
İbrahim Alimoğlu, Doğal Taş Sektörünün Problemlerini ve Çözüm Önerilerini Paylaştı 
 
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ile doğal taş 
sektörü üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Sektörün son durumu, ihracat verileri ve pandeminin sektöre etkilerinin 
konuşulduğu söyleşimizde Alimoğlu, Madencilik Türkiye Dergimize sektörün gelişimi adına düşüncelerini aktardı.  
 
Ülkemizde mermer sektörünün güncel durumunu değerlendirebilir misiniz? Sektörün ülke ekonomisine katkıları ne 
boyutta? Üretim ve ihracatta güncel bilgiler nedir? 
90’lı yıllarda dünyada üretilen 46,5 milyon ton doğal taşın sadece 900 bin tonu ülkemizde üretiliyordu. Bugüne bakıldığında 
doğaltaş üretimimizin yıllık ortalaması, 15-16 milyon tonu karbonatlı olmak üzere 17-18 milyon ton civarında. Elbette dünya 
üretimi de arttı ancak geçmişte 11. sırada iken uzun zamandır üçüncü, dördüncü sıralardayız. Genel anlamda bakarsak, dünya 
mermer/doğal taş üretiminin yaklaşık %90’ını ilk on ülke gerçekleştiriyor. Ülkemiz Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü olmak 
üzere İtalya, Brezilya ve İspanya ile çekişiyor. Kurumsal yapıya sahip firma sayımızın artması, dünya pazarını tanımamız ve 
gelişen teknolojiyi takip etmemiz gibi etkenler sektörümüzün ilerlemesini sağladı. 2000 civarında işletme izinli ruhsat var, 
Afyon’da 450’nin üzerinde, Muğla, Denizli, Burdur’da 100’ün üzerinde mermer fabrikası var, diğer illerimizde dâhil ülkemizde 
irili ufaklı 2500 civarında mermer fabrikasının faaliyette olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Yıllık toplam maden ihracatımızın yüzde 45-50’si mermer-doğaltaş sektörüne ait biliyorsunuz. 2012 yılından bu yana yıllık 
ihracat ortalamamız 2 milyar USD dolayında, hemen hemen yüzde 50 blok yüzde 50 işlenmiş olarak düşünebiliriz. Fakat salgın 
döneminde blok ve işlenmiş ihracat oranlarımızda değişiklik yaşadık, blok ihracatımız 678 milyon USD, işlenmiş ihracatımız 
1,05 milyar USD olarak gerçekleşti. Ağustos 2021 itibarıyla blok ihracatımız 555 milyon iken işlenmiş ihracatımız 818 milyon 
USD’dir. Yani oran yüzde 40’a yüzde 60 olarak gerçekleşti.  
 
Öte yandan bilindiği üzere mermer sektörü ithal girdisi en az olan iş kolları arasındadır. 
 
Son dönemde ruhsat izinleri ve orman bedelleri gibi konularda yasal değişiklikler gündemde. Mermer üreticilerinin bu 
konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bilgi verebilir misiniz? 
Maden işletmecilerinin orman izin talebi ile başlatılan izin süreci, 2008 yılından itibaren her geçen gün gerek bürokratik işlem 
adımlarının artırılması gerekse zamansal olarak sürecin uzaması nedeniyle öngörülemez hale geldi. Sektör olarak 
hazırladığımız raporları Bakan Yardımcımıza, Genel Müdürümüze sunuyoruz. Konuyla ilgili mümkün olabildiğince sık ziyaretler 
gerçekleştiriyoruz.  
 
Hazırladığımız raporlarla ilgili kısaca bilgi vermek isterim: 
Orman izin taleplerinin çeşitli gerekçelerle reddedilmesi: Madencilik faaliyetlerinin orman sayılan alanlarda kalması halinde  
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7.maddesi ve Orman Kanunu’nun 16.maddesi kapsamında işletme, altyapı tesis ve tesis izinleri 
verilmektedir.  
 
Söz konusu bu izin talepleri, Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen hükümlere göre 
yapılmakta ve İdare tarafından da yine aynı yönetmelik kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.  
 
Ancak son 1 yıllık dönemde temdit, izin genişletme, yeni izin talebi şeklinde yapılan müracaatlar, mevzuatta bu yönde bir 
hüküm bulunmamasına rağmen;  
a. “Yerleşim yerlerine, karayoluna, tarım alanlarına yakın olması ile bu alanların ön görünümünde kalması” 
b. "Civarında maden sahası/ocak bulunmaması"  
c. "Ruhsat sahası için verilecek ilk izin olması"  
ç. “Bulunmaz, değerli maden değil” 
d. "Kamu yararı yoktur" 
 
Ve benzeri gerekçelerle reddedilmektedir. Bu durum, mevcut işletmelerin üretimlerinin durmasına ve hatta kapanmasına yol 
açmakta ayrıca yeni işletmelerin açılmasını engellemektedir. Bunların sonucunda da istihdam ve ihracatın azalmasına, 
ithalatın artmasına, yerli sanayinin hammadde ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanamamasına, Milli Enerji ve Maden 
Politikası’ndaki hedeflerden uzaklaşılmasına neden olabilecektir.  
 
Sektörün beklentisi: Orman izin taleplerinin Maden Kanunu ve Orman Kanunu’ndaki hükümlere uygun olarak 
değerlendirilmesi ve izinlerin verilmesi. 
 
 
 



 

 

 

 
Arazi izin bedellerindeki yüksek artışlar: Ülkemizde orman arazi izin bedelleri (AİB) 2014 yılından bu yana enflasyonun çok 
üzerinde uluslararası rekabet gücümüzü etkileyecek oranlarda artırılmıştır. Bugün ülkemizdeki orman izin bedelleri dünya 
ülkelerinden en az 1000 kat yüksektir. 
 
Sektörün beklentisi: Arazi izin bedeli hesaplamasında kullanılan il katsayısının kaldırılması ya da yarıya indirilmesi, yıllık arazi 
izin bedeli artışlarının BAK oranına göre değil, enflasyon oranında artırılması, 7061 sayılı Kanun ile (değişik 3213 sayılı Maden 
Kanunu) arazi izin bedellerine getirilen %50 indirimin haksız rekabete neden olmasından dolayı, bu indirimin tüm işletme 
izinlerine uygulanması. 
 
Orman izin süreçleri: Orman sayılan alanlar için yapılan izin müracaatlarının neticelenmesi 1 yılı aşkın sürmektedir. İzin 
süreçlerinin bu denli uzaması ve izinlerin bu kadar gecikmesi ise madenciliği ve yatırımı öngörülemez hale getirmekte, pazar 
taahhütleri yerine getirilememekte, uluslararası piyasalarda güvenilirlik yitirilmekte, mermer – doğaltaş özelinde, moda olan 
taşlar zamanında dünya piyasasına sunulamamaktadır.  
 
Sektörün beklentisi: Yeni izin talepleri de dâhil olmak üzere, tüm izin taleplerinin 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi’ne uygun biçimde taşra teşkilatının yetkilendirilmesi yoluyla verilmesi, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi’nin uygulamasına hız verilmesi, orman izin taleplerinin sonuçlandırılmasına ilişkin sürelerin idare tarafından 
duyurulması ve işlemlerin bu süreye uygun yürütülmesi ve müracaat edenler tarafından elektronik ortamda izlenebilir olması. 
Bunların yanı sıra, Orman Yönetmelik taslağı üzerinde yaptığımız çalışmayı da Sayın Bakan Yardımcımıza takdim ettik.  
 
Yönetmelik Taslağındaki; 

• Orman İdaresinin gerek görülmesi halinde Yönetmelikte yer alan kurumların haricindeki kurumlardan da görüş 
isteyebilmesi, 

• Maden Kanunu’nda alınmış izinlerin temdit dahil ruhsat hukuku yürüdüğü sürece geçerli olduğunun belirtilmesine 
rağmen orman temditlerinin Bakanlığın uygun bulması şartına bağlanması, 

• Madencilik faaliyeti ile rehabilitasyon projesi/kademeli kapatma planı ve taahhütlere aykırı olarak amacı dışında 
kullanılması halinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın verilen orman izinlerinin iptal edilmesi, 

• Madencilik faaliyetleri için verilen orman izinlerinin toplamı ve il orman varlığı dikkate alınarak o ilde madencilik 
faaliyetlerine izin verilip verilmemesinin ve/veya hangi madencilik faaliyetlerine izin verileceğinin değerlendirme 
komisyonunca belirlenmesi, 



• Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından henüz planı yapılmamış veya planlama süreci devam eden 
korunan alanlarda madenciliğe izin verilmemesi,  

• Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alan ilan edilen sahalar 
ile bu alanların öngörünümünde (onlarca km olabilir) kalan ormanlık alanlarda madenciliğe izin verilmemesi, 

• Tarım arazilerine ve balık yetiştiriciliği yapılan alan ile tesislere en az 1 km mesafede kalan orman alanlarında 
madenciliğe izin verilmemesi, 

Ve benzeri gibi bir çok hükmün Yönetmelik haline gelmesi durumunda, ülkemizde madencilik faaliyetlerini yapılamaz hale 
getireceğini Sayın Bakan Yardımcımıza arz ettik. 
 
Covid-19 nedeni ile birçok ülkenin ürün tedarikindeki davranışları değişiklik gösterdi. Mermer sektörü bu davranış 
değişiklerinden nasıl etkilendi? 
Covid-19 salgını nedeniyle, tüm sektörlerde olduğu gibi mermer-doğal taş sektörü için de özellikle yılın ilk 6 ayı oldukça zorlu 
geçti. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı taleplerde büyük oranda azalma meydana geldi. İşletmelerimizin bir kısmı faaliyetlerine 
ara vermek zorunda kaldı. Bir kısmı ise yarı kapasiteli tek vardiyalı sistem ile üretime devam etti. Normalleşme süreci ile 
birlikte işletmelerimiz üretime kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Elbette bunun etkisini piyasalarda hemen 
hissedemedik. 2020 Haziran ayından itibaren sektörümüzde bir toparlanma, bir hareketlenme yaşanmış olsa da ihracat 
değerlerimizde düşüşler yaşandı. 2020 yılında blok ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,5 azaldı. Buna karşılık işlenmiş 
ihracatımız yüzde 7,3 arttı. Salgın döneminde Çin Halk Cumhuriyeti’nin tavrı bu oran ve değişimlerde etken oldu. Zira Çin’e 
gönderdiğimiz bloklarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,2 oranında bir düşüş yaşandı. Öte yandan işlenmiş ürün ihracatımızın 
ilk sırasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri’nde değerde yüzde 13,7 bir artış yaşadık. 
 
Mermer üretiminde önemli unsurlardan birisi de katma değerli ürün ihraç etmek olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda 
ülkemizin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ülkemiz karbonat kökenli mermer doğal taşlarda zengin renk ve desen çeşitliliğine sahip biliyorsunuz. Üreticilerimizin çoğu 
mermer fabrikasına da sahip ve makine ekipman açısından güncel teknolojileri kullanıyoruz. Kişisel girişimlerimiz, ihracatçı 
birliklerimiz, fuarımız sayesinde dünya pazarını iyi tanıdığımızı da söyleyebilirim. Mermer sektöründe önde olan ülkelere 
baktığınızda çoğunlukla aile işletmeleri olduğunu görürüz. Durum bizim ülkemizde de aynı, şimdilerde üçüncü, dördüncü 
kuşak temsilcilerimizin olduğu işletmeler var. Doğası gereği de teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve farklı dünya görüşüne 
sahipler. Birçok firmamız artık proje bağlantıları yapıyor. Pazarda söz sahibi olabilmemiz için maliyetlerimizi düşürmemiz 
gerekiyor, bunun için de teşviklere ihtiyacımız var açıkçası. 
 
Bir süredir dünya gündeminde yer alan Avrupa Birliği’nin “Yeşil Anlaşma” girişiminin mermer madenciliği üzerine etkisi 
olacağını düşünüyor musunuz? 
Konu hepimiz için şu an çok yeni, elbette ön çalışmalarımızı yapıyoruz. Yakın zamanda daha detay çalışmalarımız, üyelerimizle 
görüşmelerimiz olacak. Güneş enerjisi kullanmaya başlayan firmalarımız var, ağaçlandırma yapan firmalarımız var, karbon 
ayak izini minimize etmek için bizler de gereken çalışmalarımızı yapacağız. Mermer üretiminde hemen hemen hiçbir kimyasal 
kullanılmıyor olmasının bizim sektörümüzü bir sıfır öne geçireceğini düşünüyorum. 
 
Mermer sektörünün yerlilik oranı hakkında bilgi verebilir misiniz? Kullanılan makine-ekipman gibi konular genelinde dışa 
bağımlı olduğumuz bir durum var mı? 
Başta da söylediğim gibi, ithal girdisi en az olan sektörlerin başlarında geliyoruz. Biz mermer üretiminde ilerledikçe mermer 
makinası üreten firmalarımız da arttı, ihracat yapar hale geldi.  
 
Dünyada doğaltaş sektörü için üretilen yaklaşık 6 milyar USD/yıl makine ve yedek parçanın yaklaşık %70 kadarını GTİP 8464 
grubuna giren makineler, %30 kadarını da GTİP 8464 dışında kalan iş makineleri, fırınlı hatlar, vinçler, kaldırma – aktarma 
makineleri, robotlar, arıtma sistemleri, filter presler gibi makineler oluşturuyor. 
 
2016 – 2020 yılları ortalama verilerine bakıldığında Türkiye’de doğaltaş sektörü için 200 milyon USD değerinde makine ve 
yedek parça üretilmiş, bunun 25 milyon USD’lik kısmı ihraç edilmiş, geri kalan 175 milyon USD’lik kısım iç pazara satılmış yani 
biz mermer üreticilerine satılmış. İthal makinalar da kullanıyoruz elbette, ihtiyacımız olan makinalar.  
 
Sizin de eklemek istedikleriniz varsa belirtebilirsiniz. 
Dünyanın en eski sektörlerinden biri olan, Anadolu’muzun önemli zenginlik kaynağı mermerlerimizi çevreye duyarlı şekilde 
üreterek ekonomiye kazandırmak, istihdamı artırmak, kaynaklarımızı günümüz koşullarının yanı sıra gelecek nesillere de 
aktarmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Taş cenneti ülkemizde taşı kullanılır hale getirmekse en büyük hayalimiz.  
 
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. Sektörden alınan vergi, izin bedeli, devlet 



hakkının artırılması yerine getirilecek teşviklerle yatırım, üretim ve istihdamı artıracak düzenlemelerin yapılmasının, izin 
süreçlerinde yaşadığımız gecikmelerin bir an önce çözüme kavuşturulmasını umuyoruz. 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


