekleyecek gibi duruyor. Üstelik bir başka bakış açısı ile 2015’de 
165 milyar dolar olan ithalatın, sadece 4 yıl gibi kısa bir zaman dilimi 
içerisinde yüzde 53’lük bir artışla 253,5 milyar seviyesine gelmesi, 
Vietnam pazarının potansiyel bir ihracat odağımız olabileceği 
sinyallerini veriyor.

world. Our main goal is to spread the digital marketing culture and 
reinforce the digital marketing manners and experiences of our 
colleagues, but I would not be wrong.
The fact that we need new expansions that will increase the 
competitiveness of natural stone should not be overlooked in 
these days where competing upholstery construction materials are 
rapidly increasing their market shares. I think we will understand 
the importance of digital delegations more over time, which we 
hope to be an outlet that will alleviate the crisis or prevent it from 
deepening.
 
In mid-July, I started a study on the natural stone data of our 
natural stone exports for the first six months of 2020 on different, 
developing, and potential markets. Our natural stone industry 
has not yet had an intense marketing attack and Vietnam, which 
is also a strategic transit gate, attracted my attention. Turkey 
and Vietnam’s trade relationship is growing from time to time 
and watching a declining graph from time to time for nearly 50 
years. For example, while the trade volume increased to 3 billion 
dollars in recent years, it declined to 1.8 billion dollars last year. Of 
course, issues such as trade wars and global energy competition 
seem to have affected the construction industry in Vietnam as 
everywhere. However, despite everything, a country with a gross 
domestic product of 340 billion dollars with an annual growth rate 
of more than 7 percent would not have gone unnoticed. Moreover, 
developing relations with the European Union and the new Free 
Trade Agreements seem to support the developments. Moreover, 
with another perspective, the fact that the imports, which were 165 
billion dollars in 2015, increased by 53 percent in a short period of 
4 years to 253.5 billion, signals that the Vietnamese market may be 
a potential export focus.
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Hele Çin, Japonya, Yeni Zelanda ,Avustralyayıda kapsayacak 
şekilde genişleyen RCEP , kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması 
ile bir yandan ASEAN  ülkesi de olan Vietnam pek çok ülkeye 
indirek açılan bir kapı gibide durmaktadır.

Bu bakımdan 2020 yılı ilk 10 ayında  Vietnama doğal taş 
ihracatımız 2,5milyon $ rakamlarına ulaştı. Bu pencereden 
bakınca en az 50% lik büyüme ihtimalimiz ellerimizin arasında 
gibi duruyor ve sadece daha fazla gayret göstermemizi bekliyor 
diyebilirim. Son 3 yıl içinde yaklaşık 50milyon $ doğal taş alımı 
artan Vietnam 170-180 milyon $ civarındaki ithalatında, en az 
3-4% lük bir pay alacağımıza ait umutlarımız var. Üstelik küresel 
verilere göre son üç yılda Çin den doğal taş alımları daralırken 
İtalya’dan alışları ise çok önemli bir miktarda artmıştır. Bu bile bize 
doğal taş ihracatçıları için Vietnam neden hedef Pazar olmalıdır 
diye bir fikir vermektedir.

Vietnam, which is also an ASEAN country with its comprehensive 
economic partnership agreement, has been expanding to include 
China, Japan, New Zealand, and Australia, and Vietnam stands as an 
indirect door to many countries.

In this respect, our natural stone exports to Vietnam in the first 10 
months of 2020 reached 2.5 million dollars. Looking from this window, 
our possibility of growth of at least 50% seems to be in our hands 
and I can only say that we are waiting for more effort. We have hopes 
that we will get a share of at least 3-4% in Vietnam’s import of around 
170-180 million $ in Vietnam, whose purchase of natural stone has 
increased by approximately 50 million $ in the last 3 years. Moreover, 
according to global data, while natural stone purchases from China 
have shrunk in the last three years, their purchases from Italy have 
increased significantly. Even this gives us an idea of why Vietnam 
should be the target market for natural stone exporters.
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Our Vietnam Virtual Natural Stone Trade Delegation started 
on Tuesday, November 24 at 9:00. We held our preliminary 
meetings between 9: 00-9: 30, and after 9:30, our programs 
continued for 3 days with bilateral business meetings. Before 
the activities of our delegations, we tried to help our colleagues 
one-on-one with the “OPERATION OF THE B2B PROCESS 
AND ZOOM USER MANUAL”, which we prepared in advance. 
Moreover, with the digital fairground view, we brought together 
at least 4 natural stone products of our participating companies 
in a virtual environment with a special application. We presented 
them with the evaluations of the companies. More than 20 
potential buyers of Vietnam, such as HOANG LUC STONE, 
GIANG DONG STONE, were actively involved in the processes 
by our partner and our PR company that manages the promotion 
and gathering processes on the Vietnamese side. Well-known 
names of the industry such as Mr. NGUYEN DINH NGUYEN, 
company owners, partners, and senior purchasing unit officials 
from all companies were present at the meetings. With the 
efforts of the EMİB secretariat, we can say that we have planned 
and carried out the least but the most profitable effect that can 
be done in the current environment. It is necessary to wait a little 
longer to get clear results and to make a correct evaluation, but 
I can already deduce from the meetings I made with our one-on-
one and thank-you friends that our choice of Vietnam is correct 
and that it is a target country that will be on the radar of all our 
stakeholders over time.
Now is the time to plan and implement new influencers in new 
markets.
All of our efforts are for our natural stones to take their place 
in the world markets at the value they deserve and to get our 
sector’s labor with more money.

I greet all my colleagues with respect.

Vietnam Sanal Doğal taş Ticaret Heyetimiz 24 Kasım Salı günü 
saat 9:00’da başladı. Saat 9:00-9:30 arası ön toplantılarımızı 
yaptık, saat 9:30’dan sonra ikili iş görüşmeleri ile programlarımız 
3 gün boyunca devam etti.Heyetlerimizin etkinlikleri başlamadan 
öce, katılım gösteren meslektaşlarımıza önceden hazırladığımız  
“B2B SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE ZOOM KULLANIM KILAVUZU”  
ile bire bir yardımcı olmaya çalıştık.Üstelik dijital fuar alanı 
görünümü ile katılımcı firmalarımızın  en az 4 doğal taş 
ürününü sanal ortamda özel bir uygulama ile bir araya getirerek 
Vietnam firmalarının değerlendirmelerine sunduk.Aralarında 
HOANG LUC STONE, GIANG DONG STONE gibi Vietnam’ın 
çok önemli 20den fazla potansiyel alici firma,partnerimiz ve 
Vietnam tarafındaki tanıtım ve bir araya getirme süreçlerini 
yöneten PR şirketimiz tarafından aktif olarak süreçlerde yerlerini 
aldılar.Bay NGUYEN DINH NGUYEN gibi sektörün bilinen 
isimleri, tüm sirkelerden ,şirket sahipleri,ortakları ve üst düzey 
satın alma birimi yetkilileri görüşmelerde hazır oldular.EMİB 
sekretaryasının gayretleri ile sektörümüz için az ama şuan 
ki ortamda yapılabilecek en rantabl etkiliği planladığımızı ve 
yürüttüğümüzü söyleyebilir.Sektörümüzden on yedi firmanın 
görüşmelerde yer alığı DİGİTAL TİCARET HEYETIMIZ ilk 
izlenimlere göre başarılıda geçti.Net sonuçların alınması ve 
doğru bir değerlendirme yapmak için biraz daha beklemek 
gerekir.Ancak bire bir arayan,teşekkür eden dostlarımız ile 
yaptığım görüşmelerden Vietnam tercihimizin doğru olduğu ve 
zaman içinde tüm paydaşlarımızın radarına girecek bir hedef 
ülke olma özelliği taşıdığı çıkarımını şimdiden yapabilirim.
Şimdi yeni pazarlarda yeni etkilinler planlama ve hayat geçirme 
zamanı.Tüm gayretlerimiz, doğal taşlarımızın hak ettiği değerde 
dünya pazarlarında yerini alması ve sektörümüzün emeklerinin 
karşılığı fazlası ile alması için.

Tüm meslektaşlarımı saygı ile selamlıyorum.
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Ferah TÜRKMEN
Jeo. Yük. Müh.
ferah@stonelife.net

Yepyeni bir yıl, iyi dilekler ve umutlar…
2021 yılının ilk günlerinde yepyeni bir sayı, iyi dilekler ve umutlar 
ile karşınızdayız.
Zor değil,  çok zor bir yılı geçirdik.  Pandemi hem sağlığımızı hem 
de ekonomik göstergelerimizi darmadağın etti. Deyim yerinde ise 
“groke” durumdayız… 
Olumsuz koşullardan etkilenmeyen ülke, sektör, iş kolu yok! Tam 
anlamıyla dibe vurduk. Vurduk vurmasına da hızla yükselebilecek 
miyiz? Yeni normale uyum sağlayabilecek miyiz? Bunu da 
yaşayarak göreceğiz…
Doğal taş sektörü olarak: “Pandemi” den ilk ve keskin olarak 
etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Blok ihracatımızda 
Çin ve Hindistan ilk sırada yer alıyor. Yılın ilk yarısında bu 
kapılarımız neredeyse tamamen kapandı. Bunu özellikle mamul 
ürün ihracatımız için önemli olan Amerika ve AB ülkeleri ve Orta 
Doğu ülkeleri izledi.  Yılın ikinci yarısında “Yeni Normal” e uyum 
sağlayabilenler, özellikle kısıtların da gevşemesi ile nefes almaya 
başladılar. Yeni Normal süresinde Digital Pazarlama, Sanal Fuarlar 
ve Sanal Ticaret Heyetleri ile yepyeni yöntemler gündeme geldi. 
Sektör içinde bazı arkadaşlarımız nefes almayı becerebildiler. 
Bazı arkadaşlarımız eleman çıkartarak, küçülerek ve hatta bazı 
işletmeler geçici şalter kapatmalar ile yılı tamamladılar. Kış ayı 
içindeyiz. Malum hammadde üretimleri coğrafi ve iklim şartları 
nedeniyle yavaşlamaya başladı. Pandemi yetmezmiş gibi; 
özellikle de mevzuattan kaynaklanan sorunlar, izinlerde yaşanan 
süreç tam anlamıyla yılgınlık yarattı. Buna bir de Orta Doğudaki 
bazı pazarlarda yaşanan ambargolar da eklendi. 
Aralık Ayı sonu itibariyle;  Türkiye geneli Doğal Taş blok 
ihracatımızda bir önceki yıla göre miktarda % -22 değerde -%23 
lik bir kayıp söz konusu.  İşlenmiş doğal taş toplamında miktarda  
% 14 değerde ise % 7 lik bir artış gözleniyor. Doğal Taş Genel 
Toplamında ise  miktarda -% 9 değerde ise -% 7 lik bir kayıp var. 
Tabii bunlar istatiksel veriler, reeldeki kayıplar ise can acıtıyor…
Umut var mı? 
Elbette… Umut olmasa Madencilik yapılmaz zaten. Aşılama 
çalışmaları ve kısmen gevşeyeceği umulan kısıtlar ile 2021 
yılına girdik. Bu yılın ilk yarısı kontrollü olmak zorunda. Neyle 
karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Üretmek zorundayız bunu 
da biliyoruz. Dikkatli ve kontrollü gideceğiz. Zaten doğal riskler, 
mevzuat ve ekonomik sorunlarımızla boğuşur iken, bunlara 
bilmediğimiz yeni riskleri ekleyemeyiz! 
Bu sayımızda Sektörümüzün aktörlerine; “2020 Yılında ne 
umdunuz ne buldunuz? ” diye sorduk. İlerleyen sayfalarımızda 
Pandemi yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2021 yılı beklentilerini 
bulabilirsiniz…
Öte yandan sektörümüzün değerli büyüklerinden de kayıplarımız 
oldu. Alimoğlu, Emmioğlu, Uğur Mermer, Alacakaya, Toksel 
firmalarına da bu satırlar aracılığı ile baş sağlığı ve sabırlar 
diliyoruz…
Yeni yılda daha güzel ve daha iyi haberler ile karşınızda olmayı 
umuyoruz.
Sağlıkla kalın…

A brand new year, good wishes and hopes ...
We are here with a brand new issue, good wishes, and hopes in the 
first days of 2021. We had a very difficult year. The pandemic has 
shattered both our health and economic indicators. As the phrase 
goes, we are in a “broke” situation ... There is no country, sector, 
or business line that is not affected by adverse conditions! We hit 
rock bottom. Will we be able to rise quickly when we hit it? Will we 
be able to adjust to the new normal? We will see this by living ... 
As the natural stone sector: We are at the top of the sectors that 
were first and sharply affected by the “pandemic” China and India 
take first place in our block exports. In the first half of the year, 
these doors were almost completely closed. This was followed by 
the US and EU countries and Middle Eastern countries, which are 
especially important for our finished product exports. In the second 
half of the year, those who were able to adapt to the “New Normal” 
started to breathe especially with the relaxation of the restrictions. 
In its new Normal period, brand new methods came up with Digital 
Marketing, Virtual Fairs, and Virtual Trade Delegations. Some 
of our friends in the industry were able to breathe. Some of our 
friends have completed the year by hiring employees, downsizing, 
and even some enterprises temporarily shutting down. We are in 
the winter month. As you know, raw material production started 
to slow down due to geographical and climatic conditions. As if 
the pandemic was not enough; especially the problems arising 
from the legislation and the process of permits created complete 
frustration. Embargoes in some markets in the Middle East were 
added to this.
As of the end of December; Turkey Natural Stone block’s overall
value of our exports in the amount of -22% compared to the 
previous year - a 23% loss in question. There is an increase of 14% 
in the total amount of processed natural stone and an increase of 
7%. There is a loss of over -9% in  amount and -% 7 loss in the 
value of the Natural Stone General Total. Of course, these are 
statistical data, losses in real hurt.
Is there hope? 
Of course… Mining would not be possible without hope. We 
entered the year 2021 with vaccination studies and the restrictions 
that are expected to relax partially. The first half of this year has 
to be controlled. We know what we are dealing with. We have to 
produce, we know that too. We will go carefully and in control. 
While we are already grappling with natural risks, legislation, and 
economic problems, we cannot add new risks that we do not 
know! In this issue, the actors of our industry; “What did you hope 
and what did you find in 2020? We asked. On our following pages, 
you can find evaluations of the pandemic year and expectations 
for 2021 ...
On the other hand, we lost some of the valuable leaders of our 
industry. We wish condolence and patience to Alimoğlu, Emmioğlu,  
Uğur Mermer, Alacakaya and Toksel companies through these 
lines.
We hope to be with you in the new year with better and better 
news.
Stay healthy ...
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Her birimiz bu korkunç salgınla halen mücadele etmeye 
devam ederken bir taraftan da üretim ve satış için çabalıyoruz. 
Bu dönemde hayatını kaybedenlerimize Allah’tan rahmet 
hastalarımıza acil şifalar diliyorum.
Bilineni tekrarlamak gerekirse, sektörümüz salgından ilk 
etkilenenler arasında. Blok ihracatımız yüzde otuz oranında 
düşüşte, işlenmiş ürün ihracatımızda yüzde 5’lik bir artış yaşansa 
da genel olarak baktığımızda geçtiğimiz yılın ilk 9 ayına göre 
ihracatımız yüzde 10 azalmış durumda. İç pazarımız çok hareketli 
değil. Yine de üretmemiz, çalışmamız, bu zor dönemi atlatmamız 
gerekiyor. Ülkemiz yeraltı kaynaklarını yerbilimleri öğretileri 
temelinde çevreye duyarlı bir şekilde üreterek ekonomiye 
kazandırmak, istihdamımızı korumak hepimizin ortak hedefi.
Son günlerde Suudi Arabistan’la yaşanan sıkıntıları çoğumuz 
biliyoruz. Benzer sorunlar sektörümüz ihracatında da yaşanıyor. 
Uygulanan prosedür gereği ülkeye ürün girişi yapmak pek mümkün 
değil. Irak’la da benzer bir durum söz konusu. Önceden Irak’a 
ihracat için CE belgesi ve doğal taş akredite laboratuvarlarında 
yaptırılan analizler yeterli olurken, müşterilerimiz açısından bir 
sorun olmamasına rağmen son zamanlarda bu analizlerin Irak’ta 
yapılması gerektiği bildiriliyor. Bu konuyu çözüme kavuşturmak 
için uğraşıyoruz. İlerleyen günlerde ihracat değerlerimizde bu 
durumun etkilerini göreceğiz elbette.

İstanbul Sanayi Odası, Ağustos ayı Türkiye İmalat Sanayi Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) raporuna göre, sektörümüzün 
de içerisinde yer aldığı metalik olmayan mineral ürünler sektörü 
üretimi azalan, girdi maliyetleri en yüksek oranlı artış gerçekleşen 
sektörlerden biri oldu. Yeni siparişlerde azalma gözlemlendi. 
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan PMI Eylül ayı raporunda ise 
Ağustos ayındaki duraklamanın yerini toparlanmaya bıraktığı 
belirtildi. Sektördeki girdi maliyetleri enflasyonu yüksek düzeyini 
korurken, yeni siparişlerde artışlar yaşandığı belirtildi. Öte 
yandan, Çin Halk Cumhuriyeti İmalat PMI değerinin 51.5’e 
ulaştığı açıklandı. Bu değerin Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisinin 
toparlanarak büyümeye başladığına işaret ettiğini düşündürüyor. 
Tabi tüm bunlar sektörümüz açısından ümit verici. 

SALGININ YARATTIĞI 
BELIRSIZLIK, İZİN ALIM 
SÜREÇLERINDE YAŞANAN 
SORUNLAR SÜRÜYOR. 

ALTHOUGH THERE IS A 
RECOVERY IN OUR SECTOR, 
THE UNCERTAINTY CREATED 
BY THE EPIDEMIC IN OUR 
SECTOR AND THE PROBLEMS 
EXPERIENCED IN THE 
PERMITTING PROCESSES 
CONTINUE.
While each of us still struggles with this terrible epidemic, we also 
strive for production and sales. I wish condolences to those who lost 
their lives in this period and our patients’ urgent healing.
 
To repeat what is known, our industry is among the first to be affected 
by the epidemic. Although our block exports have decreased by 
thirty percent and our processed product exports have increased 
by 5 percent, in general, our exports have decreased by 10 percent 
compared to the first 9 months of the previous year. Our domestic 
market is not very active. Still, we have to produce, work, and get 
through this difficult period. Our common goal is to produce our 
country’s underground resources in an environmentally friendly way on 
the basis of earth science teachings, to bring them into the economy, 
and to protect our employees.

Most of us know about the troubles with Saudi Arabia recently. Similar 
problems are experienced in the exports of our industry. It is not 
possible to enter the country in accordance with the procedure applied. 
There is a similar situation with Iraq. While CE certificate and analyses 
made in natural stone accredited laboratories were sufficient for export 
to Iraq before, although there was no problem for our customers, it has 
been reported that these analyzes should be done in Iraq recently. We 
are working to resolve this issue. Of course, we will see the effects of 
this on our export values in the coming days.
 
According to the report of Istanbul Chamber of Industry, Turkey’s 
August Manufacturing Purchasing Managers’ Index Order (PMI) The 
non-metallic mineral products sector, which also includes our industry, 
was one of the sectors with decreased production and the highest 
increase in input costs. New orders decreased. In the PMI September 
report published recently, it was stated that the pause in August was 
replaced by recovery. It was stated that while the input costs inflation in 
the sector remained high, there was an increase in new orders. On the 
other hand, it has been announced that the Manufacturing PMI value 
of China has reached 51.5. This value suggests that the economy 
of  China has started to recover and grow. Of course, all these are 
promising for our industry.
 
Although there is a recovery in our sector, the uncertainty created 
by the epidemic in our sector and the problems experienced in the 
permitting processes continue. Our negotiations with the Ministries 
regarding the legislation and our works carried out with Sector NGOs 
continue. As TÜMMER, we express our problems and demands in 
every environment. We attended the TOBB Mining Council meeting. 
The next day, we met with the officials of our Association under the 
chairmanship of the Natural Resources Department of MENR. Again, 
there we presented the problems that our sector experienced both in 
terms of legislation and in practice.
 
 Last week, the law proposal, including 4 articles of the Mining Law, 
started to be discussed in the TBMM Committee. In Article 13 of the 
Mining Law, if the license fees not paid in January are paid until the last 
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Her ne kadar Sektörümüzde bir toparlanma yaşanıyor olsa da 
diğer bir yandan sektörümüzde salgının yarattığı belirsizlik, izin 
alım süreçlerinde yaşanan sorunlar sürüyor. Mevzuat ile ilgili gerek 
Bakanlıklarla görüşmelerimiz gerekse Sektör STK’ları ile birlikte 
yapılan çalışmalarımız devam ediyor. TÜMMER olarak yaşanan 
sorunlarımızı, taleplerimizi her ortamda dile getiriyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde ETKB Bakanımız Sn. Fatih DÖNMEZ’in teşrifleriyle TOBB 
Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısına katıldık. Ertesi gün ETKB, 
Tabii Kaynaklar Daire Başkanı başkanlığında Birliğimiz yetkilileri ile 
bir araya geldik. Yine orada da sektörümüz gerek mevzuat anlamında 
gerekse uygulamada yaşadığımız sorunları arz ettik. 

Geçtiğimiz hafta, içinde Maden Kanununa ait 4 maddenin de 
bulunduğu Kanun teklifi TBMM Komisyonunda görüşülmeye başladı. 
Maden Kanununun 13. Maddesinde Ocak ayında ödenmeyen 
ruhsat bedellerinin Haziran ayı son gününe kadar ödenmesi halinde 
iki katı tutar yatırılmak zorunda iken, gecikme zammı eklenerek 
ödenmesi teklif ediliyor. Bir diğer madde, hali hazırda 18 işlemden 
istenilen 22/A kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması 
şartına ait işlem sayısının 6’ya indirilmesi. Ancak bu 6 işlemden 
ikisi olan işletme ruhsatlarının verilmesi ve sürelerin uzatılması 
(temdit) özellikle pandemi dönemi için sektörümüzü endişelendiren 
bir konu. Vekillerimize, bürokratlarımıza; gerek arama ruhsatından 
işletmeye geçiş aşamasında gerekse en az 10 yıllık süreye sahip 
işletme ruhsatlarının verilmesi aşamasında ruhsat iptaline neden 
olabilecek 22/A kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması 
şartının aranmaması konusunda gerekçelerimizi ifade etmeye 
çalıştık. 24. Maddeye eklenmesi teklif edilen “süresi içerisinde 
süre uzatım talebinde bulunulmuş olmak kaydı ile süre uzatım 
talebi değerlendirmesi tamamlanmayan ruhsat sahalarında oniki 
ayı geçmemek üzere Bakan onayı ile maden işletme faaliyetine 
izin verilebilir” cümlesi üretim faaliyetlerimizin aksatmadan devam 
edebilmesi için önemli bir düzenleme. 

Teklifle yapılmak istenilen değişiklikleri olumlu olarak değerlendirmekle 
birlikte sektörün önünü tıkayan, öngörülebilirliği yok eden mevcut 
kanundaki hükümlerin de değişmesinin önemli olduğunu vurgulamakta 
yarar görüyoruz. Umuyoruz ki sektörümüz açısından büyük önem arz 
eden bu konular da bir an önce çözüme kavuşur.

√ Madencilik sektöründen elde edilen devlet gelirinin artırılması için, 
sektörden alınan vergi ve devlet hakkının artırılması yerine, yatırım ve 
üretimi artıracak, istihdamı artıracak düzenlemelerin yapılması,
√ Ruhsat düzenlendikten sonra, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
getirilecek olası kısıtlamalar karşısında, Maden Kanununda, ruhsat 
hukukunu koruyan ve olası dış etkilere karşı ruhsat güvencesini kesin 
olarak sağlayan düzenlemelerin yapılması,
√ Maden üretimi ile doğrudan ilgisi olmayan, yükleme, tesis/fabrika 
maliyetleri, ihracat giderleri gibi kalemlerden Devlet hakkı alınmasının 
önlenmesi;
√ Orman arazi izin bedellerine getirilen yüzde elli indirimin, bir defaya 
mahsus olmak üzere on yıl boyunca tüm ruhsatlara uygulanarak 
haksız rekabetin önüne geçilmesi, 
√ Üretim için gerekli izin alımlarında geçen sürelerin makul seviyelere 
indirilmesi,
gibi konularda yapılacak düzenlemelerle madencilik sektörünün 
ilerlemesinde etkili olacağını düşünüyoruz.

Sağlıklı, bereketli, bol kazançlı günler dilerim.

İbrahim ALİMOĞLU
TÜMMER Y.K. BAŞKANI

day of June, it is proposed to be paid by adding a delay increase, 
while the amount has to be paid twice. Another article is to reduce 
the number of transactions to 6 for the condition that there is no 
overdue debt within the scope of 22 / A currently requested from 
18 transactions. However, the issuance of operating licenses and 
extension of the periods (extension), which are two of these 6 
transactions, is an issue that worries our industry, especially for 
the pandemic period. To our representatives, bureaucrats; We 
tried to express our reasons for not requiring the condition of not 
having overdue debt within the scope of 22 / A, which may cause 
license cancellation, both during the transition from exploration 
license to operation and during the issuance of operating licenses 
with a duration of at least 10 years. The sentence, proposed to be 
added to Article 24, is an important regulation for the continuation 
of our production activities with the approval of the Minister for 
not more than twelve months in the license areas where the 
time extension request is not completed, provided that the time 
extension request has been made.

While we evaluate positively the changes to be made with the 
proposal, we would like to emphasize that it is important to 
change the provisions in the current law that obstruct the sector 
and destroy predictability. We hope that these issues, which are 
of great importance for our industry, will be resolved as soon as 
possible.
 
√ Making regulations that will increase investment and production 
and increase employment, instead of increasing the tax and state 
rights collected from the sector in order to increase the state 
income obtained from the mining sector,
√ After the license is issued, in the face of possible restrictions 
imposed by other institutions and organizations, making 
arrangements in the Mining Law that protect the license law and 
ensure the license guarantee against possible external effects,
√ Preventing State rights from items that are not directly related 
to mine production such as loading, facility/factory costs, export 
expenses;
√ Preventing unfair competition by applying the fifty percent 
reduction on forest land permits to all licenses for ten years, for 
once only,
√ Reducing the time spent in obtaining the necessary permits for 
production to reasonable levels,
We think that the regulations to be made in such matters will be 
effective in the progress of the mining industry.

I wish you healthy and prosperous days.

İbrahim ALİMOĞLU
TÜMMER Y.K. CHAIRMAN
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Miners’ motto, “Sustainable 
mining”

Our life is metal, life without mine 
is unimaginable
Mines make life easier and increase well-being in all areas of human 
life. With the motto “Life is Mine”, Turkey’s underground riches of the 
next priority on the agenda of miners will be “Sustainable Mining”. 

Sharing his views on December 4, World Mining Day, EMİB President 
Kaya emphasized “Sustainable Mining”. “Sustainable Mining” 
adhering to the principles of the underground riches of Turkey gave 
the message that they continue to bring to the economy.

Underlining that mines are the key to the welfare and economic 
development of societies, Mevlüt Kaya, Chairman of the Board of 
Directors of the Aegean Mining Exporters Union, said, “Although the 
first thing that comes to mind when it comes to mining is industry, 
actually our life is Mine! Today, many products that are indispensable 
in our lives, from the phones we use at home, to the bread we eat, 
to the tablets we drink from the glass we drink, to planes and ships, 
contain different mines. Many sectors such as modern health services, 
banking systems, transportation, heating and food live with the mining 
sector. In this case, “Mine is that much of our life”, we need to do both 
sustainable mining and explain this to the public.

90 percent of the mining industry’s exports are from domestic inputs
President Kaya continued as follows: “77 of the 90 types of mines in 
the world are in our country. We have 0.4 percent of the world’s metal 
mineral reserves, 2.5 percent of industrial raw material reserves, 

Madencilerin mottosu, 
“Sürdürülebilir madencilik”

Hayatımız maden, madensiz 
hayat düşünülemez
Madenler, insan hayatının her alanında yaşamını kolaylaştırıyor, 
refahını arttırıyor. “Hayatımız Maden” mottosuyla, Türkiye’nin yer 
altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran madencilerin bundan 
sonraki öncelikli gündemi “Sürdürülebilir Madencilik” olacak.
4 Aralık Dünya Madencilik Günü nedeniyle görüşlerini paylaşan 
EMİB Başkanı Kaya, “Sürdürülebilir Madencilik” vurgusu yaptı. 
Kaya, “Sürdürülebilir Madencilik” ilkelerine bağlı kalarak, 
Türkiye’nin yer altı zenginliklerini, ekonomiye kazandırmaya 
devam edecekleri mesajını verdi. 

Madenlerin, toplumların refahı ve ekonomik kalkınmasının 
anahtarı olduğunun altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Maden denildiğinde akla 
öncelikle sanayi gelse de aslında Hayatımız Maden! Bugün 
evimizde kullandığımız telefona, yediğimiz ekmeğe, su içtiğimiz 
bardaktan elimizden düşürmediğimiz tabletlere, uçaklardan 
gemilere kadar hayatımızın vazgeçilmezi olan birçok ürün farklı 
madenler içeriyor. Modern sağlık hizmetleri, bankacılık sistemleri, 
ulaşım, ısınma, gıda gibi birçok sektör maden sektörüyle yaşıyor. 
Hal böyleyken yani “Hayatımız bu kadar Maden” iken hem 
sürdürülebilir madencilik yapmamız hem de bunu kamuoyuna 
doğru anlatmamız gerekiyor” dedi.

Madencilik sektörünün ihracatının yüzde 90’ı yerli girdiden
Başkan Kaya şöyle devam etti: “Dünyadaki 90 çeşit madenin 77 
tanesi ülkemizde bulunuyor. Dünya metal maden rezervlerinin 
yüzde 0.4’ü, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2.5’i, 
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kömür rezervlerinin yüzde 1.0’i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 
0.8’ine sahibiz. “Sürdürülebilir Madencilik” mottosuyla, “İnadına 
üretim, inadına ihracat” sloganıyla üretmeye ve ihraç etmeye 
devam edeceğiz. Covid-19 virüsü en büyük ihraç pazarımız Çin’de 
ortaya çıktığı için pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında 
gelmemize rağmen 2020 yılının Ocak - Kasım döneminde, 3 milyar 
793 milyon dolar döviz kazandırdık. 2019 yılında 4,3 milyar dolar 
ihracata ek olarak, ülke ekonomisine tüm sektörlere de hammadde 
sağlayan bir sektör olduğumuz için iç pazarla birlikte 40 milyar 
dolarlık bir değer oluşturarak ülke ekonomisine GSYİH’nın yüzde 5’i 
oranında katkı sağladık. Sağladığımız ekonomik büyüklüğün yüzde 
90’dan fazlası yerli girdiden oluşuyor, yani katma değeri ülkemize 
kalıyor.”
Ertelenen ihtiyaçlar 2021 yılında ihracatımızı arttıracak
Bilim insanlarının covid-19’u yok edecek aşı için çok büyük yol 
aldıklarına temas eden Kaya, “Yeni aşılar sayesinde kısa sürede 
covid-19 virüsü hayatımızdan çıkacak, ertelediğimiz pek çok 
ihtiyacımızı karşılama yoluna gideceğiz. Bu süreç başta madencilik 
sektörü olmak üzere pek çok sektörde çarkların hızlanmasına, 
istihdamın artmasına, ihracatın yükselmesine katkı sağlayacak” diye 
konuştu. 

Türkiye’de yaşayan 83 milyon insanın sahibi olduğu madenlerin 
kiracısı olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini dillendiren Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya şöyle devam etti: 
“Türkiye’nin en önemli öz kaynaklarından biri olan madenleri, 150 
bin kişilik madenci ordusuyla yeryüzüne çıkarıp, “Sürdürülebilir 
Madencilik” mottosuyla ekonomiye kazandırırken, 2 milyon 
insanımızın madencilik sektöründen geçinmesini sağlarken, 
sadece 83 milyon insanımıza değil, 8 milyarlık dünya insanlarının 
hayatlarının kolaylaştırılmasına katkı sağlıyoruz. 2020 yılında 200 
ülke ve serbest bölgeye Türk madenlerinin ihracatını gerçekleştirdik.”
Bu ne yaman çelişki 
Türkiye’nin toplam ithalatının yüzde 75’ini enerji, hammadde ve 
ara mal kalemlerinin oluşturduğunun altını çizen EMİB Başkanı 
Kaya, ihtiyacımız olan enerji kaynaklarını ve metalleri dışarıdan 
satın almak için çok büyük bedel öderken, ithal kömür, demir 
cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ve metal için 
her yıl yaklaşık 25 milyar dolar harcadığımızı, öz kaynaklarımızın 
ise hala toprağın altında yattığına vurgu yaptı. Kaya, “Bu yeraltı 

1.0 percent of coal reserves and 0.8 percent of geothermal 
potential. We will continue to produce and export with the motto 
of “Sustainable Mining” and the slogan of “Keep producing, keep 
exporting”. Since the Covid-19 virus emerged in China, our 
largest export market, we earned $ 3 billion 793 million in foreign 
currency in January - November 2020, although we were at the 
top of the sectors most affected by the pandemic. In addition to 
exports of 4.3 billion dollars in 2019, since we are a sector that 
provides raw materials to all sectors of the country’s economy, 
we created a value of 40 billion dollars with the domestic market 
and contributed 5 percent of the national economy to the national 
economy. More than 90 percent of the economic size we provide 
is made up of domestic input, so the added value remains to our 
country. “
 
Postponed needs will increase our exports in 2021
Touching that scientists have made great progress for the 
vaccine that will destroy Covid-19, Kaya said, “Thanks to the 
new vaccines, the covid-19 virus will be out of our lives in a short 
time, we will go to meet many of our postponed needs. “This 
process will contribute to the acceleration of wheels, increase in 
employment and increase in exports in many sectors, especially 
in the mining sector.”
Aegean Mine Exporters Union Chairman Mevlut Kaya said they 
are tenants in the Mines are owned by 83 million people living in 
Turkey. He continued as follows: “Turkey’s most important mines, 
which are one of the most important resources. We remove the 
mines with an army of 150 thousand miners, with “ Sustainable 
Mining “motto, while ensuring to proceed from 2 million people 
of our mining sector, we not only contribute to 83 million people, 
we contribute to facilitate the lives of 8 billion people in the world. 
In 2020, we exported Turkish mines to 200 countries and free 
zones. “
 
What a fierce contradiction
EMIB President Kaya, 75 percent of Turkey’s total imports consists 
of energy, the form of raw materials and intermediate goods item. 
Emphasizing that while paying a huge price to buy the energy 
resources and metals we need from outside, we spend about 25 
billion dollars each year for imported coal, iron ore, gold, copper, 
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kaynaklarının çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasının 
milli bir görev olduğuna inanıyor, madenlerimizi işleterek 
milletimizin yararına sunmak istiyoruz. ‘İnadına Üretim, 
İnadına İhracat’ diyoruz” dedi.

Devletin izni ve denetiminde madencilik yapıyoruz
Türkiye’deki madencilik işletmelerinin, madencilik 
sahalarında Devletin ilgili kurumlarınca verilen izinler 
dahilinde ve yine bu kurumların gözetim ve denetimi 
altında madencilik faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu 
yapan EMİB Başkanı Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Ülkemizin maden ihtiyacını karşılayabilmek, ihtiyacımız 
olan dövizin ülkemize kazandırılmasını sağlamak, 
için sürdürülebilir bir maden üretimini gerçekleştirmek 
zorundayız. Bunun için çevre ile dost, insan sağlığını 
üretiminin merkezine oturtan ve sürdürülebilir bir üretim 
zincirini iyi yöneterek amacımıza ulaşabiliriz.” 
Ege Maden İhracatçıları Birliği’nce (EMIB) düzenlenen 
Hayatımız Maden Çalıştayı’nın üçüncüsünü, 
sektörümüzde yer alan bütün STK’ların 2019 yılının Kasım 
ayında İzmir’de “Sürdürülebilir Madencilik” temasıyla 
gerçekleştirilmişti. Bu etkinlikte madencilik sektöründeki 
bütün STK’lar “Sürdürülebilir Madencilik” ilkelerinin 
benimsenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı. Bu 
yıl İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından 
düzenlenmesi planlanan “Hayatımız Maden Çalıştayı”nın 
dördüncüsü pandemi nedeniyle ertelenmişti.

lead, zinc and many mines and metals, and our resources are still 
underground. made. Kaya said, “We believe that it is a national 
duty to extract these underground resources and bring them to 
the economy, we want to operate our mines and offer them for the 
benefit of our nation. We call it ‘‘Keep producing, keep exporting.”

We are mining under the permission and control of the state 
EMIB President Kaya, the mining company in Turkey, within those 
permitted by the relevant State institutions in the field of mining 
and again emphasized that the mining activities continue under 
the supervision and control of these institutions. He contunied as 
“We have to realize a sustainable mine production to meet the 
mineral needs of our country, to ensure that the foreign currency 
we need is brought to our country. For this, we can achieve 
our goal by managing a sustainable production chain that is 
environmentally friendly, putting human health at the center of its 
production.”
 
The third of our Life Mining Workshop organized by the Aegean 
Mine Exporters Association (EMIB) was held with the theme 
of “Sustainable Mining” of all NGOs in our industry in Izmir in 
November 2019. In this event, all NGOs in the mining sector 
reached a consensus on the adoption of the “Sustainable Mining” 
principles. The fourth of the “Our Life is Mining Workshop”, which 
was planned to be organized by the Istanbul Mineral Exporters 
Association (İMİB) this year, was postponed due to the pandemic.
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MADEN SEKTÖRÜ, 
TALEP VE ÖNERİLERİNİ 
CUMHURBAŞKANI’NA 
SUNDU.
Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TİM Heyeti’ni kabul etti. 2.5 saat süren toplantıya Hazine ve Maliye 
Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı 
İsmail Gülle ve TİM Sektörler Konseyi Üyeleri katıldı. 

Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen toplantıya katılan TİM Sektörler 
Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya “Toplantıdaki 19 sektörün 
temsilcisi arasında yer alarak madencilikte yaşadığımız sorun ve 
çözüm önerilerini Cumhurbaşkanımıza iletme şansı buldum. Bu 
sorunların hızla çözüme kavuşacağına inanıyoruz” dedi.  

Türk Mermerlerinin Algısı güçlenmeli…

Vahdettin Köşkünde yapılan toplantıya katılan ve söz alarak 
sektörel değerlendirmelerde bulunan Rüstem Çetinkaya bizlerle şu 
bilgileri paylaştı:

“2020 yılının ilk 5 ayında ihracat rakamlarımızda salgın nedeniyle 
ciddi düşüşler yaşandı. Ancak Yeni Normal’in başlangıç tarihi 
olan Haziran ayı itibariyle yeniden bir toparlanma sürecine girdik. 
Yılsonu itibariye 2019 rakamlarını yakalamamız mümkün değil. Bu 

MINING INDUSTRY, 
SUBMITTED ITS REQUESTS 
AND SUGGESTIONS TO 
THE PRESIDENT.
Last week, President Recep Tayyip Erdoğan received the TIM 
Delegation. Treasury and Finance Minister Lütfi Elvan, Trade 
Minister Ruhsar Pekcan, TİM President İsmail Gülle, and TİM 
Sectors Council Members attended the 2.5-hour meeting.

TİM Sectors Council Member Rüstem Çetinkaya, who 
attended the meeting held in Vahdettin Mansion, said, “I was 
among the 19 sector representatives in the meeting and had 
the chance to convey the problems and solution suggestions 
we had in mining to our President. We believe that these 
problems will be resolved quickly ”.

Perception of Turkish Marbles must be strengthened ...

Rüstem Çetinkaya, who attended the meeting held at the 
Vahdettin Mansion and made sectoral evaluations by taking 
the floor, shared the following information with us:

“In the first 5 months of 2020, there was a serious decrease in 
our export figures due to the epidemic. However, as of June, 
the start date of the New Normal, we have entered a recovery 
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açığımızı hemen kapatmamız da hayalcilik olur. Ancak asıl hedefimiz 
Türk Mermeri Algısını güçlendirmek olmalı. Bunun için de topyekun 
bir Sektör hareketi başlatmalıyız. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve beraberindeki heyete, genel olarak 
sektörümüzle ilgili sorunları aktardım ve çözüm önerilerimizi 
kendilerine arz ettim.  

1.Ruhsat güvenliği, sağlam temelleri olan bir olgu olarak yeni yasada 
yerini alması temel esas olmalıdır. Yasa maddeleri düzenlenirken bu 
esasa göre düzenlenmelidir. Maden ruhsatları mülkiyet hakkı gibi 
sağlam bir yapıya kavuşturulmalıdır.

2.Maden yatırımcısı, mevcut yasaları göz önünde bulundurarak 
fizibilite çalışmaları yapmaktadır. Ancak yasadaki aleyhte değişiklikler 
bu fizibiliteleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum yatırım ortamı 
bakımından sorun teşkil edebilir.

3.Maden ruhsatları izinleri için tek adres Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bağlı MAPEG olmalıdır. Madencinin MAPEG’den 
bir kere ruhsat aldıktan sonra başka kurumların farklı engelleri ile 
karşılaşmaması gerektiğini belirttim.

4.Maden ruhsat izinleri güvenlik soruşturması süreçleri 
uzun sürmektedir. Bu süreçlerin mümkün ise bir miktar daha 
hızlandırılmasının önemine işaret ettim.

Umarım, önümüzdeki süreçte dikkate çektiğimiz hususlarda 
iyileştirmeler yapılır”.

period again. It is not possible for us to catch the 2019 figures by the 
end of the year. It would be a dream to close this gap immediately. 
However, our main goal should be to strengthen Turkish Marble 
Perception. For this, we must initiate an all-out Sector movement.

I conveyed the problems related to our sector in general to our 
President and the accompanying delegation and presented our 
solution suggestions to them.

1. License security, as a phenomenon with solid foundations, should 
be included in the new law. While regulating the articles of the law, 
they should be arranged according to this principle. Mining licenses 
should have a sound structure like property rights.

2. The mining investor conducts feasibility studies, taking into account 
the existing laws. However, adverse changes in the law may adversely 
affect these feasibilities. This may pose a problem for the investment 
environment.
3. The only address for mining license permits should be MAPEG 
affiliated with the Ministry of Energy and Natural Resources. I stated 
that once the miner obtains a license from MAPEG, other institutions 
should not face different obstacles.

4. Mining license permits security investigation processes to take 
a long time. I pointed out the importance of accelerating these 
processes a little more if possible.

I hope that improvements will be made in the issues we highlighted in 
the upcoming period ”.
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MARBLE FUARI ERTELENDİ…
İzmir Marble Fuarı genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı 
Sektör Temsilcileri ve İZFAŞ Yetkililerinin katılımı ile online olarak 
gerçekleştirildi.12 Aralık Cumartesi Günü İZFAŞ Genel Müdürü 
Canan Karaosmanoğlu Alıcı, TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu, 
İMİB Başkanı Aydın Dinçer, EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, TMD 
Başkanı Ali Emiroğlu, Dernek Başkanları ve sektör temsilcilerinin 
katılımı ile Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantının gündem 
maddesi 24-27 Mart 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Marble 
Fuarı ile ilgili idi. 
Sektör ile ortak akıl oluşturulan toplantıda; pandemi koşullarının 
fuara etkisi ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. 

MARBLE FAIR IS POSTPONED ...
Izmir Marble Fair expanded Advisory Board Meeting was held online 
with the participation of Sector Representatives and IZFAS Authorities. 
On Saturday, December 12, the meeting was held on Zoom with the 
participation of İZFAŞ General Manager Canan Karaosmanoğlu 
Receiver, TÜMMER President İbrahim Alimoğlu, İMİB President Aydın 
Dinçer, EMİB President Mevlüt Kaya, TMD President Ali Emiroğlu, 
Association Presidents and sector representatives. It was about the 
Marble Fair that was planned to be held. In the meeting where a 
common mind was created with the sector; A situation assessment 
regarding the effect of pandemic conditions on the fair was made.
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THE FAIR THAT WAS EXPECTED BY THE NATURAL STONE 
SECTOR HAS BEEN POSTPONED

The point of view that the fair, which could not be held in 2020 due 
to the Pandemic on the dates determined for this year and that 
it should be postponed. It was decided to postpone Marble İzmir 
to the summer term of 2021 and the new date to be determined 
at the next Advisory Board Meeting. In the meeting, a consensus 
was reached to support the natural stone sector in the virtual 
environment.

DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNÜN BEKLEDİĞİ FUAR ERTELENDİ

2020 yılında Pandemi nedeniyle yapılamayan fuar bu yıl için 
de belirlenen tarihlerde yapılamayacağı ve ertelenmesi görüşü 
benimsendi. Marble İzmir’in 2021 yaz dönemine ertelenmesine, yeni 
tarihin ise bir sonraki Danışma Kurulu Toplantısında belirlenmesine 
karar verildi. Toplantıda sanal ortamda doğaltaş sektörünü 
destekleyecek çalışmalar yapılması yönünde de görüş birliğine varıldı.
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HİDROMEK BU YIL DA 
AR-GE’YE EN ÇOK YATIRIM 
YAPAN ŞİRKETLER ARASINDA 
Turkishtime Dergisi tarafından her yıl hazırlanan “AR-GE 250” 
araştırmasının sonuçları açıklandı. HİDROMEK, 2019 yılındaki AR-
GE yatırımları ile Türkiye’de “En Çok AR-GE Harcaması Yapan 250 
Firma” listesinde geçen yıla göre 2 basamak yükselerek 37’nci oldu. 
 
Aynı araştırmada HİDROMEK, AR-GE Merkezinde yürüttüğü proje 
sayısına göre 7’nci olurken, AR-GE Merkezinde çalışan lisans ve 
lisansüstü personel sayısına göre 38’inci oldu.

“Turkishtime Türkiye AR-GE 250 Araştırması”, 2013 yılından bu 
yana Türkiye’de AR-GE ve inovasyonun gelişiminin nabzını tutuyor. 
Rapor; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE 
merkezine sahip firmaların AR-GE 250 araştırması kapsamında 
yaptıkları bildirimler ile Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma 
tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalardan yola 
çıkılarak hazırlandı.

HİDROMEK IS AMONG THE 
MOST INVESTED COMPANIES 
IN R & D THIS YEAR
The results of the “R&D 250” research prepared by Turkishtime 
Magazine every year were announced. To HYDRO, with R & D 
investments in 2019 in Turkey “Top 250 Companies Builds R & D 
expenditure” was 37th on the list.

In the same research, HİDROMEK ranked 7th according to 
the number of projects carried out in the R&D Center and 38th 
according to the number of undergraduate and graduate personnel 
working in the R&D Center.

“Turkishtime Turkey R & D 250 Survey”, since 2013 Turkey holds 
the pulse of the R & D and innovation development. Report; T.R. 
Industry and the Technology Department of the certified company 
with R & D center R & D 250 survey information provided by the 
top 500 companies in Turkey’s exports rank with the statement 
they made within the scope and Borsa Istanbul companies 
Public Disclosure Platform (KAP) was prepared starting from the 
statements made.
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SEKTÖRÜN İLK AR-GE MERKEZİNİ KURDU

Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticisi HİDROMEK, AR-GE 
yatırımları ile çalışmalarına güç kazandırıyor. 2014 yılında, 
Türkiye’nin 157’nci, iş ve inşaat makineleri sektörünün ilk teknoloji 
ve AR-GE merkezini kuran HİDROMEK, AR-GE faaliyetlerini 
geliştirmek ve ürün gamını zenginleştirmek için 2018 yılında 2’nci 
AR-GE merkezini faaliyete geçirdi. 

HİDROMEK 3 bin metrekarelik ofis, test ve prototip atölye alanı ve 
168 personeli ile iş ve inşaat makineleri sektörüne yeni ve teknolojik 
ürünler kazandırmaya devam ediyor. HİDROMEK, teknoloji ve AR-
GE merkezleri bünyesinde TÜBİTAK destekli projeler, üniversite- 
sanayi iş birliği çalışmaları ile katma değeri yüksek elektrik ve 
elektronik kontrollü makine tasarım ve geliştirme faaliyetleri 
yürütülüyor.

Dünyada üretilen ilk lastik tekerlekli yüzde yüz elektrikli ekskavatörü 
HICON 7W’yu geliştirme faaliyetlerine devam eden HİDROMEK, 
otonom, yarı otonom, elektrikli ve hibrit makineleri geliştirmek için 
AR-GE çalışmalarını da sürdürüyor. 

FOUNDED THE FIRST R&D CENTER IN THE SECTOR

The world’s well-known construction equipment manufacturer 
HİDROMEK empowers its work with its R&D investments. 
HİDROMEK built Turkey’s 157th, business construction 
machinery sector’s first technology and R & D center in 2014. 
HİDROMEK launched its 2nd R&D center in 2018 to improve 
its R&D activities and to enrich its product range.

HİDROMEK continues to bring new and technological 
products to the construction machinery sector with its 3 
thousand square meter office, test and prototype workshop 
area and 168 personnel. HİDROMEK, technology and R&D 
centers carry out TÜBİTAK-supported projects, university-
industry cooperation studies, and high value-added electrical 
and electronic controlled machine design and development 
activities.
 
Continuing to develop the HICON 7W, the first 100 percent 
electric excavator with rubber wheels, HİDROMEK continues 
its R&D studies to develop autonomous, semi-autonomous, 
electric and hybrid machines.
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HİDROMEK HAKKINDA

Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticilerinden HİDROMEK, 
1978 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurucusu Hasan Basri 
Bozkurt, faaliyetlerine tarım traktörleri için ataşman üretimiyle 
başlamıştır. Bu girişim, ilerleyen yıllarda bir adım daha ileriye 
götürülmüş ve Türk mühendisler tarafından tasarlanan 
ilk iş makinesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Ürün gamının 
genişletilmesiyle büyüyen HİDROMEK’in bünyesinde şu an 
2000’e yakın çalışan istihdam edilmektedir. Ayrıca; dördü 
Ankara’da, biri İzmir’de, biri de Tayland’da olmak üzere altı 
üretim tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli 
yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretimi yapmaktadır. 
Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesinde 1,400 
dönümü aşkın sanayi parseli üzerinde inşaatı devam eden 
HİDROMEK Üretim Üssü’nde, ilk olarak faaliyete geçen 
komponent fabrikasında ise daha önce ithal ettiği şanzıman, 
aks ve hidrolik redüktör gibi ana komponentlerin üretimini 
büyük ölçüde kendi bünyesinde yapmaktadır. 

Dünyada 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkede makineleri çalışan 
HİDROMEK, yurt dışındaki yetkili bayi yönetimi, satış ve satış 
sonrası hizmetlerini yürütmek üzere İspanya’da HİDROMEK 
WEST, Rusya’da HİDROMEK RUS, Tayland’da HİDROMEK 
Construction Equipment Thailand (HCE )ve Japonya’da 
HİDROMEK JAPAN firmalarını kurarak faaliyete geçirmiştir.

İş makinesi tasarımı konusunda fark yaratan HİDROMEK, bu 
başarısını birçok ödülle taçlandırmıştır. HİDROMEK şu an, 
uluslararası düzeyde prestije sahip, toplam 20 adet tasarım 
ödülünün sahibidir. 

İş makineleri konusunda tüm dünyaya bilgi tedariki sağlayan 
ve sektöre referans oluşturan basın kuruluşu KHL Group’un, 
dünyada iş makineleri üreten en büyük firmaların sıralandığı 
uluslararası “Yellow Table” listesinde yer alan ilk ve tek Türk 
makine üreticisi HİDROMEK olmuştur.  “Yellow Table 2020” 
listesinde de yer alan HİDROMEK, listeye 7’nci kez girmiştir.

Bunun yanında, HİDROMEK, İMDER (Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) tarafından açıklanan 
verilere göre Türkiye’de son 11 yıldır kazıcı yükleyici, son 
8 yıldır hidrolik ekskavatör ve son 2 yıldır motor greyder 
satışlarında pazar lideridir.

ABOUT HİDROMEK

HİDROMEK, one of the world’s well-known construction equipment 
manufacturers, was established in Ankara in 1978. Its founder, 
Hasan Basri Bozkurt, started its activities with the production of 
attachments for agricultural tractors. This initiative was taken 
one step further in the following years and the first construction 
equipment designed by Turkish engineers was produced. 
Approximately 2000 employees are currently employed within 
the body of HİDROMEK, which has grown with the expansion of 
its product range. Also; manufactures backhoe loaders, hydraulic 
excavators, wheel loaders, motor graders and soil rollers in 
six production facilities, four in Ankara, one in Izmir and one in 
Thailand. In the HİDROMEK Production Base, which is under 
construction on an industrial parcel of more than 1,400 acres in 
the 1st Organized Industrial Zone of Ankara Chamber of Industry, 
the component factory, which was first put into operation, produces 
major components such as gearbox, axle and hydraulic reducer, 
which it previously imported.
HİDROMEK, whose machines are working in more than 100 
countries on 6 continents around the world, Hidromek established 
HİDROMEK WEST in Spain, HİDROMEK RUS in Russia, 
HİDROMEK Construction Equipment (HCE) in Thailand and Japan 
to carry out the authorized dealer management, sales and after-
sales services abroad. 

Making a difference in construction equipment design, HİDROMEK 
crowned this success with many awards. HİDROMEK is currently 
the recipient of a total of 20 internationally prestigious design 
awards.

HİDROMEK has been the first and only Turkish machinery 
manufacturer to be included in the international “Yellow Table” list 
of the KHL Group, the press organization that provides information 
to the world about construction equipment and makes a reference 
to the sector. Included in the “Yellow Table 2020” list, HİDROMEK 
entered the list for the 7th time.

Besides, HİDROMEK, İMDER (Turkey Construction Machinery 
Manufacturers and Distributors Association), according to data 
released by the last 11 years backhoe loaders in Turkey, with 
hydraulic excavator last 8 years and is the market leader in the last 
2 years, the motor grader for sale.
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İZ- KO Mermer; 30 yılı aşan 
deneyimle üretimlerini 
sürdürüyor. 
1986’da sektöre adımını atan İZ-KO Mermer, 35. Yıla girerken 
mermerden mobilya, fayans ve levha bölümleriyle entegre bir tesise 
sahip.

İzmir – Torbalı’da 12.150 m2’si kapalı olmak üzere toplam 48.000 
m2 alan içerisinde yer alan fabrikasında, yıllık 350.000-400.000 
m2 plaka ve ebatlı ürün, ek olarak ta doğaltaştan mobilya üretimi 
yapılıyor. 

Antalya bölgesinde 2 limestone, 1 bej ocağı bulunan İz-Ko ; Ocak 
üretimi yanı sıra Torbalı’da bulunan işleme tesisinde hızla genişleyen 
ürün yelpazesi ile, üretimlerine devam ediyor. Halen; Danimarka, 
İngiltere, İsveç, Irak, Amerika, Çin, Tayvan, G.Kore, G.Afrika, 
Avusturya, BAE (Dubai), S.Arabistan, İsrail, Hindistan, Almanya, 
Şili, Rusya, Singapur, İtalya, İspanya, Montengro(Karadağ)… gibi 
çeşitli ülkelere ihracat gerçekleştiren İz-Ko farklı Pazar çalışmalarını 
da  yürütüyor.

Yeni nesil İtalyan makinaların kullanıldığı plaka bölümünde, blok 
bohçalama/vakumlama, çift yüz epoksi işlemi, ara resin bölümlü 
plaka cilalama, köprü kesim ile 1,2 cm kalınlığına kadar kesim 
yapabilen 80 lamalı katraklar bulunuyor.
Mermerden mobilya kavramının Türkiye’de tanınmadığı yıllarda 
başladığımız yolculuğumuza, bugün tüm dünyaya ürünlerini 
pazarlamaya devam ediyor. 
Dergimizin bu sayısında İzko Genel Müdürü Sayın Metin  Göktepe’yi 
konuk ediyoruz:
J.Steinbeck, “Umut insanı ayakta tutar, umut güzel şeydir, ama 
umutlarımızın kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin verirsek, 
gerçekleşmediği zaman yaşadığımız hayal kırıklığı da o denli büyük 
olur” der.
Her dilde olduğu gibi Türkçede de beklentiler ve umutla ilgili pek çok 

İZ-KO Marble; continues its 
production with over 30 years 
of experience.
Having entered the sector in 1986, İZ-KO Marble, beginning its 35th 
year, has an integrated facility with marble furniture, tile, and plate 
sections.
 
In the factory located in Torbalı, İzmir, within a total area of 48,000 
m2, of which 12,150 m2 is closed, 350,000-400,000 m2 plates and 
cut-to-size products are produced annually, as well as furniture 
made of natural stone.

Iz-Ko, which has 2 limestones and 1 beige quarry in the Antalya 
region; In addition to the quarry production, it continues its production 
with its rapidly expanding product range in the processing facility 
in Torbalı. Currently; Denmark, England, Sweden, Iraq, America, 
China, Taiwan, S. Korea, S. Africa, Austria, UAE (Dubai), S. Arabia, 
Israel, India, Germany, Chile, Russia, Singapore, Italy, Spain, 
Montenegro (Montenegro)… exporting to various countries such as 
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deyim var. Artık umut sadece fakirin değil, orta sınıfın ve zenginin de 
ekmeği oldu galiba. Elbette herkesin beklentileri kendi cürmü kadar.  

Her yıl olduğu gibi birçok iyi dilekle başladığımız 2020 yılında başımıza 
gelenler distopik konulu filmleri aratmadı. Uzaylılar dünyayı istila 
etmeden 2021 e kendimizi atabilirsek kendimizi şanslı hissedecek 
duruma geldik. 

2020 herkesten daha çok üretici firmalar için neredeyse bir kabusa 
dönüştü. Aylarca süren durgunluk, temel tüketim maddesi değil ama 
nispeten lüks sayılan materyaller üreten pek çokları gibi tabi ki bizi 

Iz-Ko also conducts different market studies.
 
In the plate section where the new generation Italian machines 
are used, 80 laminated gangs can cut up to 1.2 cm thickness 
with block bundling/vacuuming, double-face epoxy treatment, 
intermediate resin section plate polishing, bridge cutting.

We started our journey from the Marble concept of furniture 
when it was not recognized in Turkey, it continues to market its 
products all over the world today.

In this issue of our magazine, we are hosting Izko General 
Manager Mr. Metin Göktepe:

“Hope keeps people alive, hope is a beautiful thing, but if we 
let our hopes grow uncontrollably, the disappointment we 
experience when it doesn’t come true,” says J. Steinbeck.

As in every language, there are many expressions about 
expectations and hope in Turkish. I guess now hope has become 
the bread of not only the poor but also the middle class and 
the rich. Of course, everyone’s expectations are up to their own 
crime.

What happened to us in 2020, when we started with many good 
wishes like every year, did not look like films about dystopia. If 
we could throw ourselves into 2021 before the aliens invade the 
world, we are in a position to feel lucky.
2020 has turned into a nightmare for more manufacturers 
than anyone else. Months of stagnation, of course, affected us 
immensely, like many who produce materials that are relatively 
luxurious, but not a staple. Support such as low-interest loans 
and short-time work allowances by the state helped us to some 
extent. Our only concern is that the pandemic, which regained 
momentum with the winter season and caused many European 
countries to withdraw, further adversely affect the markets.
As almost all of our production is for export, everything depends 
on global developments. On the one hand, our economy, shaken 
by the pandemic, is seriously affected by the hot political conflicts 
in our region. For example, Saudi Arabia’s put an embargo on 
products from Turkey not affect us even dozens of marble left 
the factory in a very difficult situation. Likewise, it seems that the 
same problem will occur in the UAE.
If you asked, let’s repeat what we have been saying for years. 
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de son derece etkiledi. Devlet tarafından verilen düşük 
faizli krediler ve kısa çalışma ödeneği gibi destekler bir 
ölçüde ayakta kalmamıza yardımcı oldu. Tek endişemiz kış 
mevsimiyle birlikte tekrar ivme kazanan ve birçok Avrupa 
ülkesinin kendi içine kapanmasına yol açan pandeminin 
piyasaları daha da olumsuz etkilemesi.

Üretimimizin neredeyse tamamı ihracata yönelik olduğu için 
de her şey küresel gelişmelere bağlı. Bir yandan pandemi ile 
sarsılmış ekonomimiz,  bölgemizde yaşanan sıcak siyasal 
çekişmelerden de ciddi anlamda etkilenmekte. Örneğin 
Suudi Arabistan’ın Türkiye’den gelen ürünlere ambargo 
koyması bizi etkilemese bile onlarca mermer fabrikasını 
çok zor durumda bıraktı. Hakeza BAE ile de aynı sorun 
yaşanacak gibi görünüyor. 

Madem sordunuz biz de yıllardır söylediklerimizi tekrar 
tekrar edelim. Ola ki bir duyan olur!..
Hammaddesi yerli olup çok yüksek katma değer üretme 
potansiyeline sahip doğal taş sektörü en azında enerji 
girdileri konusunda sübvanse edilmelidir. 

Ocak işletme ruhsatlarındaki uzun ve yorucu bürokrasi, 
en azından orman olmayan bölgelerde azaltılarak bu 
kaynakların bir an önce ekonomiye kazandırılması 
kolaylaştırılmalıdır.

Maybe someone will hear! ..

 Its raw material is domestic and has a very high added 
value potential. The natural stone industry has at least 
subsidized energy inputs should be.

The long and tiring bureaucracy in the quarry operating 
licenses should be reduced, at least in non-forest areas, 
and it should be facilitated to bring these resources into the 
economy as soon as possible.

It should be planned together with the municipalities to 
regain the marble sludge and fragments resulting from the 
production into the economy.

 The problem of qualified personnel who can use new 
computer-controlled machines produced with the 
developing technology should be solved. Our district is in 
Torbalı The School of Marble, which was established with 
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Üretim sonucunda ortaya çıkan mermer çamuru ve 
kırıklarının tekrar ekonomiye kazandırılması belediyelerle 
birlikte planlanmalıdır.

Gelişen teknoloji ile birlikte üretilen bilgisayar kontrollü 
yeni makinaları kullanabilecek kalifiye eleman sorunu 
çözülmelidir. İlçemiz Torbalı’da çok iyi niyetlerle kurulan 
Mermercilik Yüksekokulu bu tür elemanlar yetiştirmek yerine 
maalesef mühendislik fakültelerine yatay geçiş aracı olarak 
kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, bırakın satış hedefleri belirlemeyi bu yılı 
atlatabilmek bile başarı sayılacak birçoğumuz için.

Gelecek yıl için de şöyle mi desek!: İnsan beklentisi kadar 
mutludur: Sıfır beklenti sonsuz mutluluk..(Robin Sharma)

very good intentions, Unfortunately, instead of training, it is a 
means of transfer to engineering faculties. It is used as.

As a result, being able to get through this year, let alone setting 
sales targets, is considered a success for many of us.

Shall we say for the next year !: Human is as happy as an 
expectation: Zero expectation eternal happiness .. (Robin 
Sharma)
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Endüstriyel ve Mimari Doğal 
Taş Tasarım Yarışması’nın 
Kazananları Belirlendi!

İMİB’ten tasarım yarışması 
kazananlarına 74 bin TL para 
ödülü ve yurtdışı eğitim bursu
 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen “Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım 
Yarışması” sonuçlandı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen 
yarışmaya profesyonel ve öğrenci kategorilerinde toplam 599 
başvuru yapılırken, ipi göğüsleyen 11 finaliste 74 bin TL’lik para 
ödülü verildi.

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü 
öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan “9. 
Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması” sonuçlandı. 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından “öğrenci” ve 
“profesyonel” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya 
toplam başvuru 599 olurken, aday projeler Türkiye’nin önde gelen 
mimar ve iç mimarlarının yanı sıra değerli akademisyenlerden, 
sektör temsilcilerinden ve İMİB yetkililerinden oluşan bir Seçici 
Kurul tarafından üç aşamalı olarak değerlendirildi. Türk doğal 
taşları kullanılarak özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünler 
geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmamanın 
öğrenci kategorisinde 7, profesyonel kategorinde ise 4 proje ödüle 
değer bulundu. 

The Winners of the Industrial 
and Architectural Natural 
Stone Design Competition 
have been determined!

74 thousand TL monetary 
award and overseas education 
scholarship for the winners of the 
design competition from İMİB
The “Industrial and Architectural Natural Stone Design 
Competition” traditionally organized by the Istanbul Mineral 
Exporters Association (İMİB) has been concluded. While 
599 applications were made in the professional and student 
categories to the competition, which was held for the ninth 
time this year, 11 finalists who took the lead were awarded 74 
thousand TL in money.

The “9. Industrial and Architectural Natural Stone Design Competition 
”has been concluded. Istanbul Mineral Exporters Association (İMİB) 
by the “students” and “professional” including while total applications 
599 competition held in two categories, the candidate projects 
valued academics as well as Turkey’s leading architects and interior 
designers, a selector consisting of industry representatives and İMİB 
officials It was evaluated in three stages by the board. 7 projects 
in the student category and 4 projects in the professional category 
were awarded in the competition, which was organized to contribute 
to the development of original and industrially produced products 
using Turkish natural stones.

LIFE TASARIM    LIFE DESIGN
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74 bin TL para ödülü yanı sıra eğitim bursu şansı yakaladılar

Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması Seçici Kurul 
Üyelerinin ortak kararı ile, Profesyonel Kategori’de başvuran projelerin, 
ilgili kategorilerde beklenen profesyonel tasarım düzeyini yeterince 
yansıtmadıkları ve ilk üç dereceyi alacak projelerden beklenen “yarışma 
kriterlerini çoğunlukla ya da bütünüyle karşılayamadıkları” gerekçesi ile, 
bu yıl profesyonel kategoride “Birincilik”, “İkincilik” ve “Üçüncülük” ödülleri 
verilemedi. Seçici Kurul Üyeleri, profesyonel kategorisinde Hadiye 
Özdemir’i “Tondo Light” isimli çalışmasıyla, İlker Toruk’u “Fossilamp” 
isimli çalışmasıyla, Alican Faydalı’yı “Pulse” isimli çalışmasıyla,  Nihal 
Konar ile Naş Karsan’ı ise “F/8” isimli çalışmasıyla mansiyon ödülüne 
değer buldu. 

They had the chance to receive an education scholarship as well as 
a prize of 74 thousand TL

This year, with the joint decision of the Members of the Industrial and 
Architectural Natural Stone Design Competition Selection Committee, 
because the projects applying in the Professional Category do not 
adequately reflect the expected professional design level in the relevant 
categories and “mostly or completely fail to meet the competition criteria” 
expected from the projects that will receive the first three degrees. “First”, 
“Second” and “Third” awards were not given in the professional category. 
The members of the Selection Committee were awarded Hadiye Özdemir 
with her work “Tondo Light” in the professional category, Ilker Toruk with 
her work “Fossilamp”, Alican Beneficiary with “Pulse”. He found Nihal 
Konar and Naş Karsan worthy of honorable mention for his work named 
“F / 8”.
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Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışmasının 
öğrenci kategorisinde ise Işık Üniversitesi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi 
Simay Tokuş “Lune Piena” isimli tasarımı ile birinci oldu. 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Sezin 
Gediz Ün “Dizem” isimli tasarımı ile ikinci olurken, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü öğrencisi Batuhan Sütbeyaz “Işık Taşı” 
isimli tasarımı ile üçüncülüğe layık görüldü. Öğrenci 
kategorisinin mansiyon ödülü sahipleri ise; Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi 
Yağız Soysal, MEF Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Tan Nuhoğlu, Özyeğin 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  Mimarlık 
Bölümü öğrencisi Saim Emircan Dinler, Işık Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
öğrencileri Mustafa Can, Tözün Atmaca, Enes Toplugül ve 
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü öğrencileri Elif Yıldız ile Suna Demirci oldu. 

In the student category of the Industrial and 
Architectural Natural Stone Design Competition, Simay 
Tokuş, a student of Işık University Faculty of Architecture 
and Design Department of Industrial Design, came in first 
with his design named “Lune Piena”. While Sezin Gediz 
Ün, a student of Izmir University of Economics Faculty of 
Fine Arts and Design, Department of Industrial Design, 
came in second with his design named “Dizem”, Batuhan 
Sütbeyaz, a student of Middle East Technical University 
Faculty of Architecture, Department of Industrial Design, 
was awarded the third place with his design named “Işık 
Taşı”. The honorable mention award winners of the 
student category are; Yağız Soysal, a student of Yıldız 
Technical University, Faculty of Architecture, Department 
of Architecture, Tan Nuhoğlu, a student of the Architecture 
Department of the Faculty of Architecture and Fine Arts at 
MEF University, Saim Emircan Dinler, a student of Özyeğin 
University, Faculty of Architecture and Design, Department 
of Architecture, Mustafa Can, from Işık University, Faculty 
of Architecture and Design, Department of Industrial 
Design, Tözün Atmaca, Enes Toplugül and Istanbul Medipol 
University Faculty of Architecture Department students Elif 
Yıldız and Suna Demirci were appointed.



73

The award ceremony of the competition will take place online this year 
due to pandemic conditions. A total of 74 thousand TL will be awarded 
to those who rank in the “professional” and “student” categories in the 
competition. Also, the top three designers in both categories are T.C. 
They will have the chance to receive a design education scholarship 
granted by the Ministry of Commerce.

Yarışmanın ödül töreni bu sene pandemi koşulları nedeniyle online 
ortamda gerçekleşecek. Yarışmada “profesyonel” ve “öğrenci” 
kategorilerinde dereceye girenlere toplam 74 bin TL’lik para ödülü 
verilecek. Ayrıca her iki kategoride de ilk üçe giren tasarımcılar T.C. 
Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yurtdışı tasarım eğitimi bursunu 
alma şansı yakalayacaklar. 
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1980 YILINDAN BU YANA BİNLERCE MÜŞTERİMİZLE
GELECEĞE DEV ADIMLARLA

Vidalı Hava Kompresörleri
Pistonlu Hava Kompresörleri

İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörleri
Dizel Vidalı Hava Kompresörleri

Hava Tankları
Kurutucular

TAMSAN KOMPRESÖR SAN VE TİC AŞ
Adres: 100. YIL BULV NO:50 OSTİM
Telefon: 444 7 520
info@tamsan.com.tr
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ALACAKAYA MERMER
BİR DÜNYA MARKASI! 
Alacakaya Mermer; Elazığ, Malatya, Ağrı, Adana, Karaman, 
Adıyaman ve Diyarbakır’da bulunan çeşitli ocaklarından 
ürettiği taşları kendi tesislerinde işleyen ve dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki projelerde kullanılmasını sağlayarak Türk Mermer 
çeşitlerinin markalaşmasına önemli katkılar sunan sektörün yüz 
akı firmalarından. 

Elazığ Vişne (Rosso Levanto ) Botticino Royal  denilince; Amerika 
Oval Ofis, Kabe- Safa ve Merve tepeleri arası, Dubai ve Palmiye 
Adaları’ndaki lüks oteller, Victoria’s Secret’in dünya çapındaki 
mağazaları, Dolce Gabbana modaevlerinin mağazaları gibi 
birçok prestijli mekan akla geliyor. İşte bu nedenle Alacakaya 
Mermer bir dünya markası…

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde 8.000 m2’si kapalı olmak 
üzere toplam 17.000 m2 alana yayılan fabrikasında en son 
teknolojiye sahip makina parkıyla yıllık 970.000 metrekare 
üretiminin % 75’ni dış pazarda, % 25’lik bölümünü ise iç pazarda 
değerlendiriyor.

Alacakaya Mermer A.Ş. ihracatının büyük kısmını Uzak doğu 
ve orta doğu başta olmak üzere; Asya, Avrupa, Güney Amerika, 
Kuzey Amerika, Afrika, Avustralya kıtalarına gerçekleştiriyor.
Alacakaya Mermer işleme tesisinde; standart ölçülerde üretim 
yapmanın yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda proje bazlı 
eskitme, fırçalama, çekiçleme, asitle çökertme, deri yüzey, 

ALACAKAYA MERMER
A WORLD BRAND!
Alacakaya Marble; It is one of the pride companies of the sector, 
which processes the stones produced from various quarries 
in Elazig, Malatya, Ağrı, Adana, Karaman, Adıyaman, and 
Diyarbakır in its facilities and contributes significantly to the 
branding of Turkish marble varieties by making them used in 
projects in various regions of the world.

Elazig Cherry (Rosso Levanto) When it comes to Botticino 
Royal; Many prestigious venues come to mind, such as the Oval 
Office of America, between the Kaaba-Safa and Merve hills, 
luxury hotels in Dubai and the Palm Islands, Victoria’s Secret 
stores worldwide, and stores of Dolce Gabbana fashion houses. 
That is why Alacakaya Marble is a world brand.
 
In Elazığ Organized Industrial Zone, with a total area of 17,000 
m2, 8,000 m2 of which is closed, it utilizes 75% of its annual 
production of 970,000 square meters in the foreign market and 
25% in the domestic market with its state-of-the-art machinery 
park.

Alacakaya Marble Inc. Most of its exports are mainly the Far 
East and the Middle East; It exports the continents of Asia, 
Europe, South America, North America, Africa, Australia.

In Alacakaya Marble processing plant; In addition to producing 
in standard sizes, it continues to create added value with special 
productions such as project-based aging, brushing, hammering, 
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yakma gibi özel üretimler ile katma değer yaratmaya devam 
ediyor.
Farklı bölgelerde hammadde üretimine yönelik ar-ge 
çalışmalarını titizlikle sürdüren firma, butik taşlara yönelmeyi 
tercih ediyor. Yıllık ortalama 100.000 metreküp blok kapasitesi 
ile 500 civarında personeliyle bölge için önemli bir istihdam 
yaratıyor.

Alacakaya Mermer Yönetim Kurulu II. Başkanı Sayın Oğuzhan 
Arslan’dan sektörel bazda 2020 yılının değerlendirmesini  ve 
2021 yılına ilişkin ön görülerini bizlerle paylaşmasını rica ettik.

Oğuzhan Arslan: “ 2018 yılı sonu  ve 2019 başında ortaya 
çıkan yeni tip Corona virüs sonrası öncelikle Çin’de daha sonra 
yayılarak tüm Dünya ülkelerinde kendini gösteren ve daha sonra 
Dünya Sağlık Örgütünün   bu hastalığı Pandemi ilan etmesi ile 
beraber tüm dünyadaki yaşam şekli ve yaşam alışkanlıklarımızı 
değiştirdi. Tabi ki bu değişim iş dünyasına da yansımış oldu.  

Ülkeler arası ticaret faaliyetleri bu değişim ve panik havası 
ile birlikte öncelikli olarak ani bir duraksama sürecine girdi ve 
daha sonrasında kontrollü olarak yeniden kaldığı yerden devam 
etmiş oldu. Yaşanan bu olumsuzluklar sürecinde tüm üretim iş 
kollarında beklentilerin çok altında ihracat  gerçeklemiş oldu. 
Her ürün için yaklaşık ihracata azalma eğilimi en az % 40 -  % 
60 aralığında gerçekleşmiş oldu. Öncelikli olarak bu sürecin 4 
yada 5 ay süreceği düşünülüp beklenirken tablo değişmedi ve 
süreç devam etti. 2020 yılı içerisinde üretici firmaların ihracatları 
giderek te azalmaya devam etti.  Türkiye İhracat kayıtları 
incelenecek olursa değer ve ya ton olarak ihracatımızın azaldığı 
görülecektir.  Fiyat bazında artış olarak bakılmaması gerekir. 
Ekonomimizdeki belirsizliklerden kaynaklı Döviz kurlarındaki 
aşırı artış rakamsal olarak ivmeyi yukarı yönlü gösteriyor olsa 
bile,  miktarsal olarak ihracatın azaldığı görülecektir. İhracatın 
azalması demek üretim çarklarının üretim için azalması demek, 
ihracatın azalması demek istihdamın azalması demektir. 
İhracatın azalması İş gücü ve üretimin deki her sektörü olumsuz 
etkilemek demektir.

acid buckling, leather surface, burning in line with customer 
demands.
Carrying out research and development activities for raw material 
production in different regions, the company prefers to focus 
on boutique stones. With an annual average block capacity of 
100,000 cubic meters, it creates important employment for the 
region with around 500 personnel.

Alacakaya Marble, We asked Mr. Oğuzhan Arslan to evaluate 
the year 2020 on a sectoral basis and share his predictions for 
2021 with us.

Oğuzhan Arslan: `` After the new type of Coronavirus that 
emerged at the end of 2018 and the beginning of 2019, it 
spread first in China and then in all countries of the world and 
then changed our life style and life habits all over the world 
with the World Health Organization declaring this disease as a 
Pandemic. . Of course, this change has also been reflected in 
the business world.

With this atmosphere of change and panic, the trade activities 
between countries firstly entered a period of sudden pause 
and then resumed in a controlled manner. During these 
negativities, exports were realized far below expectations in all 
production lines. The approximate reduction in exports for each 
product has been in the range of at least 40% - 60%. While it 
was expected that this process would take 4 or 5 months, the 
picture did not change and the process continued. In 2020, the 
exports of the manufacturing companies continued to decrease 
gradually. Turkey export records as a matter of tone value will be 
examined and will be seen that our exports decrease. It should 
not be considered as an increase on a price basis. Even if the 
excessive increase in exchange rates due to the uncertainties 
in our economy shows an upward momentum in numbers, it 
will be seen that exports have decreased in terms of quantity. 
The decrease in exports means a decrease in production 
wheels for production, decrease in exports means a decrease in 
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Faaliyet göstermiş olduğumuz Mermer alanı içinde yukarıda 
yazılan durumdan çok farklı bir şey olmamıştır. Blok mermer 
satışları yaklaşık % 60 azalmıştır.  Blok mermerlerin satışının 
başında ÇİN gelmektedir. Ana alıcı durumda olan ülkedir. Tüm 
dünyanın içe kapanması zincirleme olarak her sektörü etkilemiştir. 
Blok mermerin satılabileceği diğer tüm dünya ülkelerinde de bu 
durum ile karşı karşıya kalınmıştır. Mermer üretici firmaları bu süreç 
içerisinde ağırlıklı olarak kendi öz sermayeleri ile durumu finanse 
etmeye çalışmışlardır. Ancak pandemi sürecinin giderek uzamış 
olması sektörü giderek küçülür hale getirmiştir.  Pandeminin 
böyle devam etmesi durumu işletmecilerin bir kısmının ocak 
yada fabrikalarını kapatmasına neden olacak ve bir kısmınız da 
kapasitelerini düşürerek ( % 30- % 50 arası )  faaliyetlerini devam 
ettirecek duruma getirecektir. Daha kötü senaryo düşünülecek 
olursa da zaman içerisinde birçok işletmenin kapanmasına 
kadar gidilecek bir süreç ile karşılaşabiliriz. Yaşanmış olan bu 
süreçte en çok etkilenen sektörlerin başında Mermercilik geldiğini 
düşünmekteyiz. Satışı tamamen dışa bağımı olunan bir sektör 
olması en çok olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. 

employment. The decrease in exports means negatively affecting 
every sector in the labor force and production.
Nothing much different from the situation written above has 
happened in the Marble field where we operate. Block marble 
sales decreased by approximately 60%. CHINA comes first in 
the sale of block marbles. It is the country that is the main buyer. 
The introversion of the whole world has affected every sector in 
a chain. This situation has also been faced in all other countries 
in the world where block marble can be sold. Marble producers 
have tried to finance the situation mainly with their capital during 
this process. However, the prolongation of the pandemic process 
has made the sector gradually smaller. The continuation of the 
pandemic in this way will cause some of the operators to close 
their mines or factories and some of you will reduce their capacities 
(between 30% and 50%) and make them continue their activities. 
Considering a worse scenario, we may encounter a process that 
will lead to the closure of many businesses over time. We think 
that Marble is one of the most affected sectors in this process. The 
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Gelecekte Ne Beklenebilir?

Dünyayı yaşanabilir bir hale getirmeden bazı şeylerin yeniden 
eski haline geleceği çok zor. Yeni bir dünya düzeni içerisinde 
Mermerciliğinde bu sürece adapte olacak şekilde yeniden yeni bir 
format ile sektörde yerini alası gerekir. Bu süreçler devam ederken 
madenciliğin karşı karşıya kaldığı hukuksal ve mevzuatlardan 
kaynaklı zorlukları da gözden kaçırmamak gerekir. Üretim 
maliyetleri pandemi süreci ile beraber % 35- % 55 arasında artış 
göstermiştir.  Bazı düzenlemelerin yapılması ve gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. ( ruhsatlandırma ve ruhsat izinlerinin alınması ve 
mülkiyet izin bedellerinin düzenlenmesi gibi )  Yatırımcıya yardımcı 
olunması gerekir.  Aksi durumda hem pandemiden kaynaklı satış 
rakamlarının düşmesi, istihdamın azalması gibi sorunlar ile 
karşılaşırken bir de Ruhsatlar için ödenen bedellerin bu kadar 
ağır olması üretim yapma düşüncesini yatırımcı firmalardan uzak 
tutmaktadır. Bu süreç içerisinde ayrıca birçok mal sahibi kendi 
kiracılarına yardımcı olmak adına kira indirimine gitme ya da 
belirli süre kira almamak gibi yollara giderken; devlet tasarrufunda 
olan Madenler ve Maden ruhsatları ile ilgili olarak devlet herhangi 
bir tasarrufta bulanmamış ve ödenecek bedeller ile ilgili olarak 
indirime gitmemiştir. Yatırımcıyı bu süreçte üretim ve istihdama 
katabilmenin yollarından biri devletin bu zor zamanlarda kendi 
üretici ve yatırımcısına yardımcı olmasıdır. Amaç ve niyetin bu 
süreç içerisinde yatırımcıyı teşvik etmek ve ekonomik yüklerden 
olabildiğince uzak tutmak olmalıdır. Aksi durumda yatım faaliyetleri 
giderek azalacak ve üretim ile aşılabilecek bu sürecin bedelini 
daha ağır ekonomik faturalar ödeyerek geçirmiş olacağız” diyerek 
görüşlerini paylaştı. 

fact that it is a sector whose sales are completely dependent on 
foreign countries caused it to be negatively affected most.
 
What can be expected in the future?

Without making the world habitable, it is very difficult for things 
to become like they were before. In a new world order, it 
should take its place in the sector with a new format to adapt 
to this process in Marble. While these processes continue, it is 
necessary not to overlook the legal and legislative difficulties that 
mining is faced with. Production costs increased by 35% to 55% 
with the pandemic process. Some regulations need to be made 
and reviewed. (such as obtaining licensing and licensing permits 
and arranging the property permit fees) The investor must be 
helped. Otherwise, while we encounter problems such as the 
decrease in sales figures due to the pandemic and decrease in 
employment, the fact that the costs paid for the licenses are so 
heavy keeps the idea of manufacturing away from the investor 
companies. In this process, many landlords also go to the roads 
to help their tenants, such as discounting or not taking rent for 
a certain time; The state did not make any discretion regarding 
the mines and mining licenses owned by the state and did not 
make any discounts regarding the prices to be paid. One of the 
ways to involve the investor in production and employment in 
this process is that the state helps its producers and investors 
in these difficult times. The purpose and intention should be to 
encourage the investor in this process and to keep it away from 
economic burdens as much as possible. Otherwise, investment 
activities will gradually decrease and we will spend the cost of 
this process, which can be overcome with production, by paying 
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Yılın son günlerinde ve üstelik 5.6 lık depremle sarsılan 
Elazığ’dan değerlendirmelerde bulunan Oğuzhan Arslan’a ve 
Alacakaya Mermer Ailesine başarılar diliyor ve tüm Elazığ’a 
geçmiş olsun diyoruz. 

Ve bir son dakika… Dergimiz mizampaj aşamasında iken 
Alacakaya Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut 
Yaşlı’nın vefat haberi ile sarsıldık. Değerli büyüğümüze ve tüm 
Alacakaya Mermer Ailesine taziyelerimizi sunuyoruz.

heavier economic bills ”and shared his views.
 
We wish success to Oğuzhan Arslan and Alacakaya Marble 
Family, who made evaluations from Elazığ, which was shaken 
by the 5.6 earthquake, in the last days of the year and we wish 
the whole Elazig well.

And a last minute… While our magazine was at the stage of 
layout, we were shocked by the news of the death of Alacakaya 
Marble Chairman of the Board of Directors, Mr. Mahmut Elder. 
We offer our condolences to our esteemed elder and all 
Alacakaya Marble Family.
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GLOBE  STONE; 

Globe Stone - Dünya Taş A.Ş ,  Maden & Mermer alanında 
ihracatçı firma olarak faaliyet gösteriyor.
2006 yılında Önder Öztunalı tarafından kurulan, tek ortaklı yapısı 
ve devamlı güçlenen platformuyla Globe Stone - Dünya Taş 
A.Ş,  Türkiye’deki ve Çin’deki ekipleri ile Globe Stone markası 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Önder Öztunalı; geriye bakarak elde ettikleri başarıları ile 
övünmek yerine, ileriye bakarak çok daha mütevazı, azimli, 
çalışkan ve disiplinli olmaları gerektiğini ve tüm ekiplerin de bu 
şekilde çalıştıklarını söylüyor. Başarılarının sırrını müşterilerine 
ve tedarikçilerine karşı dürüst olmak diye tanımlayan Öztunalı, 
Türkiye’nin her bölgesinde çok güçlü bir tedarik zinciri ağı ve 
takımına sahip olduklarını belirtiyor.

2020 yılı Pandemi Yılı…

Ülkemizin en  önemli dış ticaret firmalarından biri olarak Sayın 
Önder Öztunalı ‘nın 2020 yılına ilişkin değerlendirmeleri ise 
şöyle:

 “Bildiğiniz gibi bizim asıl pazarımız Çin ve Hindistan. Bu ülkelere 
yüksek montanlı blok ihracatı yapıyoruz. Bu yıl hem sağlık, hem 
siyasi hem de ticari açıdan zor bir yıl oldu. 

2020 yılı Pandemi Yılı… Çin’de başlayan salgın yine ilk önce 
Çin’de kontrol altına alındı ve yılın ikinci çeyreğinden beri de 
ihracat yapılıyor. Müşterilerimiz bizi ve istedikleri taşı ve ocakları 
bildikleri sürece sıkıntı yok. Orta ve düşük montanlı alımlar da 
göreceli olarak yer yer artışlar bile gözlenebiliyor. Ancak mega 
alımlar yapılamıyor. Büyük alımları, digital görsellerle yapmak 
yerine gelip görmek istiyorlar bu da mümkün değil. Türkiye’den 
dolayı mümkün değil,  zira mevcut salgın verileri ve kısıtlar 

GLOBE STONE; 
Globe Stone - Dünya Taş A.Ş, operates as an exporter company 
in the field of Mineral & Marble.
Founded in 2006 by Önder Öztunali with its single platform with 
a stronger and sustained partnership structure Globe Stone - 
Stone Inc. world, with teams in Turkey and China Stone Globe 
brand continues their work.

Önder Öztunalı; Instead of taking pride in their achievements 
by looking back, he says they should look forward and be much 
more modest, determined, hardworking and disciplined and that 
all teams work in this way. Being honest with the secret of their 
success to their clients and suppliers, he described the Öztunali, 
very strong supply chain network in all regions of Turkey and that 
they have a team.
 

The year 2020 is the Year of Pandemic…

As one of the most important foreign trade companies of our 
country, Mr. Önder Öztunalı’s evaluations for 2020 are as follows:

“As you know, our main market is China and India. We export 
high-volume blocks to these countries. This year has been tough 
in terms of health, politics and business.

The year 2020 is the Year of Pandemic… The epidemic that 
started in China was first brought under control in China and 
exports have been made since the second quarter of the year. 
As long as our customers know about us and the stones and 
quarries they want, there is no problem. Relative increases can 
even be observed in medium and low size purchases. However, 
mega purchases cannot be made. They want to see big 
purchases instead of making digital images. This is not possible 
either. It is not possible due to Turkey since the current outbreak 



85

seyahat yapmalarına engel. Bizim seyahatlerimizde de aynı 
şekilde sıkıntı var. Bir aylık ya da 30 günlük vize ile gittiğinizde; 
2 hafta karantina süreci var, bir hafta otelde kontrol var. Geriye 
kalan süreçte ne kadar başarılı bir çalışma yürütülebilir ki? 

Hindistan,  salgın başlayınca kapılarını kapatan ilk ülkelerin 
başında geliyordu biliyorsunuz. 2020 yılının ikinci çeyreğinden 
itibaren ihracat yapılmaya başlandı. Hindistan Pazarı digital 
görseller ile alım yapmaya daha yatkın bir Pazar. Çok volümlü 
değil ama, firmamızı ve temin ettiğimiz malın kalitesini de bildikleri 
için Hindistan ihracatımız da devam ediyor. 

Özetle her iki pazarda da bir önceki yıla göre ciddi bir daralma var. 
Salgın Çin’de başladı. İlk önce onlar kısa sürede kontrol altına 
aldılar. Aşıyı geliştirdiler. Ve şu an hayatlarına kaldıkları yerden 
devam ediyorlar. Kontrolleri de gayet sıkı ve başarılı. Göreceli 
olarak Pandemi’den güçlenerek çıktılar.  

2021 de ne olur? Açıkçası, ben ilk altı ayda çok büyük bir 
değişiklik beklemiyorum. Tabii başka parametrelerde var. 
Mutasyona uğradığı ifade edilen yeni covid ? … Ticaret savaşları 
?…  Çin- Amerika ilişkileri …? İç piyasada durum nasıl olur…? 
Bir çok fabrika ve ocaklarımız salgından etkilendi. Kış sezonuna 
giriyoruz. 2021 Fuarları erteleniyor. Ki; Bizim için önemli olan 
Xiamen Fuarının erteleme anonsuna rağmen fuar’ın bu yılda 
yapılmayacağı dillendiriliyor. Yaşayıp göreceğiz… Ama sihirli 
bir el dokunuşu beklemeyelim. 2021’in ilk yarısına kadar tüm 
çalışmalarımızı planlamalarımızı kontrollü bir şekilde sürdürmekte 
yarar görüyorum.” 

Diyerek değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Samimi söyleşi için 
Sayın Öztunalı’ya teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz.

data and constraints obstacle to making travel. There are problems 
in our travels as well. When you go with a one-month or 30-day 
visa; There is a 2-week quarantine period, a week of control at the 
hotel. How successful can a work be carried out in the rest of the 
process?

As you know, India was one of the first countries to close its doors 
when the epidemic started. As of the second quarter of 2020, 
exports have started. The Indian Market is a market that is more 
prone to buying with digital images. It is not very voluminous, but 
our exports to India continue as they know our company and the 
quality of the goods we supply.

In summary, there is a serious contraction in both markets compared 
to the previous year. The epidemic started in China. First, they 
took control in a short time. They developed the vaccine. And now 
they continue their lives where they left off. Their controls are also 
very tight and successful. They got out of the Pandemic relatively 
stronger.

What will happen in 2021? Frankly, I don’t expect a huge change 
in the first six months. Of course there are other parameters. The 
new covid that is stated to be mutated? … Trade wars?… China-
America relations…? How about the situation in the domestic 
market…? Many of our factories and quarries were affected by 
the epidemic. We are beginning the winter season. 2021 Fairs are 
being postponed. That; Despite the postponement announcement 
of the Xiamen Fair, which is important for us, it is stated that the fair 
will not be held this year. We will live and see… But let’s not expect 
a magic hand touch. I find it useful to continue all our plans in a 
controlled manner until the first half of 2021. “

He shared his evaluations with us. We thank Mr. Öztunalı for the 
sincere conversation and wish him good luck on his work.



86

Utku VEREL

TREXTONE Natural 
Stone Group
2020 yılı , Covid-19 salgını ile hatıralarda kötü 
anılar bırakacak bir yıl oldu. Dünya ekonomisi 
kısmi felç yaşadı. Kısmi dememizin sebebi ise 
bazı sektörler yükselişe geçti. Örneğin ilaç , 
online satış , kargo ve taşıma hizmetleri gibi.

Mermer sektöründe ise şirketimiz açısından 
geçtiğimiz yıllarda yaşanan yatay seyir hatta 

 Utku VEREL

 TREXTONE Natural 
Stone Group
The year 2020 has been a year that will leave 
a bad mark in memories with the Covid-19 
outbreak. The world economy suffered partial 
paralysis. The reason we say partially is that 
some sectors are on the rise. For example, 
pharmaceuticals, online sales, cargo, and 
transportation services.

In the marble sector, the horizontal course 
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bazı ürünlerdeki düşüş ise yönünü yukarıya doğru çevirdi. Şirketimiz 
açısından diyorum çünkü bizim ana çalıştığımız ihracat bölgesi AB 
ülkeleri .

AB ülkeleri vatandaşları 2020 yılında kısıtlamalar sebebiyle tatile 
çıkamadılar ve belirli dönemlerde evlerinde tamamen kapalı olarak 
kaldılar. Devletlerinin verdiği ciddi destekler ile şirketler çalışanlarının 
maaşlarını ödemeye devam ettiler. Tatil için ayırdıkları bütçeleri 
harcayamadıkları ve evde kaldıklarında ev yaşamı kalitesini 
yükseltme ihtiyacı duydukları için inşaat malzemelerine olan talepleri 
arttı. Bu talep sonucu geçtiğimiz yıldan daha fazla miktarda ürün 
talebi yaşayan depo sahipleri daha fazla ürün stoklayabilmek için 
taleplerini artırdılar. İthalatçı firmalar çalıştıkları tedarikçi - ihracatçı 
firmalara daha fazla sipariş verdiler. Bu zincirleme yükselen talep 
reaksiyonunun diğer tarafına yani tedarikçi - ihracatçı tarafına bakıp 
yaşanan problemleri de göz önüne almak gerekmekte.

Covid-19 sebebiyle bir çok fabrika salgının ilk başladığı dönemlerde 
servisler ile ilgili düzenlemeler, çalışma saati , çalışan sayısı 
düzenlemeleri gibi sebeplerler vardiyalarını azalttılar. Salgının yayılım 
hızı artınca çalışanlar arasında çıkan pozitif vakalar ve temaslılar 
sebebiyle çalışan sayıları azaldı ve üretim miktarı düştü. 

Özellikle Çin ihracatının azalması sebebiyle, zamanında gelmeyen 
veya azalan gemiler , azalan boş konteyner sayıları , limanlarda 
salgın sebebiyle azalan çalışan sayıları gibi problemlere bir de 
büyük bir gemi hizmeti veren firmanın sisteminin çökmesi eklenince 
yüklemeler içinden çıkılamaz bir sorun yumağı halini aldı. O yüzden 
dolayı ilk uygun yükleme zamanına sonraki yüklemeler de kaydırılmak 
istenince üreticilerde doluluk yaşandığı gözleniyor.

2020 bizim ihracatımız için iyi bir yıl oldu ve 2021 için de beklentilerimiz 
daha da fazla olması yönünde. Umarız Covid-19 salgını bir an önce 
yok olur ve daha sağlıklı günlerde bu mutlulukları yaşarız.

Tüm Dünyanın ve Sektörümüzün 2021’de sağlıklı olması dileğimizle.

experienced in the past years for our company and even the decrease 
in some products turned its direction upwards. I say in terms of our 
company because EU countries are our main export area.
 
Citizens of EU countries could not go on vacation in 2020 due to 
restrictions and remained completely closed in their homes for certain 
periods. With the serious support of their states, companies continued 
to pay their employees’ salaries. The demand for building materials 
has increased as they cannot spend their vacation budgets and they 
need to improve the quality of home life when they stay at home. 
As a result of this demand, warehouse owners who demanded more 
products than last year increased their demand in order to stock more 
products. Importer companies placed more orders to the supplier - 
exporter companies they work with. It is necessary to look at the other 
side of this chain of demand reaction, namely the supplier - exporter 
side, and to consider the problems experienced.

Due to Covid-19, many factories reduced their shifts for reasons 
such as regulations on services, working hours, and the number of 
employees in the first periods of the epidemic. As the rate of spread of 
the epidemic increased, the number of employees decreased and the 
amount of production decreased due to positive cases and contacts 
among employees.

Especially due to the decrease in Chinese exports, the shipments that 
do not arrive on time or the decreasing number of empty containers, 
the decreasing number of employees in the ports due to the epidemic, 
and the collapse of the system of a large ship service company, the 
shipments have become an inextricable problem. Therefore, it is 
observed that the producers experience occupancy when the first 
suitable loading time is requested to be shifted to the next loads.

2020 has been a good year for our exports and our expectations 
for 2021 will be even higher. We hope the Covid-19 outbreak will 
disappear as soon as possible and we will experience this happiness 
on healthier days.

We hope that the whole world and our industry will be healthy in 2021.
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STONE-LİNE
Saka Yapı A.Ş ;  Stoneline markasıyla doğal taş ihracat, 
ithalat, üretim, satış ve dağıtım, yurtiçi ve yurtdışı  projelerine 
montaj servisi yapan,  dünya doğal taş sektörünün en önemli 
aktörlerinden…

Stoneline; ürün çeşitliliği, yüksek ürün ve montaj kalitesi, müşteri 
odaklı servis ve sektördeki devamlılığı sayesinde iç ve dış 
piyasadaki A+ projelerin aranılan markası konumunda.
Stoneline İhracat Müdürü Alper Özuloğul; 

“ Stoneline olarak, Türkiye ve dünyadaki tüm ocaklara erişim 
ve kurduğumuz sağlam ilişkiler ile uluslararası normlara uygun 
üretilen doğal taş ürünlerini,  butik ve büyük ölçekli projelere 
devamlı olarak sağlayabilme garantisini veriyoruz. 
Pandemi yılı olarak adlandırılan 2020 yılını nasıl geçirdiğimize 
gelince:  

Stoneline İhracat departmanı olarak satışlarımızın %90 lık  
kısmını plaka, %10 nunu ise ebatlı ürünler oluşturuyor. 2020 de 
satışlarımız 2019 a göre %10 düşüş gösterdi. 

Daha önceki yıllarda Mart ayıyla beraber satışlarımız artmaya 
başlar, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında en yüksek 
satış rakamlarımıza ulaşırdık. 

Mart ayında dünyada pandeminin yayılmaya başlaması, 
birçok ülkenin karantina koşullarına geçmesi özellikle plaka 
satışlarımızda ani bir düşüşe neden oldu. Bu düşüşün en iki 
ana nedeni vardı. Birincisi devam eden projelere ait şantiyelerde 
çalışmanın bir süreliğine durmasıydı. İkincisi ise birçok 
alıcının pandeminin nasıl devam edeceğini öngöremediğinden 
siparişlerinin bir kısmını askıya alması oldu.
 
Haziran ayında birçok ülkede karantina koşullarının gevşemesi 
şantiyelerin tekrar hareketlenmesine sebep oldu ve bu da 
projelere yönelik siparişlerin kaldığı yerden devam etmesini 
sağladı. Projeler dışındaki plaka satışlarımızdaki artış ise 
özellikle Amerika ve Rusya için beklentilerimizin altında kaldı. 
Bu ülkelerdeki alıcılar riske girmediler, daha önce sattıkları veya 
satacaklarına emin oldukları ürünleri ithal etme yoluna gittiler. 

STONE-LINE
Saka Yapı A.S; Which is one of the most important actors of the 
world natural stone industry, providing assembly services for 
natural stone exports, imports, production, sales and distribution, 
domestic and international projects with the Stoneline brand.

Stoneline; Thanks to its product variety, high product, assembly 
quality, customer-oriented service, and continuity in the sector, 
it is the sought-after brand of A + projects in the domestic and 
foreign markets.

Stoneline Export Manager Alper Özuloğul;

“As STONEline, we guarantee to be able to provide natural stone 
products, boutiques, and large-scale projects through our strong 
relationships with Turkish and international Manufacturers.

As for how we spend the year 2020, which is called the year of 
the pandemic:

As Stoneline Export department, 90% of our sales are plate and 
10% is cut-to-size products. Our sales in 2020 decreased by 
10% compared to 2019.
In previous years, our sales started to increase with March, we 
would reach our highest sales figures in April, May, June, and 
July.

The spreading of the pandemic in the world in March and the 
quarantine conditions of many countries caused a sudden 
decrease in our plate sales. There were two main reasons for 
this decline. The first was that the work on the construction sites 
of the ongoing projects was stopped for a while. Second, many 
buyers suspended some of their orders because they could not 
predict how the pandemic would continue.

The loosening of quarantine conditions in many countries in June 
caused the construction sites to move again, which enabled 
the orders for the projects to continue where they left off. The 
increase in our plate sales, excluding projects, was below our 
expectations, especially for America and Russia. Buyers in these 
countries did not take risks, they chose to import products that 
they had previously sold or were sure to sell.
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İtalyan ve İtalyanların piyasaya tanıttığı diğer ülke taşlarının 
Türk taşlarına göre dünyada bilinirliğinin fazla olması, pandemi 
döneminde bu taşların daha fazla tercih edilmesine sebep oldu.  
Plaka alıcıları önceki yıllarda yaptıkları gibi çok fazla yeni ürünü 
koleksiyonlarına katmadılar.  Bizim gibi koleksiyonuna her yıl 
yeni taşlar katan firmaların satışlarındaki düşüşe bu konunun da 
fazlaca etki ettiğini düşünüyorum.  

Önümüzdeki dönemde firma olarak doğal taşlarımızı dünya 
piyasalarında daha iyi tanıtmaya odaklanacağız. Bu konuya 
sektördeki firmalar kadar İhracatçı birliklerinin de önemle 
eğilmesinin işlenmiş ürün ihracatımızda kayda değer artışlara 
neden olacağına inanıyorum” diyerek stoneline değerlendirmelerini 
bizlerle paylaştı.

Alper OZULOĞUL
Stoneline İhracat Müdürü

The fact that other country stones introduced to the market by 
Italians and Italians are more popular in the world than Turkish 
stones, causing these stones to be preferred more during the 
pandemic period. Plate buyers did not add too many new products 
to their collections as they did in previous years. I think that this 
issue also affected the decline in the sales of companies that add 
new stones to their collections every year.

In the upcoming period, we will focus on promoting our natural 
stones in the world markets better. I believe that the importance of 
focusing on this issue not only by the companies in the sector but 
also by the Exporters’ unions will lead to a significant increase in our 
processed product exports ”and shared his stone line evaluations 
with us.

Alper OZULOĞUL
Stoneline Export Manager
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8 GEN MADENCİLİK
8 Gen Madencilik; 1990’lı yılların başlarında yurt içi projelere fabrikası 
ile hizmet verirken 2014 yılından itibaren Çin ve Hindistan’dan 
alınan  Yİ Qİ Marble marka patenti,  etkin pazarlama ağı ve önemli 
müşteri portföyü ile Türk doğaltaş sektörünün önemli temsilcilerinin 
arasında yerini aldı.

Sözü Firma Yetkilisi Sayın Nurdan İZGÖRDÜ’ye bırakalım:

Taşın altına elimizi yüreğimizi koyarak ülkemiz ihracatını artırmak 
için var gücümüzle çalışmaktayız.
Her kriz kendi fırsatını yaratırmış. Bizde 2021 de yeni 2 mermer ocağı 
çalıştırma ve farklı ocaklarla müşterileri buluşturma faaliyetimizle ve 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Çin’in Wuhan kentinde 2020 yılının başında başlayan ve tüm 
ülkelere yayılan Covid-19 Virüs salgını nedeniyle Dünya ekonomisi 
durma noktasına geldi. Çin salgın sürecinde diğer ülkelerden 1-2 
ayda önde gidiyor. Oradaki insani hareketler normale dönmeye 
başladı. Çin’de inşaat sektöründe mevsimlik işçilerin çalışması 
nedeniyle, sektör durma noktasında gelmişti. Çünkü bu çalışanlar 
seyahat edemiyordu. Ancak şu an bu çalışanlar seyahat etmeye 
başladı ve hayat normale döndü.

2020 senesinin global pandemi nedeniyle ortaya çıkardığı zorlu 
koşulları 8GEN madencilik olarak uyum sağlayabilme ve gelişme 
fırsatı olarak gördük. Ayrıca, Pandemi tüm dünyada ve dolayısıyla 
ülkemizde bir anda yaygınlaştığında  hızlı bir refleks göstererek 
bütün sistemlerimizin kesintisiz çalışmaya devam etmesini sağladık 
ve bütün personelimizin uzaktan aynı verimlilikte çalışabilmesinin 
koşullarını oluşturduk.

Pandemi, ürün vizyonumuzu hızlandırmamıza yardım etti.

Firmamız  bu dönemde doğal taş ürünlerinin resimlerinin 
gönderilmesi yoluyla satışlarına kesintisiz olarak devam etti ve halen 
de sürdürüyor. Covid-19’un dünya genelinde iniş- çıkışlarla hüküm 
sürdüğü bu dönemin en az 2022 yılı sonuna kadar devam edeceğini 
öngörüyoruz. Lojistiğin hayatımızdaki yerinin tekrar sorgulandığı, 
yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine ulaşılabilirlik kavramının 

8 GEN MINING
8 Gen Mining; While serving domestic projects with its factory in the 
early 1990s, Yİ Qİ Marble has taken its place among the important 
representatives of the Turkish natural stone industry with its brand 
patent, effective marketing network, and important customer 
portfolio, which were obtained from China and India since 2014.

Let’s leave the floor to Mr. Nurdan İZGÖRDÜ, Company Executive:

We are working with all our strength to increase the exports of our 
country by putting our hands and hearts under the stone. Each 
crisis created its opportunity. We continue our investments without 
slowing down with our activity of operating 2 new marble quarries 
and bringing customers together with different quarries in 2021.
 
The world economy has come to a standstill due to the Covid-19 
Virus epidemic that started in Wuhan, China at the beginning of 
2020 and spread to all countries. China is ahead of other countries in 
1-2 months in the epidemic process. The humanitarian movements 
there started to return to normal. Due to seasonal workers working 
in the construction industry in China, the industry had come to a 
standstill. Because these employees could not travel. But now 
these employees have started traveling and life has returned to 
normal.
 
We saw the challenging conditions created by the 2020 global 
pandemic as an opportunity to adapt and develop as 8GEN mining. 
Also, when the pandemic spreads all over the world and therefore in 
our country, we showed a rapid reflex, ensuring that all our systems 
continue to work uninterruptedly and created the conditions for all 
our personnel to work remotely at the same efficiency.
 
The pandemic helped us accelerate our product vision.

During this period, our company continued its sales without 
interruption by sending pictures of natural stone products and 
continues. We anticipate that this period, when Covid-19 prevails 
with ups and downs around the world, will continue at least until the 
end of 2022. In this period when the place of logistics in our lives 
is questioned again and the concept of accessibility becomes more 
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daha da öne çıktığı bu dönemde, tedarik zincirini bozmadan 
sürdürebilenler ve çağın anahtar kelimesi dijitalleşmeye hızla adapte 
olabilenler yeni dönemin kazananı olacak.

Dijitalleşme, elimizdeki yegane olanak

Dijitalleşme tüm ülkelere yönelik ihracatımızı artırmak adına şu an 
için elimizdeki yegane olanağı sağlıyor. Covid-19 salgını yatıştığında 
dünya son derece farklı görünecek. Şubat ayında Çin’de başlayan 
arz şoku ve küresel ekonominin devre dışı kalmasının ardından gelen 
talep şoku neredeyse dünyanın dört bir yanında firmaların üretim 
stratejilerini ve tedarik zincirlerindeki zayıf noktaları ortaya serdi. 

Bizde bu süreçte aksayan yönlerimizi tespit edip üretim ve satıştaki 
koordineli çalışmalarımızı hızlandırdık.  İvedilikle aşılması gereken 
tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi sıraladık.

2020 yılında:

1. Orman izin dosyaları bölgesinden genel müdürlüğe geldikten sonra 
genel müdürlük , soruşturma ve bakan onayı aşamasından geçiyor. 
Süreç ise bazı dosyalarda 1 yılı bulabiliyor hatta 1 yılı da aşabiliyor. 
Bu durum çalışan , alan sıkıntısı olan maden ocakları ve tesisler için 
çok ciddi bir zaman aralığıdır. Daha etkili ve kısa sürede izin oluru 
alınabilmenin yolları konusunda çalışılmalıdır.

2. Madencilikte ruhsat devirlerine bağlı orman izin devirlerinde orman 
bakanlığa gelmeden devir işlemleri bölgesinde yapılabilmelidir. 
Çünkü enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı maden ve petrol işleri genel 
müdürlüğünde   ruhsat devir konusunda soruşturma işlemi zaten 
yapılıyor , ve  bakan onayı alınıyor . İkinci bir soruşturmanın yapılması 
zaman kaybından başka bir şey değildir. Orman genel müdürlüğünde 
işler çok yavaş ilerlemekte süreç çok uzamaktadır.

 
3. Ormanlık alanlarda sınır aşımları konusunda şayet bahse konu 
alan izin alınabilecek bir alan ise  hemen zabıt tutulmamalıdır para 
cezası kesilip , izin alınması konusunda şirket yada gerçek kişiler 
uyarılmalıdır , çok endemik türlerin bulunduğu , yada ormanlık alanın 
kapalılık türüne göre zabıt işlemi yapılmalıdır.
  
Umarız mevcut yasal sorunlar ve özelikle de Orman izinleri ile 
sıkıntılar 2021 yılında aşılır.

2020 de pandemi etkisiyle stabil seyreden satışlarımızın,2021 
de artarak hedefimize kararlılıkla yürüyeceğimiz bir yıl olmasını 
diliyoruz.2021’de de planlı, disiplinli, sistemli bir şekilde çalışmaya 
devam edeceğiz.

prominent instead of proximity or distance, those who can continue 
without disrupting the supply chain and who can quickly adapt to 
digitalization, the keyword of the age, will be the winners of the new 
era.

Digitalization is the only possibility we have

Digitalization provides the only opportunity we have at the moment 
to increase our exports to all countries. The world will look extremely 
different when the Covid-19 outbreak subsides. The supply shock 
that started in China in February and the demand shock that followed 
the global economy shut down have almost revealed the production 
strategies and weak spots in the supply chains of companies all over 
the world.

In this process, we determined our defects and accelerated our 
coordinated work in production and sales. We have listed our 
determinations and solutions that need to be overcome urgently.

In 2020:
1. After coming to the general directorate from the forest permit files 
area, the general directorate goes through the investigation and 
ministerial approval phase. The process, on the other hand, can take 
up to 1 year for some files and even exceed 1 year. This is a very 
serious period for working mines and facilities with space shortages. 
More effective and faster ways to obtain consent should be studied.
2. In the period of forest permit transfers due to license transfers in 
mining, the transfer process should be done in the region without 
the forest coming to the ministry. Because at the Ministry of Energy 
and Natural Resources General Directorate of Mining and Petroleum 
Affairs, an investigation about the license transfer is already carried 
out, and the minister’s approval is obtained. Making a second 
investigation is nothing more than a waste of time. In the General 
Directorate of Forestry, things are progressing very slowly and the 
process is very long.

3. Regarding border crossings in forested areas, if the area in question 
is an area where a permit can be obtained, the company or natural 
persons should be warned about the fines, and the company or 
natural persons should be warned about the permission, the minutes 
should be made according to the type of closure of the forest area.

We hope that the current legal problems and especially the problems 
with forest permits will be overcome in 2021.

We hope that our sales, which are stable due to the pandemic effect 
in 2020, will be a year in which we will increase in 2021 and walk 
towards our goal with determination. We will continue to work in a 
planned, disciplined, and systematic way in 2021.
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Egeli madenciler, iş kazalarının 
önlenmesine odaklanacak

Ege Maden İhracatçıları 
Birliği’nden iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda AB 
Projesi

Egeli madenciler, “Sürdürülebilir Madencilik” mottosuyla üretim ve 
ihracatlarını arttırmak için hareket ederken iş kazalarının önlenmesine 
yoğunlaşacak. 

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilen, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın yürütücülüğünü yaptığı  “Madencilik Sektöründe İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” operasyonu kapsamında 
yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı 
kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerden birine imza attı. 

 “Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İSG 
Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi”yle 18 aylık süreçte 216 bin 615 
Avro’luk projenin yüzde 90’ının Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından destekleneceği bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları 
Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, projede Dokuz Eylül Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü ve TEKSMER A.Ş.’yle ortak çalışma 
yürüteceklerini dile getirdi. Kaya, “EMİB Yönetim Kurulu’nda proje 
yazma kararı verildiği andan itibaren Ege İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği’nin başvurunun yapılması, takip edilmesi ile ilgili başarılı 
bir çalışma gerçekleştirdik. AB ve Türkiye Cumhuriyeti destekleriyle İş 
Sağlığı ve Güvenliğinde başarılı bir projeye imza atacağız” şeklinde 
konuştu. 

Aegean miners to focus on 
preventing occupational 
accidents

EU Project on occupational 
health and safety from Aegean 
Mine Exporters Union

Aegean miners will focus on preventing occupational accidents 
while moving to increase their production and exports with the mot-
to of “Sustainable Mining”.

Aegean Mine Exporters Association, funded by the European 
Union and the Republic of Turkey, Family Labor and Social Policy 
Ministry made the executive “Development of the Mining Sector in 
Occupational Health and Safety” Developing published in Occupa-
tional Health and Safety within the scope of the operation one of 
the projects awarded grants under Grant Program to signed.

“Development Project of OSH Practice for the Prevention of Acci-
dents in the Mining Industry” 18-month period in 216 thousand 615 
Euros project 90 percent of the European Union and Turkey that 
the information will be supported by the Republic of Aegean Mine 
Exporters Association President Mevlut Kumar, project Dokuz Ey-
lül University Department of Mining Engineering He expressed that 
they will work together with the Department and TEKSMER A.Ş. 
Kaya, “EMIB Board in writing projects decided from the moment 
the photo Aegean Exporters Union Making the application of the 
General Secretariat, have carried out a successful operation relat-
ed to following. We will take the EU and the signature of a success-
ful project the Republic of Turkey supports the Occupational Health 
and Safety,” he said.
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Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB seviyesine çıkarmak 
hedefleniyor

“Projenin genel amacını, iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak için 
Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) konularında farkındalığı arttırmak” şeklinde özetleyen EMİB 
Başkanı Kaya, “Daha fazla işveren ve çalışana ulaşmak için farklı 
illerde (İzmir, Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli, Burdur, Antalya ve 
Muğla) İSG çalıştayları ve eğitimleri düzenlemek, insan kaynakları 
düzeyini artırmak için bilgi sağlanması (İSG Kılavuzları, mobil İSG 
uygulaması, İSG Animasyon Filmi ve filmin sanal gerçeklik (VR) 
gözlükleriyle tanıtımı) risk analizi, güvenlik çalışma koşulları vb.),  
İSG kültürünün oluşturulması ve mevcut durumun kapasitesinin 
güçlendirilmesi,  Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri 
seviyesine yükseltmek için İtalya’daki madencilik şirketlerini ziyaret 
etmek, seçilen en az iki pilot madencilik şirketinde İSG odaklı 
uygulamalı eğitimler düzenlemek, hazırlanan tüm belgelerin ve 
görsel malzemelerin ilgili firmalara ulaştırılmasını sağlamak. Proje 
boyunca odaklanacağımız süreçler olacak” diye konuştu. 

7 milyar dolar ihracat hedefine iş sağlığı ve güvenliğiyle ulaşılacak

Türk doğal taş sektörünün dünya rezervlerinin yüzde 35’ine sahip 
olmasına karşın, yıllık 2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla dünya 
doğal taş ihracatından yüzde 10 civarında pay aldığı bilgisini 
paylaşan Başkan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projeden elde 
edilen çıktılar, doğal taş madenciliği sektöründe İSG’nin AB ülkeleri 
düzeyine yükseltilmesi konusunda farkındalığın artırılmasına katkı 
sağlamanın yanında, doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu 
sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi, doğal taş madenciliği 
sektöründe üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması gibi sonuçları 
sağlayacağı gibi Türkiye’nin 7 milyar dolar doğal taş ihracat 
hedefine ulaşmasına da olumlu katkı sağlayacak. İSG’de istihdam 
kalitesinin artması ve Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe 
iş kazalarının ve yaralanmaların azalması, itibarın artması, 
madencilik sektöründe yeni yaklaşımların geliştirilmesi şeklinde 
sonuçlar doğuracak.”       

OHS practices in Turkey is aimed to improve to EU level
“The overall objective of the project, to reduce work-related ac-
cidents and injuries in the natural stone mining sector in Turkey 
occupational health and safety (OHS) to raise awareness on the 
topic” form outlining EMIB President Kaya, “Organizing OHS work-
shops and trainings in different provinces (İzmir, Balıkesir, Afyon, 
Bilecik, Denizli, Burdur, Antalya and Muğla) to reach more employ-
ers and employees, providing information to increase the level of 
human resources (OHS Guidelines, mobile OHS application, OHS 
Animation Presentation of the film and the film with virtual reality 
(VR) glasses (risk analysis, security working conditions etc.), es-
tablishment of OSH culture and strengthening the capacity of the 
current situation, OHS practices in Turkey to raise the EU level 
to visit the mining companies in Italy selected in at least two pi-
lot mining companies OSH oriented to organize practical training, 
prepared all the documents and ensure their delivery to companies 
related visual material . “We will focus on the processes throughout 
the project,” he said.
7 billion dollars export target will be achieved with occupational 
health and safety

Stating that although the Turkish natural stone industry owns 35 
percent of the world’s reserves, it receives a 10 percent share of 
the world’s natural stone exports with an annual export figure of 
2 billion dollars, President Kaya continued his words as follows: 
“The outputs derived from the project, natural stone mining indus-
try OHS next to contribute to raising awareness about raising the 
level in EU countries, natural stone mining development of the 
industry in protecting the health and safety culture, natural stone 
mining industry in university-industry such as Turkey will provide 
results such as boosting cooperation ‘ It will also contribute pos-
itively to the achievement of the natural stone export target of 7 
billion dollars. Increase in the quality of employment and the re-
duction in working days in the business sector of the natural stone 
mining accidents and injuries in Turkey, as the increase will have 
consequences for the development and implementation of new ap-
proaches in the mining sector. “
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İMİB 2020 yılında 9 farklı ülkeye 
sanal ticaret heyeti düzenledi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Kovid-19 
nedeniyle ülke ziyaretlerini dijitale taşıdı ve doğal taşın 
tanıtımını desteklemek için sanal ticaret heyetlerine 
hız verdi. Ağustos-Ekim döneminde; Hindistan, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, 
Bahreyn, Fas ve Tunus’a sanal ticaret heyetleri düzenleyen 
İMİB, 2021 yılında da doğal taş ihracatçıları ile misafir 
ettiği ülkelerin satın almacılarını dijital ortamda bir araya 
getirmeye devam edecek.

2020’nin ilk 11 ayında 1,57 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren 
Türk doğal taş sektörü, yurt dışında var olduğu pazarlarda 
etkinliğini, yeni pazarlarda ise gücünü arttırmak için ülke 
ziyaretlerini sanal ortama taşıdı.  Ağustos-Ekim dönemi 
arasında Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Fas ve Tunus’a sanal ticaret 
heyetleri düzenleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 
2021 yılında da sürdürülebilir bir şekilde sanal ticaret heyetleri 
düzenlemeye devam edecek. 

IMIB organized a virtual 
trade delegation to 9 different 
countries in 2020

Istanbul Mineral Exporters Association (İMİB) moved its 
country visits to digital due to Covid-19 and accelerated 
virtual trade delegations to support the promotion of 
natural stone. In the period of August-October; Organizing 
virtual trade delegations to India, Saudi Arabia, United Arab 
Emirates, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Morocco, and 
Tunisia, İMİB will continue to bring together natural stone 
exporters and buyers of the countries it hosts in 2021.

The Turkish natural stone industry, which exports 1.57 billion 
dollars in the first 11 months of 2020, has carried country visits 
to the virtual environment to increase its effectiveness in the 
markets where it exists abroad and its power in new markets. 
Istanbul Mineral Exporters Association (İMİB), which organized 
virtual trade delegations to India, Saudi Arabia, United Arab 
Emirates, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Morocco, and Tunisia 
between August and October, continues to organize virtual trade 
delegations sustainably in 2021.
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Türkiye doğal taş ihracatında üçüncü, mermer-traverten 
ihracatında birinci 
İçinde bulunulan olağanüstü dönemde de sürdürülebilir bir 
ekonomik kalkınma için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen 
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “Türkiye 150 farklı 
çeşitlilikte doğal taşa, 650 farklı renk ve desende de mermere 
sahip. Ülkemiz bu bakımından oldukça zengin. Dünya doğal 
taş ihracatında üçüncü sırada bulunan ülkemiz, aynı zamanda 
mermer-traverten pazarının da yüzde 25’ini elinde tutuyor. 
Doğru tanıtım çalışmaları ve organizasyonlarla taşımızın 
değerini daha yukarı çıkarabilir ve tercih edilme oranını 
arttırabiliriz. Doğal taş adı üstünde doğal, dayanıklı, sağlıklı ve 
güvenilir bir malzemedir. Doğal Taşlar, bugün yapı sektörünün 
en önemli hammaddesi durumunda bulunuyor. Dünya 
genelinde doğal ve sağlıklı ürün kullanımının yaygınlaşmasına 
bağlı olarak kullanımı ise her geçen gün artıyor. 17 milyar 
dolarlık doğal taş ithalat pazarındaki payımızı arttırmak için 
kesintisiz tanıtım çalışmalarına ve doğalı tercih etmeye yönelik 
trendin gücünü iyi kullanmaya yönelik faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. Sanal ticaret heyeti pazarlarla kesintisiz iletişimizin 
devamı ve tanıtımımız için son derece önemlidir” diye konuştu. 

9 ülke 757 ikili görüşme 
Pandemi dolayısıyla ülke ziyaretlerinin, fiziki tanıtım 
çalışmalarının zorlaştığını hatırlatarak dijital teknolojinin bütün 
olanaklarını kullandıklarını aktaran Dinçer, konuşmasına şöyle 
devam etti: “İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde de 
doğal taş sektör temsilcilerimizi yabancı doğal taş ithalatçısı 
firmalarla bir araya getirdik. Pandemi boyunca 9 farklı ülkeye 
sanal ticaret heyeti düzenledik ve heyetler kapsamında 47 
Türk firmamız tarafından toplamda 757 ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirildi” dedi. 
Heyet düzenledikleri ülkelerin doğal taş rakamlarına yönelik 
de bilgiler veren İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer 
“ Hindistan Türkiye’nin doğal taş ihracatında yüzde 5’lik pay 
ile 4’üncü sırada yer alıyor. Blok doğal taş ihracatımızda ise 
yüzde 10,10’luk payla 2’nci sırada yer alıyor. Hindistan’a 
yapılan doğal taş ihracatında ilk sırada yüzde 89.34’lük 
payla blok mermer-traverten grubu bulunuyor. Türkiye’nin 

Turkey is third in exporting natural stone, marble-
travertine exports in the first
In the current extraordinary period in the sustainable economic 
development so that they continued to work İMİB Chairman 
Aydin Dincer, “Turkey is a natural stone in 150 different variety, 
also 650 different colors and patterns with marble. Our country 
is very rich in this regard. Our country, which ranks third in 
the world natural stone exports, also holds 25 percent of the 
marble-travertine market. With the right promotional activities 
and organizations, we can increase the value of our stone 
and increase the preference rate. Natural stone is a natural, 
durable, healthy, and reliable material. Natural Stones are the 
most important raw material of the building industry today. 
Due to the widespread use of natural and healthy products 
worldwide, its use is increasing day by day. To increase our 
share in the natural stone import market of 17 billion dollars, 
we continue our uninterrupted promotional activities and our 
activities to use the power of the trend towards choosing 
natural. The virtual trade delegation is extremely important for 
the continuation of our uninterrupted communication with the 
markets and our promotion ”.

9 countries 757 bilateral meetings
Reminding that the country visits and physical promotion 
activities have become difficult due to the pandemic, Dinçer 
said that they use all the possibilities of digital technology 
and continued his speech as follows: “In the extraordinary 
period we are in, we brought together our natural stone sector 
representatives with foreign natural stone importer companies. 
During the pandemic, we organized virtual trade delegations 
to 9 different countries and within the scope of the delegations, 
a total of 757 bilateral business meetings were held by 47 
Turkish companies.
İMİB Chairman Aydin Dincer provided information for the 
natural stone figures of the countries they organized the 
delegation “India with 5 percent of Turkey’s natural stone Ranks 
4th in export shares. In our natural stone exports, it ranks 2nd 
with a share of 10.10 percent. Block marble-travertine group 
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doğal taş ihracatında Suudi Arabistan, üçüncü sırada bulunuyor. 
2019 yılında bu ülkeye 125 Milyon Dolar değerinde doğal taş 
ihracatı yapıldı. Suudi Arabistan’ın 2020 yılının son aylarında 
Türkiye’ye uyguladığı ticari engellemeler nedeniyle bu ülkeye 
yapılan doğal taş ihracatımız Kasım ve Aralık aylarında ani bir 
fren yaptı. Önümüzdeki dönemde politik ilişkilerin düzelmesiyle 
Suudi Arabistan’a ihracatımız tekrar harekete geçebilir. Doğal 
taş sektöründe Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımız ise 40 
Milyon Dolar olarak gerçekleşti. Diğer Körfez Ülkeleri olan Katar’a 
16,5 Milyon Dolarlık, Kuveyt’e 15,5 Milyon Dolarlık, Bahreyn’e 
4,4 Milyon Dolarlık ve Umman’a da 3 Milyon Dolarlık doğal 
taş ihracatı yaptık. Toplamda heyet düzenlediğimiz bu körfez 
ülkelerine yaptığımız ihracat yaklaşık 205 Milyon Dolar. Suudi 
Arabistan’ın doğal taş ithalatında yüzde 33’lük pay ile birinci 
sırada bulunmaktayız. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE),  doğal 
taş ithalatında ise ülke olarak yüzde 15 payla 4’üncü sırada yer 
almaktayız. Katar ve Kuveyt’in üçüncü, Umman’ın ise dördüncü 
büyük doğal taş tedarikçisiyiz. Bahreyn’in doğal taş ithalatında 
yüzde 26’lık pay ile birinci sırada bulunmaktayız. Türkiye’nin 
doğal taş ihracatında 66.sırada bulunan Fas’ın doğal taş ithalatına 
ürün grubu bazında baktığımızda, yaklaşık 139,8 milyon dolarlık 
kısmının işlenmiş doğal taş olduğunu görüyoruz. Doğal Taş 
ihracatımızda 14. sırada bulunan Tunus ise 2019 yılı verilerine 
göre, dünya doğal taş ithalatında 16,53 milyon dolar ile 82. sırada 
bulunuyor. Tunus’un ürün grubu olarak doğal taş ithalatının 8,54 
milyon dolarlık kısmını işlenmiş doğal taşın oluşturduğu görülüyor.  
Amacımız bu görüşmeler sonrası ülke pazarlarındaki ihracat 
oranlarımızı yukarıya çekmek. Böylesine olağanüstü bir ortamda 
sürdürülebilir bir kalkınma için bu çalışmaların ve sonucunda 
ulaşılan rakamların önemli olduğu kanaatindeyiz” dedi.  

Sanal heyet organizasyonlarına, 2021 yılında da gündemi 
takiben devam edeceklerini belirten Dinçer “2021 yılında 22 
Şubat-4 Mart tarihleri arasında Mısır, Ürdün ve Cezayir’e, 8-19 
Mart 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık’a sanal ticaret heyeti 
gerçekleştireceğiz. Yine yılın ilk aylarında Rusya, Tayvan ve 
Bangladeş’e düzenleyeceğimiz sanal heyetlerin çalışmalarına da 
devam ediyoruz ” dedi. 

ranks first in natural stone exports to India with a share of 89.34 
percent. Turkey’s natural stone exports to Saudi Arabia are third. 
In 2019, natural stone worth 125 million dollars was exported to 
this country. Saudi Arabia applies to Turkey in the last months 
of 2020 because of trade barriers that have made natural stone 
exports to that country in November and December, he made 
sudden braking. With the improvement of political relations in the 
upcoming period, our exports to Saudi Arabia may take action 
again. In the natural stone industry, our exports to the United 
Arab Emirates were 40 Million Dollars. We exported 16.5 Million 
Dollars to Qatar, 15.5 Million Dollars to Kuwait, 4.4 Million Dollars 
to Bahrain, and 3 Million Dollars to Oman, which are other Gulf 
Countries. Our export to these gulf countries where we organize 
a delegation in total is approximately 205 million dollars. We 
rank first in natural stone imports of Saudi Arabia with a share 
of 33 percent. In the United Arab Emirates (UAE), we are in 4th 
place in natural stone imports with a share of 15 percent. We 
are the third-largest natural stone supplier in Qatar and Kuwait, 
and the fourth in Oman. We rank first in Bahrain’s natural stone 
imports with a share of 26 percent. Morocco is 66th in Turkey’s 
natural stone exports. When we look at some of the natural stone 
imports of Morocco’s product group, we see that the processed 
natural stone of about 139.8 million US dollars portion. Tunisia, 
which ranks 14th in our natural stone exports, ranks 82nd in the 
world natural stone imports with 16.53 million dollars, according 
to 2019 data. It is seen that processed natural stone constitutes 
8.54 million dollars of natural stone import as a product group 
of Tunisia. We aim to increase our export rates in the country’s 
markets after these meetings. We believe that these studies 
and the figures reached as a result are important for sustainable 
development in such an extraordinary environment ”.
 
Stating that they will continue the virtual delegation organizations 
in 2021, following the agenda, Dinçer said, “In 2021, we will 
hold a virtual trade delegation to Egypt, Jordan, and Algeria 
between February 22 and March 4, and to the United Kingdom 
between March 8-19, 2021. “We are also continuing the work of 
virtual delegations that we will organize in Russia, Taiwan, and 
Bangladesh in the first months of the year.”
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0 dan başlarsın yaşamaya …
1 bakmışsın girivermiş hayatına ...
2 de bir özlersin ...
3 günlük ayrılık ölüm gibi gelir ...
4 gözle beklersin..
5 dakika bile yeter sana; görmek istersin illa ...
6 üstü insandır halbuki ...
7 kat göklerde hissettirir kendini ...
8 köşesindir mutluluktan ... 
9 doğurursun beklemekten ...
Çünkü 
10u çok seversin

     Can Yücel

HAYATIN MATEMATİĞİ
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MATHEMATICS OF LIFE

You start living from zero ...
The next thing you know it’s in your life ...
You will constantly miss them...
A three-day separation feels like death ...
you look forward to it ...
Even five minutes is enough for you; You want to see.
However, it is human beings.
makes you feel in the seven layers of heavens...
You have eight corners from happiness...
You are fretting about waiting
Because
You love it

      Can Yücel
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OKAYTAŞ; SOLUTION 
PARTNER OF THE QUARRIES
OKAYTAŞ is located in Yalova Kirazlı Industrial Site with its 
management office and factory.

Let’s give the floor to Mr. Nurhan Okay, one of Okaytaş’s partners:

“The main service area of our company is marble applications with 
diamond wire. Our most important goal in this field is to provide 
the best and most accurate solutions to any problem during marble 
cutting. We have an expert and educated staff in matters such as 
marble machines and tools, their application, and problem solutions.
 
The most important products of Okaytaş are Diamond Beads, 
Gang Saw Socket, and Hair Balloon. We attach great importance 
to R&D studies. To be advantageous in price competition, we 
work with maximum efficiency without sacrificing quality and 
standardization. We have branches in many regions with the idea 
of providing better service to our quarries and producing healthy 
solutions to possible problems in the short term. We aim to increase 
our service quality by getting closer to the market and to meet the 
demands in a short time ”.
 
Mr. Okay’s evaluations for 2020 as Okaytaş are as follows:

“2020 has been a tough year for Okaytaş. As the activity in the 
sector increased towards the end of 2019, we set our targets for 
2020 20% above. However, as of January, when the COVID 19 
incident started, we predicted that this would affect the whole world 
negatively, and we pulled our previously determined targets 30% 
behind the year 2019. The first five months of 2020 were worse 
than we expected. As of the 6th month, with the relaxation of the 

OKAYTAŞ; OCAKLARIN 
ÇÖZÜM ORTAĞI
OKAYTAŞ, yönetim ofisi ve fabrikası ile birlikte Yalova Kirazlı 
Sanayi Sitesinde yer alıyor. 

Okaytaş’ın ortaklarından Sayın Nurhan Okay’a bırakalım sözü:

“Firmamızın asıl hizmet alanı elmas tel ile mermer 
uygulamalarıdır. Bu alandaki en önemli hedefimiz, Mermer 
kesimi sırasında herhangi bir probleme en iyi ve en doğru 
çözümler sunmak. Mermer makinaları ve aletleri, bunların 
uygulanması, problem çözümleri gibi konularda uzman ve 
eğitimli bir kadroya  sahibiz. 

Okaytaş’ın en önemli ürünleri Elmas Boncuk, Katrak Soketi 
ve Saç Balon. Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyoruz. Fiyat 
rekabetinde avantajlı olabilmek için kalite ve standardizasyondan 
ödün vermeden maksimum verimlilik ile çalışıyoruz. Çalıştığımız 
ocaklarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve olası sorunlara 
kısa vadede sağlıklı çözümler üretebilme düşüncesi ile pek 
çok bölgemizde şubelerimiz bulunuyor. Amacımız pazara daha 
yakın olarak hizmet kalitemizi arttırmak ve talepleri kısa sürede 
karşılamak”.

Sayın Okay’ın Okaytaş olarak 2020 yılı değerlendirmeleri ise 
şöyle: 

“2020 yılı Okaytaş için zorlu bir yıl oldu. 2019 yılı sonlarına 
doğru sektörde hareketlilik artınca 2020 yılı hedeflerimizi % 
20 yukarıda belirlemiştik. Ancak Ocak ayı itibariyle COVİD 
19 vakası başlayınca bunun tüm dünyayı olumsuz yönde 
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etkileyeceğini öngörerek önceden belirlediğimiz 
hedeflerimizi 2019 yılının %30 gerisine çektik. 2020 
yılının ilk beş ayı beklediğimizden de kötü geçti.  6. 
Aydan itibaren kısıtların da gevşemesi ve ocakların 
da yeniden aktivite kazanması ile bir toparlanma 
süreci başladı. 2020 yılını miktar bazında -%15 ler 
düzeyinde kapattık. 

Öte yandan 2020 yılı maliyetler açısından da hayli 
zorlu bir yıl oldu. Ürünlerimizin hammaddesi ithal 
ve dövize dayalı olduğu için sattığımız malı yerine 
koyma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık. TL 
bazında kar etmiş gibi görünüyor olsa da, elimizdeki 
sermayenin döviz bazında erimesine tanık oluyoruz. 
Bir başka ifadeyle, dönem başında elimizdeki 
sermaye ile 100 birim hammadde alabilir iken, 
yılsonu itibarı ile 90 birim hammadde alabilecek 
sermayeye geriledik”.

Sayın Nurhan Okay’ın 2021 öngörüleri de şöyle:

2021 yılının ilk yarısının da hem satış hem de döviz 
kurları açısından sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz. 
Eğer virüse çözüm bulunabilir ve planlandığı gibi 
aşılamalar yapılabilir ise, ikinci yarının daha iyi 
olacağını umuyoruz. 2020 yılı zorlu bir yıldı gerçekten 
ve bizler de Okaytaş olarak tüm yatırımlarımızı 
askıya almıştık. Ancak artan döviz kurlarını dikkate 
alarak, ithal ettiğimiz ve tedarik ettiğimiz ürünlerin 
imalatıyla ilgili yatırım yapmaya karar verdik. Riskli 
bir süreç. Umuyoruz bu yatırımdan yüzümüzün 
akıyla çıkabiliriz“  

Sayın Nurhan Okay’a samimi açıklamaları ve 
bilgilendirmeleri için teşekkür ediyor, kolaylıklar ve 
başarılar diliyoruz.

restrictions and the activity of the quarries, a recovery period started. We closed the 
year 2020 on a quantity basis - 15%.
 
On the other hand, 2020 has been a very difficult year in terms of costs. Since 
the raw material of our products is based on import and foreign currency, we had 
serious difficulties in replacing the goods we sell. Although it seems to have made 
a profit on a TL basis, we are witnessing the meltdown of our capital in foreign 
currency. In other words, while we could buy 100 units of raw materials with the 
capital we had at the beginning of the period, by the end of the year we fell back to 
the capital that could buy 90 units of raw materials ”.
 
Mr. Nurhan Okay’s predictions for 2021 are as follows:

We think that the first half of 2021 will be troubled in terms of both sales and 
exchange rates. If the virus can be solved and vaccinations can be done as 
planned, we hope the second half will be better. 2020 was indeed a tough year and 
we, as Okaytaş, suspended all of our investments. However, taking into account 
the increasing exchange rates, we decided to invest in the manufacturing of the 
products we import and supply. It’s a risky process. We hope that we can get out of 
this investment with our minds.
 
We would like to thank Mr. Nurhan Okay for his sincere explanations and information 
and wish him convenience and success.
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DILMER; EXPERIENCE 
EXPERTISE EFFORT
Dilmer Makina relies on distilled expertise from 25 years of practical 
experience in its field.

Dilmer; It is one of our distinguished companies that stand out on a 
national scale in the Marble Quarry Machinery industry.

Dilmer is a dynamic machinery academy that develops and grows 
every year, with a masterful production responsibility based on 
technique and dominated by experience and knowledge.

Let’s leave the word to Mehmet Dilmen, the Chairman of the Board 
of Dilmer Makina:
“Dilmer Makine was founded with the energy and experience of 
a young staff who dealt with the repair of production tools used 
in marble quarries for years. The reason for being one of the best 
in the sector in a short time is that we recognize the machine by 
observing its functions in the furnace. Our sensitivity to zero defects, 
our attention to user satisfaction, our accurate reading of customer 
needs, fast and sincere after-sales service are just a few of the 
special reasons why Dilmer Makina is recognized in the sector. 
Our potential in the production of ISO quality certified natural stone 
machinery and equipment, which we have branded and registered 
under the name of Dilmer, is increasing day by day.

DİLMER; DENEYİM BİRİKİM 
EMEK
Dilmer makina kendi alanında 25 yıllık uygulamalı birikimlerden 
damıtılmış bir uzmanlığa yaslanır. 
  
Dilmer; Mermer Ocak Makinaları sanayisinde üretim yapan ulusal 
ölçekte öne çıkmış güzide firmalarımızdan biri.

Tekniğe dayanan, deneyim ve birikimin egemen olduğu ustaca bir 
üretim sorumluluğu ile, her geçen yıl gelişip büyüyen dinamik bir 
makina akademisidir Dilmer.
Sözü Dilmer Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dilmen’e 
bırakalım: 

“Dilmer Makine, yıllarca mermer ocaklarında kullanılan üretim 
araçlarının onarımıyla ilgilenen genç bir kadronun enerjisi ve deneyim 
birikimi ile kuruldu. Kısa zamanda sektörün en iyilerinden olmamızın 
kaynağında, makineyi ocaktaki fonksiyonlarını gözlemleyerek 
tanımamız yatmaktadır. Sıfır hata konusundaki duyarlılığımız, 
kullanıcı memnuniyetine gösterdiğimiz özen, müşteri ihtiyaçlarını 
doğru okumamız, satış sonrası hizmetin hızlı ve içtenlikle sunulması 
Dilmer Makina’nın sektörde tanınmasının özel nedenlerinden sadece 
birkaç tanesidir.  Dilmer ismiyle markalaştırıp tescil ettirdiğimiz ISO 
kalite belgeli doğal taş makine ve gereçleri üretimi konusundaki 
potansiyelimiz her geçen gün artarak gelişmektedir. 
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Tüm bu bilgiler ışığında 2020 yılı tüm dünyamızın üzerine kabus 
gibi çöktü. Covid 19,  2019 yılı sonlarında ortaya çıkınca 2020 
yılından umudumuzu kesmiştik. Tüm dünyada hızla artan vakalar, 
önlenemez can kayıpları, kısıtlar ve tabii sağlıklı kalma endişesi 
ile Dilmer olarak en kötüyü düşünmeye ve planlamaya başladık. 
Ancak firmamız adına korkulan olmadı. Yepyeni pazarlar ve 
yepyeni müşterileri porföyümüze kattık. Pandemi’ye rağmen iyi 
bir yılı geride bıraktık. Mevcut siparişler ve yeni projelerimiz 2021 
yılına yayıldı. Bu nedenle 2021 yılının başlangıcında da çok zorlu 
bir süreç yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Muhtemelen yılın ikinci 
yarısında da yeni normal ile hayatımıza kaldığımız yerden devam 
edeceğimiz umudundayız. Tüm sektör emekçilerine sağlıklı ve 
başarılı bir yıl diliyoruz.”

In light of all this information, the year 2020 has fallen like a 
nightmare in our entire world. When Covid 19 came out in late 
2019, we gave up hope from 2020. As Dilmer, we started to think 
and plan the worst with the rapidly increasing cases, unavoidable 
loss of life, restrictions, and of course the concern of staying 
healthy all over the world. However, there was no fear on behalf 
of our company. We added brand new markets and brand new 
customers to our portfolio. Despite the pandemic, we left behind 
a good year. Our existing orders and new projects have spread to 
2021. For this reason, we think that we will not go through a very 
difficult process at the beginning of 2021. We hope that we will 
continue our lives with the new normal probably in the second half 
of the year. We wish all sector workers a healthy and successful 
year. “
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BREVETEK
The factory, which was established in Denizli in 2014, continues its 
activities in the field of industry in Hacıeyüplü. Brevetek Machine 
& Automation, which produces marble machines with its expert 
staff; Using the most advanced production technologies, it designs 
specific machines according to the needs of the customers and 
produces high production performance solutions with different 
automation.

With the slogan of “Start the change with us”, Brevetek expands 
its product range with machines for the marble industry; Presently, 
it offers many products such as sizing machines, calibrating and 
polishing machines, robots, drying and repair machines, CNC 
machines, waterjet, monothel cutting machines to the service of 
the sector with high quality. Offering qualified technical support 
after sales, Brevetek Machine & Automation also meticulously 
manufactures machines specific to the company requirements.
 
Brevetek, which is among the reliable brands of the sector with 
its philosophy of high performance, durability, quality service, and 
timely delivery; makes a name for itself with its environmentally 
friendly productions.

How did Brevetek spend 2020? What are your expectations for 
2021?

2020, which we define as the year of the pandemic, was a good 
year as Brevetek, contrary to our fear. While our exports increased 
compared to the previous year, we also had the chance to open up 
to markets where we have never been. We have achieved good 
works both at home and abroad. During the pandemic year, we 
also took care of our staff and also employed many of our friends.
At the same time, we included innovation with our completed R&D 

BREVETEK
2014 yılında Denizli de kurulan fabrika,  halen  Hacıeyüplü sanayi 
alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Uzman kadrosu ile, mermer 
makinaları konusunda üretim yapan Brevetek Makine&Otomasyon;  
en ileri üretim teknolojilerini kullanarak, müşterilerin ihtiyaçlarına göre 
spesifik makinalar da tasarlayıp farklı otomasyonlar içeren yüksek 
üretim performanslı çözümler üretiyor. 

“Değişimi bizimle başlatın” sloganı ile, mermer sektörüne yönelik  
makinalarla da ürün gamını genişleten Brevetek; halen  Ebatlama 
makinaları, kalibre ve polisaj makinaları, robotlar,  kurutma ve tamir 
makinaları, cnc makinaları, waterjet, monotel kesme makinaları gibi 
pek çok  ürününü yüksek kalite ile sektörün hizmetine sunuyor. Satış 
sonrası nitelikli teknik destek de sunan Brevetek Makine&Otomasyon,  
firma gereksinimlerine özel makine üretimlerini de titizlikle yürütüyor. 

Yüksek performans, dayanıklılık, daima kaliteli hizmet ve zamanında 
teslim felsefesi ile sektörün güvenilir markaları arasında yer alan 
Brevetek; çevreye duyalı üretimleri ile de adından söz ettiriyor. 

Brevetek 2020 yılını nasıl geçirdi? 2021 beklentileriniz nelerdir?

Pandemi yılı olarak tanımladığımız 2020 yılı korkulanın aksine, 
Brevetek olarak iyi bir yıl oldu.  İhracatımız bir önceki yıla göre artarken,  
hiç açılmadığımız pazarlara açılma şansı da yakaladık. Yurtiçi ve 
yurtdışında güzel işlere imza attık.  Pandemi yılında, elemanlarımıza 
da sahip çıktık ve ayrıca bir çok arkadaşımıza da istihdam sağladık. 
Aynı zamanda tamamladığımız ar-ge projelerimiz ile birlikte yenilik 
ve inovasyona da yer verdik. Bu çalışmalarımıza paralel olarak da 
Mühendis kadromuzu ve ürün skalamızı güçlendirdik. 
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2021 için öncelikle adımlarımızı sağlam 
atmaya çalışıyoruz. İlk hedefimiz elimizdeki 
işlerimizi yetiştirmek ve hiç açılmadığımız 
pazarlara açılmak. Dünya çapında mevcutta 
bulunan yurtdışı acenta sayılarımızı arttırmak 
ve birçok ülkede markamızı öne plana 
çıkarmak istiyoruz. Firmamız için Ortadoğu 
ve Balkan ülkeleri en önemli pazarlarımız.  
Amerika ve Avrupa satışlarımızı arttırmayı 
ve eğer gerçekleşirse yurt dışı fuarlarına 
katılmayı planlıyoruz. 

2021 senesinde de yine geniş mühendis 
kadromuzla ar-ge çalışmalarımıza ve 
teknolojik gelişime önem vererek markamızı 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.

  projects. In parallel with these efforts, we 
strengthened our engineer staff and product 
scale.

For 2021, we are trying to take our steps firmly. 
Our first goal is to train our current business 
and to open up to markets we have never 
been to. We want to increase the number of 
international agencies available worldwide 
and to highlight our brand in many countries. 
The Middle East and Balkan countries are our 
most important markets for our company. We 
are planning to increase our sales in America 
and Europe and to participate in international 
fairs if it happens.
 
In 2021, we aim to strengthen our brand by 
attaching importance to our R&D studies and 
technological development with our large 
engineer staff.
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MKS MACHINE
Starting from 1978 with a small workshop in Istanbul, MKS Makine 
has been producing Marble / Granite processing machines 
continuously since 1980 and continues its activities with 120 
technical and 17 engineer staff in its facilities in Sakarya, which has 
a closed area of 10,000 square meters and an open area of 28,000 
square meters.

Exporting to 55 countries, MKS Makine continues to be a solution 
partner in the Marble / Granite sector. It was certified with the 
Quality Management System in 2002 and with the ISO 9001 
Quality Assurance system in 2003. MKS Makine, which is the 
only Marble / Granite production that has received the title of the 
first R&D Center in its sector in 2019, is the only company where 
modern technologies are followed and products are developed in 
this direction.  It continues to be a pioneer in product development 
with its experienced staff, and with its R&D Center in line with 
customer demands and suggestions. The parts processed in the 
wide machine park where CNC machines are used in machining 
processes are controlled 100% by the quality unit. With the 
competent and experienced engineer staff in the electrical unit, all 
electronic programs of the machines are prepared by Industry 4.0 
international systems. After-sales technical services organizations 
produce quick solutions for technical service and spare parts 
supply. For 42 years, we continue to serve the Marble / Granite 
sector with a developing and growing understanding.

MKS MAKİNE

1978 Yılından İstanbulda küçük bir atölye ile başlayarak, aralıksız 
olarak Mermer/Granit işleme makineleri üretimi yapmakta olan MKS 
Makine 1980 Yılında 10.000 metre kare kapalı 28.000 metre kare açık 
alana sahip olan Sakarya’ daki tesislerinde halen 120 Teknik ve 17 
Mühendis kadrosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

55 Ülkeye ihracat yapan MKS Makine Mermer/Granit sektöründe 
çözüm ortağı olmaya devam etmektdir. 2002 yılında Kalite 
Yönetim Sistemi, 2003 yılında ISO 9001 Kalite Güvence sistemi ile 
belgelendirilmiştir. 2019 Yılında sektöründe ilk AR-GE Merkezi ünvanı 
alan tek Mermer/Granit üretimi yapmakta olan MKS Makine Çağdaş 
teknolojilerin takip edildiği, ürünlerin bu doğrultuda geliştirildiği tek 
firmadır. Tecrübeli kadrosu ile Müşteri talep ve önerileri doğrultusunda 
AR-GE Merkezi ile ürün geliştirme konusunda da öncü olmaya devam 
etmektedir. Talaşlı imalat proseslerinde CNC makinelerin kullanıldığı 
geniş makine parkında işlenen parçalar kalite birimi tarafından %100 
kontrol edilmektedir. Elektrik biriminde yetkin ve tecrübeli mühendis 
kadrosu ile Makinelerin tüm elektronik programları Endüstri 4.0 uluslar 
arası sistemlere uyumlu şekilde hazırlanmaktadır. Satış sonrası 
teknik hizmetler organizsayonları, teknik servis ve yedek parça temini 
konusunda hızlı çözümler üretmektedir. 42 Yıldır Mermer / Granit 
sektörüne her dönemde gelişen, büyüyen bir anlayışla hizmet vermeye 
devam etmekteyiz.
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2020 Yılından ne umdunuz ?
Son 5 yıldır hızla artarak devam eden imalat performansımızın 
%70’lik bölümü ihracat olmak üzere devem etmekte iken, 2020 
yılının ilk çeğreğinde başlayan global COVİD-19 Pandemi süreci 
ile birlikte gerek ülkemizde gerekse dış piyasalarda yaşanan 
daralma ile bizler de hatırı sayılır bir preformans düşüklüğü ile 
karşıkarşıya kaldık. Ancak kısa vadede evvelce almış olduğumuz 
siparişlerin üretimi ile devam eden bir süreç yaşanmıştır. 2020 nin 
son çeğreğinde gerek yurt içi Pazar hareketlenmesi gerek Pazar 
ülkelerdeki hareketlenme sektörümüz ve firmamıza da olumlu 
yansımalarını göstermiştir.
2021 Yılından beklentileriniz ?
2020 yılında yaşanan sancılı süreçlerin geride kalması ve hem iç 
piyasa hemde İhracatta ciddi bir hareket beklemekteyiz. Özellikle 
ühracat noktasında yeni pazarlar ve bu farklı coğrafyalarda 
Makinelerimizin çalışması için gerekli Pazar araştırma 
çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktyız. Tüm ekonomik veriler 
aşının bulunması ile birlikte ülkemizde ve diğer hedef ülkelerde 
piyasaların açılacağı yönünde. Bu yönde tüm altyapımızı tektat 
gözden geçirmiş ve yöğun iş tempoları için aksiyonlarımızı almış 
bulunmaktayız. Gelecekten umutluyuz.

What did you expect from 2020?
While 70% of our manufacturing performance, which has been 
increasing rapidly for the last 5 years, continues to be exported, 
with the global COVID-19 Pandemic process that started in the 
first quarter of 2020, with the contraction experienced both in our 
country and in foreign markets, we have a considerable decrease 
in performance. We were confronted. However, in the short term, 
there has been an ongoing process with the production of the 
orders we have previously received. In the last quarter of 2020, both 
the domestic market movement and the movement in the market 
countries have shown their positive reflections on our sector and 
our company.
What are your expectations from 2021?
We expect the painful processes experienced in 2020 to be left 
behind and a serious move in both the domestic market and export. 
We have completed our market research studies necessary for 
the operation of our machines in new markets and these different 
geographies, especially at the export point. All economic data 
indicate that markets will open in our country and other target 
countries with the availability of the vaccine. In this direction, we 
have reviewed our entire infrastructure and took actions for the 
intensive work tempo. We are hopeful for the future.
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Doç. Dr. Pervin Korkmaz Ekren

YAŞAMIMIZIN PARÇASI 
HALİNE GELEN COVİD-19

Aralık 2019’da, nedeni bilinmeyen pnömoni (zatürre) hastalarının 
Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde bildirilmesiyle birlikte, 
ilerleyen zamanlarda pandemiye neden olacak hastalıkla ilk 
defa tanıştık. Ani gelişen ağır solunum yetmezliği, çoklu organ 
yetmezliği ve ölüme neden olan hastalıkta, yeni bir koronovirüsün 
etken olduğu saptanmış ve virüs “2019-nCoV” olarak 
tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 12 Ocak 2020 tarihinde son 
saptanan koronovirüsü “SARS-CoV-2” (“severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2”) ve neden olduğu enfeksiyon hastalığını 
da COVID-19 olarak adlanmıştır. Bu hastalık, son yirmi yılda 
insanları etkileyen ve yüksek ölümlere neden olan üçüncü 
koronovirüse bağlı olarak gelişen enfeksiyondur.  Normalde 
koronovirüsler hayvanlarda yaygın olarak hastalığa neden 
olurken, insanlar üzerinde etkisi sınırlıdır. Fakat insanlarda 
ölümlere neden olan bu enfeksiyonlarda, hayvandan insana 
geçiş ve insandan insana geçiş olduğu gösterilmiştir.  Dünya 
Sağlık Örgütü önce COVID-19 salgınını 30 Ocak’ta uluslararası 
boyutta halk sağlığı acil durumu olarak, virüsün hızla yayılımı ve 
hastalığın ciddiyeti nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde de pandemi 
olarak ilan etmiştir.

Günümüzde yaklaşık 80 milyon kişi kesin tanı almış ve yaklaşık 2 
milyon kişi bu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Assoc. Dr. Pervin Korkmaz Ekren

COVID-19, WHICH IS A PART 
OF OUR LIVES

In December 2019, we met for the first time with the disease that 
will cause pandemics in the future, with the reporting of pneumonia 
patients of unknown cause in Wuhan, China’s Hubei province. 
A new coronavirus was found to be a factor in the disease that 
caused sudden severe respiratory failure, multiple organ failure, 
and death, and the virus was defined as “2019-nCoV”. The World 
Health Organization named the last detected coronavirus “SARS-
CoV-2” (“severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”) and 
the infectious disease it caused as COVID-19. This disease 
is the infection due to the third coronavirus that has affected 
people in the last two decades and caused high deaths. While 
coronaviruses commonly cause disease in animals, their effect on 
humans is limited. However, in these infections that cause death 
in humans, it has been shown that there are an animal-to-human 
transmission and transmission from person to person. The World 
Health Organization first declared the COVID-19 outbreak as an 
international public health emergency on January 30, and as a 
pandemic on March 11, 2020, due to the rapid spread of the virus 
and the seriousness of the disease.
 
Today, approximately 80 million people have been diagnosed and 
approximately 2 million people have died due to this infection.
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COVİD-19 nasıl bulaşır?
Ana bulaşma yolu, SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte kişilerle yakın 
temasta bulunmaktadır. Enfekte kişinin öksürmesi, hapşırması, 
konuşması, şarkı söylemesi gibi durumlarda; kendi içinde çapları 
değişen küçük virüs yüklü partiküller ortama saçılmaktadır. 
Genelde bir metreden daha kısa mesafede teması olan diğer 
kişilere, bu partiküllerin ağız, burun veya göz mukozası tarafından 
alınmasıyla geçer. En küçük çaplı partiküller aracılığıyla yayılma; 
daha çok kapalı, kalabalık, iyi havalanmayan restoran, sinema 
salonları, spor salonları, ofis gibi alanlarda gerçekleşmektedir. Bu 
en küçük partikülle yayılma özel tıbbi tedaviler sırasında da ortaya 
çıkmaktadır.

How is COVID-19 transmitted?
The main route of transmission is in close contact with people 
infected with the SARS-CoV-2 virus. In cases such as coughing, 
sneezing, talking, singing of the infected person; Small virus-
loaded particles of varying diameters are scattered into the 
environment. It usually passes to other people who have 
contact with less than one meter by taking these particles by 
mouth, nose, or eye mucosa. Spreading through the smallest 
diameter particles; It is mostly carried out in closed, crowded, 
poorly ventilated areas such as restaurants, movie theaters, 
gyms, offices. This spreading by the smallest particles also 
occurs during specific medical treatments.

Ayrıca enfekte kişiler hapşırma ve öksürmeyle, yüzeylerin 
kontamine olmasına (virüs ile kirlenmesi) neden olabilirler. Yine bu 
kişiler hapşırık, öksürük sonrası ellerini yıkamadan kapı kolu, masa, 
korkuluk gibi yüzeylere dokunarak buraları kontamine edebilirler. 
Diğer kişiler de buralara dokunup elini burun, ağız ve gözlerine 
sürerek enfekte hale gelebilirler. Eğer enfekte kişiler maskelerini 
takar, öksürük ve hapşırık sırasında ağızlarını bir mendil aracılığıyla 
kapar ve ellerini yıkarlarsa çevresindeki insanların enfekte olmasını 
engelleyebilirler.
Hastalık virüs vücuda girdikten ortalama 6 gün sonra ortaya 
çıkmaktadır. Enfekte kişiler hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 
bir-iki gün önce virüsü yaymaya başlarlar. Şikayetleri ortadan 
kalkıncaya kadar da virüsü bulaştırmaya devam ederler.

COVİD-19 hangi bulgu ve şikayetlere neden olur?
Virüsle enfekte olan bireyde hiçbir yakınma olmayabilir. Bu kişilere 
asemptomatik hastalar denilmektedir. Kendilerinde herhangi bir 
sağlık problemi ortaya çıkmayan bu hastalar, virüsün yayılmasında 
önemli role sahiptirler. Hastalık seyri, asemptomatik hastadan 
yoğun bakıma yatışa neden olabilecek kadar ciddi hastaya kadar 
geniş bir yelpazededir.

Hastalar en çok ateş, öksürük, yorgunluk, iştahsızlık, nefes 
darlığı ve kas ağrısı yakınmalarıyla başvurmaktadırlar. Başka 
hastalıklarda da görülebilen diğer şikayetler arasında da boğaz 
ağrısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ishal, bulantı-kusma yer 
almaktadır. Koku ve tat kaybı da solunumsal yakınmalardan önce 
ortaya çıkabilmektedir. Özellikle yaşlı ve gerek ilaçlar gerek altta 
yatan hastalık nedeniyle vücut savunma sistemi baskılanmış olan 
hastalarda yorgunluk, iştah kaybı, ishal, bilinç değişikliği gibi tipik 
olmayan yakınmalar izlenebilmektedir. Ayrıca bu gibi hastalarda 
ateş olmayabileceği de unutulmamalıdır.

In addition, infected persons can cause surfaces to become 
contaminated (contaminated with viruses) by sneezing and 
coughing. These people can contaminate surfaces such as 
door handles, tables, handrails without washing their hands 
after sneezing or coughing. Other people can become infected 
by touching these areas and rubbing their hands on their nose, 
mouth, and eyes. If infected people put on their masks, cover 
their mouths with a handkerchief during coughs and sneezes, 
and wash their hands, they can prevent people around them 
from becoming infected.
The disease occurs approximately 6 days after the virus enters 
the body. Infected people start to spread the virus a day or two 
before symptoms appear. They continue to infect the virus until 
their complaints disappear.

What symptoms and complaints does COVID-19 cause?
There may be no complaints in the individual infected with 
the virus. These people are called asymptomatic patients. 
These patients, who do not have any health problems, have 
an important role in the spread of the virus. The course of the 
disease is in a wide spectrum from asymptomatic patients to 
patients serious enough to be admitted to intensive care.
 
Patients mostly present with complaints of fever, cough, 
fatigue, anorexia, shortness of breath, and muscle pain. Other 
complaints that can be seen in other diseases include sore 
throat, nasal congestion, headache, diarrhea, nausea, and 
vomiting. Loss of smell and taste may occur before respiratory 
complaints. Typical complaints such as fatigue, loss of appetite, 
diarrhea, and change in consciousness can be observed 
especially in the elderly and patients with suppressed body 
defense systems due to both drugs and underlying diseases. 
It should also be kept in mind that such patients may not have 
a fever.
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COVİD-19 hastalığı diyabet, hipertansiyon, kalp ve akciğer 
hastalığı, böbrek yetmezliği, kanser, beyin-damar hastalığı 
olan ve vücut savunma sistemi baskılanmış kişilerde ağır 
hastalığa neden olabilmektedir. 

Çekilen akciğer grafisi ya da gerektiği takdirde çekilen 
bilgisayarlı tomografide pnömoni saptanabilmektedir. 
Pnömonin yaygınlığına, hastanın solunumsal durumuna ve 
diğer organların etkilenme seviyesine göre hastalık ciddiyet 
sınıflaması yapılmaktadır.

Kesin olgu tanısı boğaz ve burun arka duvarından alınan 
sürüntüde özel yöntemlerle virüsün saptanmasıyla 
konulmaktadır. Unutulmamalıdır ki; bu test enfekte 
bireylerin, kullanılan yönteme göre değişmekle birlikte 
% 60 kadarını saptayabilmektedir. Yani testiniz negatif 
olsa dahi, klinik-laboratuvar ve temas öykülerinizle şüphe 
taşıyorsanız olası olgu olarak gruplandırılıp size tedavi 
başlanabilmektedir. 

Hangi hastalık seviyesinde olursa olsun ölüm oranı % 2.3 
iken, hasta yoğun bakıma yatış gerektirecek kadar kritik 
hale geldiğinde ölüm oranı % 49’a kadar çıkmaktadır. 
Yukarıda saydığımız yakınmalarınız olduğu takdirde bir 
an önce aile hekiminize veya hastaneye başvurmayı ihmal 
etmeyiniz.

COVID-19 disease can cause severe disease in people 
with diabetes, hypertension, heart and lung disease, kidney 
failure, cancer, cerebrovascular disease, and suppressed 
body defense system.

Pneumonia can be detected in chest radiography or 
computed tomography if necessary. The disease severity 
classification is made according to the prevalence of 
pneumonia, the respiratory status of the patient, and the 
level of other organs affected.

The definitive case diagnosis is made by detecting the virus 
with special methods in the swab taken from the throat and 
nasal posterior wall. It should not be forgotten that; This 
test can detect up to 60% of infected individuals, depending 
on the method used. In other words, even if your test is 
negative, if you have doubts about your clinical-laboratory 
and contact histories, you can be grouped as possible 
cases and treatment can be started.

Regardless of the disease level, while the mortality rate is 
2.3% when the patient becomes critical enough to require 
admission to intensive care, the mortality rate increases up 
to 49%. If you have any of the above-mentioned complaints, 
do not neglect to apply to your family doctor or hospital as 
soon as possible.
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Nasıl korunacağız?
Bu kadar geniş bir yelpazede izlenen ve pandemiye neden 
olan COVİD-19 hastalığıyla başa çıkmada sadece sağlık 
çalışanları yeterli olmamaktadır. Pandemi dönemlerinde 
toplumdaki bireylere de korunma, hastalığın yayılmasını 
önleme konusunda büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Yapılacak aşılama programıyla da toplumsal bağışıklamanın 
sağlanması amaçlanmaktadır.

Maske takmak, kalabalık alanlara gitmemek, el hijyenine 
ve kişilerle aramızdaki mesafenin en az bir metre olmasına 
dikkat etmek, öksürük ve hapşırık sırasında mendil kullanmak 
veya kolumuzun iç yüzünü kullanmak, tokalaşmamak başlıca 
korunma yöntemleridir. Maskenin doğru kullanımı koruyuculuk 
açısından önemlidir. Maske takmadan önce, çıkarmadan önce 
ve sonra, hatta her maskeye dokunduğumuzda el temizliği 
yapılmalıdır. Maske ağız ve burnu örtecek şekilde takılmalıdır. 
Kullanılmayacağı zaman bir poşet içinde saklanmalı ve 
maskenin kullanım süresine dikkat edilmelidir. Atılacağı zaman 
da çöp kutusuna atılmalıdır.

How will we be protected?
Healthcare professionals alone are not enough to cope with 
COVID-19, which is observed in such a wide spectrum and 
causes pandemics. During pandemic periods, individuals in 
society have great responsibilities to protect and prevent the 
spread of the disease. The vaccination program, it is aimed to 
provide social immunization.

Wearing a mask, not going to crowded areas, paying attention 
to hand hygiene and keeping the distance between us and 
people at least one meter, using handkerchiefs during cough 
and sneezing, or using the inner face of our arm, not shaking 
hands are the main protection methods. Correct use of the 
mask is important in terms of protection. Hand cleaning should 
be done before putting on a mask, before and after taking it 
off, even every time we touch the mask. The mask should be 
worn to cover the mouth and nose. When not in use, it should 
be stored in a bag and the duration of use of the mask should 
be observed. When it is disposed of, it should also be thrown 
into the trash. 
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Hasta kişilerin ve temaslı bireylerin kendilerine sağlık 
personeli tarafından iletilen izolasyon sürelerine dikkat 
etmesi, ziyaretçi kabul etmemesi hastalığın yayılmasını 
engelleme konusunda büyük önem taşımaktadır. Aynı 
zamanda kendilerine verilen tedavilerin uygun şekilde 
kullanılması hastalığın ağırlaşmasını engelleyebilmektedir.

COVİD-19 pandemisinde hepimize düşen basit ama çok 
önemli görevler var…

It is of great importance for sick people and contact 
individuals to pay attention to the isolation times conveyed 
to them by the healthcare personnel and not to accept 
visitors. At the same time, the proper use of the treatments 
given to them can prevent the disease from getting worse.

In the COVID-19 pandemic, we all have simple but very 
important tasks ...
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