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Hepimizin bildiği gibi, “doğal taşlar” doğadan çıkarıldıktan sonra işlenip yapı taşı olarak kullanılan en eski ve en yaygın inşaat 
malzemeleridir. Doğal kayalar ya da doğal kayaçlar olarak da adlandırabileceğimiz doğal taşlar, yapılarda, anıtlarda estetik 
özellikleri, kolay işlenebilirliği ve dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır. Zamanla kullanımı artan ve çeşitlenen doğal taşlar 
günümüzde özellikle inşaatlarda yapı elemanları (%7), iç duvar kaplama (%9), dış duvar kaplama (%8), döşeme (%35), 
heykelcilik - mezar taşı yapımı (%18), basamak-rıht (%3) ve özel eşya-süs eşyası (%18) yapımında kullanılmaktadır. Doğal taş 
sektörü, son dönemde yeni ülkelerde yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme kazanan hem ülkemiz hem de dünya ticareti 
için önem arz eden sektörler arasındadır.  
 
Mermer, traverten, kireç taşları (kalkerler) ve kum taşları, granit ve sert taşlar, inşaata elverişli yapı taşları gibi doğal taşlar bu 
grubuna girmektedir. Doğal taşlar içinde blok veren, boyutlandırılabilen ve parlatılabilen doğal taşlar genel olarak “mermer 
grubu” altında tanımlanırken, blok vermediği halde ebatlanarak ve/veya ebatlanmadan (olduğu gibi) kullanılan diğer taşlar da 
“diğer doğal taşlar grubu” olarak adlandırılmaktadır. 
 
Kayrak, diğer doğal taş grubu içinde, blok vermeyen fakat farklı kalınlıklarda farklı büyüklüklerde doğadan olduğu gibi çıkarılan 
yassı taşlardır. Kayrak adı, inşaat sektöründe iç ve dış duvar kaplamalarında, yaya ve araç yolları, duvarlarda yapı malzemesi 
ile park ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmakta olan farklı kalınlıklardaki doğal taşlara verilmektedir. Kayrak kelimesinin 
eski Türkçe’deki, dağın katmanlı ve kıvrımlı hali için kullanılan “kadrak” sözcüğünde türediği düşünülmektedir. Kayağan taşı, 
damtaşı, arduvaz (fr. ardoise), sleyt, yassı taş (ing. slate, flagstone, tilestone) olarak da adlandırılır.  
 
Kayrak Jeolojisi 
Genel adı ile kayraklar, jeolojik olarak düşük dereceli metamorfizma sonucu oluşan ve yapraklanma (filyosyon) özelliği 
gösteren fillit ve sleyt türü metamorfik kayaçlardır. Yapraklanma özelliği gösteren şist, gnays ve metakonglomera türündeki 
metamorfik kayaçlar da yapraklanma özelliklerinden dolayı kayrak olarak kullanılmaktadır. 
 
Bilindiği gibi metamorfik kayaçlar, sedimanter ve volkanik kayaçların oluştukları ortamlardan farklı fiziksel ve/veya kimyasal 
koşullar altında dokusal ve minerolojik değişime uğraması ile oluşmaktadır. Metamorfizma aşamasında kireçtaşları; mermere, 
kumtaşı; kuvarsite, granit; şist ve sonra gnaysa, basalt; şist ve sonra amphibolite dönüşmektedir. Bunlar yapraklanma özelliği 
göstermezler. Kayraklar ise çamurtaşı, şeyl, riyolitin sleyt ve fillite dönüşmesi ile oluşmaktadır. Konglomeraların 
metakonglomeraya dönüşmesi de kayrak özelliği taşıyan kayaçların oluşmasına neden olmaktadır. Bu grup ise yapraklanma 
özellikleri nedeni ile diğer gruptan ayrılmaktadır. 
 
Metamorfizma koşulları, bir litosfer levhasının diğer levha ile çarpıştığı dağ oluşumları, orojenz bölgeleri kayrakların yaygın 
olarak bulunduğu alanlardır. Büyük fay zonları, büyük magmatik intrüzyonların sokulum yaptığı dokanaklar kayrak oluşum 
bölgeleri olmaktadır. 
 
Kayraklar, yapraklanma özelliği nedeni ile yapraklanma yüzeyleri boyunca kolayca dilimlenmektedir. Bu da madenciliğinin 
kolaylıkla, murç, çivi, kazma vb. el aletleri kullanılarak insan gücü ile yapılmasına imkan vermektedir.  
 
Kayraklar geniş bir renk skalası göstermektedir. Sleytler, genelde açık gri ve yeşilimsi renkte görülürler. Orijinal kaya çamurtaşı 
veya şeylde, renk gri ve koyu gri olmaktadır. Kireçtaşı, dolomit gibi karbonatlı kayaçların metamorfizması ile oluşan kayaçlarda 
gri renk, maviye çalmaktadır. Kayrakta daha az görülen kırmızımsı, kahverengimsi renkler, yüzeysel alterasyona uğrayan 
kayaçlardan kaynaklanmaktadır.  
 
Türkiye’deki kayrak oluşumlarının, düşük metamorfizmaya uğramış kayaçların olduğu bölgelerde yer aldığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. 
 
Kayrak Kullanımı 
Kayraklar, üretildiği şekliyle ya da doğal boyutlarda farklı derzler kullanılarak uygulandığı gibi ebatlanarak da kullanılmaktadır. 
Uzun ömrü ve estetik görünümü ile daha çok dış mekanlarda tercih edilmektedir. İzolasyon sağladığının iddia edildiği örnekler 
vardır. 
 



Kayrak, doğal olması, dayanıklılık ve estetikliğe sahip olması gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Kaygan olmaması özelliği ile 
ıslak zeminlerde, yürüme yollarında mermer yerine tercih edilmektedir. Kayrak taşının dayanıklılığı sadece darbeye karşı 
olmayıp, ısı farklılıklarına ve donmaya karşı da dirençli olduğu bilinmektedir. Sarı, kahverengi, gri, bordo, siyah vb. türlü 
renklerde olmaktadır. Özel bir bakım gerektirmemektedir. Rengini de kaybetmez. 
 
Türkiye’de ilk defa Bodrum’dan pazara sürüldüğü ve bu şekilde tanındığı için halk arasında en çok tanınan Bodrum kayrağı 
denilen ve fosilli olduğu söylenen kayraktır.  
 
Ebatsız olanları palet üzerinde şirinkleme ile ebatlı olanları sandıklarda sevk edilmektedir. 
 
Gümrük pozisyonlarında kayağan taşı olarak nitelendirilmektedir. İlgili pozisyon numaraları şunlardır: 
 
2514.0000.0000: Ham kayağan taşı 
6802.1000.1000: Kayağan taşından mozaik için küpler vb. suni granüller, tozlar 
6803.0010.0000: İşlenmiş kayağan taşı, kayağan taşından çatı ve duvar için 
6803.0090.0000: İşlenmiş kayağan taşı, kayağan taşından diğer eşya 
 
Kayrak Ürünleri 
Doğal Kayrak Taşı: Doğadan üretildiği şekilde heterojen boyutlar ve kalınlıklarda “TL/ton” birimle pazarlanmaktadır. 
Kalınlıklarına göre, 1-2 cm olanlar kaplamada, 3-5 cm olanlar yaya yollarında, 4-6 cm olanlar araç yol ve otoparklarda kullanılır. 
Daha kalın olanlar yapı taşı olarak; taş duvar (6-12 cm kalınlık), merdiven basamağı (6-10 cm.) ve hatta temel taşı olarak (daha 
kalın olanlar) dahi kullanılmaktadır. Kalınlıkları-nın homojen olmaması nedeni ile uygulama işçiliğinin hassas yapılması 
beklenmektedir. Derzlerinde ise sıfır derz, kalın derz, farklı renklerde derzler gibi kullanıcının zevklerine göre farklı 
uygulamalar yapılmaktadır. 
 
1 ton doğal kayrak taşı ile kaplamada 14-15 m² (1-3 cm kalınlık), yer döşemede 8-12 m² (4-6 cm) verim elde edilmektedir. 
Derz kalınlığı da bunda önemli etken olmaktadır.  
 
Ebatlı Kayrak Taşı: Kayrak taşının farklı ebatlarda kesilmesi sonucu üretilmekte olup, daha çok duvar kaplamalarında ve 
döşemelerde tercih edilmektedir. Kalınlıkları 1-2 cm/2-4 cm tercih edilmekte ve “TL/m²” birimle pazarlanmaktadır. Ebatlı 
kayrağın yaratılan katma değer nedeni ile yüksek karlılık gösterdiği ve ihracatta daha çok ebatlı olanların tercih edildiği 
bilinmektedir. 
 
Uygulamada farklı enlerde, boy serbest ebatlar ya da doğal kayrağın verdiği maksimum ebatlarda kare ya da dikdörtgen 
normlar görülmektedir. Boy serbest ebatlar, firenin azlığı nedeni ile tercih edilmekte, ebatlarda standara gittikçe fire oranı 
yükseldiğinden fiyat da artmaktadır. 
 
Çıta Kayrak: Duvar uygulamalarında kullanım alanı bulmakta, duvar taşı ya da kaplama taşı olarak uygulanmaktadır. Bina 
köşelerinde estetik görünüm vermektedir. Boy serbest halde, 5-10 cm kalınlıklarda duvar taşı ya da kaplama taşı olarak 
kullanılır. 3-6 cm kalınlıkta olanlar enli çıta kayrak olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünün ebatlama sonrası çıkan farklı en ve 
kalınlıklardaki kayrak taşlarının değerlendirilmesi için geliştirildiği bilinmektedir.  
 
1 ton çıta kayrak taşından 4-6 m², enli çıta kayrak taşından 3-5 m² alan kaplanmaktadır. Satış birim fiyatı “TL/ton” olarak 
verilmektedir. 
 
Yapı Taşı: Farklı ebatlarda, kaplama ve döşeme olarak kullanılamayan kayrak taşlarıdır. “TL/ton” olarak fiyatlandırılmaktadır. 
 
Ruhsat Hukuku  
Grubu 
Kayrak, 3213 Sayılı Maden Kanununda II-B grubu “mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar 
ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar” sınıflandırması içinde yer almaktadır. Bu grup, Maden Yönetmeliği’nde “Mermer, 
traverten, oniks mermeri, granit, andezit, bazalt, diyabaz gibi blok olarak üretilen taşlar, boyutlandırılarak geometrik şekil 
verilen taşlar ile kayraktaşı, arduvaz, tüf, ignimbirit ve benzeri dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar” olarak detaylandırılmış 
ve kayrak taşı isim olarak yer almaktadır. 
 
Bu gruptaki madenlerin ruhsatı öncelik hakkına bağlı olarak müracatla veya ihale yolu ile MAPEG’den alınmakta olup, en fazla 
100 ha. alan için arama ruhsatı düzenlenmektedir. 
 



Arama dönemi, II-B grubu madenler için bir yılı ön arama, bir yılı genel arama dönemi olmak üzere iki yıldır. Arama dönemi 
sonunda işletme projesi hazırlanarak, işletme ruhsatı talebinde bulunulur, akabinde üretime geçilir. İşletme ruhsat süreleri 
genellikle 10 yıldır. 
 
 
Ruhsat bedeli yıllık olarak belirlenmekte olup; 2020 ve 2021 yılı değerleri tabloda verilmiştir (tablo.1). 
 

TABLO.1-II-B GRUBU RUHSAT TUTARLARI* 
  2021 2020 

ARAMA 
MALİ YETERLİLİK (TL) 284,146 260,422 
TABAN BEDEL (TL) 2,077 1,904 
RUHSAT BEDELİ (TL/ha.) 53.00 49.00 

İŞLETME 
MALİ YETERLİLİK (TL) 1,136,585 1,041,687 
TABAN BEDELİ (TL) 20,766 19,032 
RUHSAT BEDELİ (TL/ha.) 508.00 466.00 

 
2019 yılı II-B grubu madenler için 50 hektara kadar olan işletme ruhsatlarında 31.052 TL, 50-100 hektar alana sahip ruhsatlar 
için 38.815 TL’dir. 2019’da arama ruhsat bedeli ise ön arama ruhsat bedeli 1.553 TL, genel arama ruhsat bedeli 3.106 TL, detay 
arama ruhsat bedeli 4.659 TL idi. 
 
Ocak Başı Satış Fiyatı 
Kayrak taşı için MAPEG tarafından belirlenen 2018, 2019 ve 2020 yılları için ocak başı satış fiyatları, üretildikleri il ve ilçe itibarı 
ile tabloda verilmiştir (tablo.2).  
 

 

 
Buna göre, kayrak taşı da II-B grubu içinde yer alan mermerler gibi dört farklı kalitede sınıflandırılmakta, dördüncü kalite ürün 
moloz ya da düşük kalite ürün olarak tanımlanmaktadır. Buna göre 2020 yılı ocak başı satış fiyatları birkaç ekstrem ürün hariç 
ortalama; 
1.Kalite için 131,00 TL/ton            
2.Kalite için 103,00-109,00 TL/ton  
3. Kalite için 73,00-87,00 TL/ton  
4. Kalite için 46,00-59,00 TL/ton 
olarak belirlenmiştir. 
 
Bölge bazında kayrak ocak başı satış tutarlarının Bodrum hariç olmak üzere; son üç yılda değişim göstermediği anlaşılmaktadır. 
Tek istisna, Bodrum kayrağı olup, 1. kalitesinin fiyatı 2018’de 131 TL/ton, 2019’da 144 TL/ton, 2020’de 155 TL/ton olarak 
belirlenmiştir. Diğer kalitedeki ürünler son iki yılda sabit kalmıştır. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1 AFYONKARAHİSAR Emirdağ, Hocalar 131.00 131.00 131.00 105.00 105.00 105.00 73.00 73.00 73.00 46.00 46.00 46.00
2 AYDIN Karacasu 131.00 131.00 131.00 105.00 105.00 105.00 73.00 73.00 73.00 46.00 46.00 46.00
3 ÇANAKKALE Ayvacık 118.00 118.00 118.00 94.00 94.00 94.00 66.00 66.00 66.00 51.00 51.00 51.00
4 DENİZLİ Bekilli 131.00 131.00 131.00 109.00 109.00 109.00 86.00 86.00 86.00 59.00 59.00 59.00
5 ERZURUM Dumlu 131.00 131.00 131.00 105.00 105.00 105.00 73.00 73.00 73.00 46.00 46.00 46.00
6 ESKİŞEHİR Merkez 131.00 131.00 131.00 109.00 109.00 109.00 86.00 86.00 86.00 59.00 59.00 59.00
7 GÜMÜŞHANE Merkez 131.00 131.00 131.00 103.00 103.00 103.00 71.00 71.00 71.00 45.00 45.00 45.00
8 HATAY Belen 131.00 131.00 131.00 105.00 105.00 105.00 73.00 73.00 73.00 46.00 46.00 46.00
9 İZMİR Aliağa 131.00 131.00 131.00 105.00 105.00 105.00 87.00 87.00 87.00 61.00 61.00 45.00

10 KASTAMONU Hanönü 131.00 131.00 131.00 105.00 105.00 105.00 73.00 73.00 73.00 46.00 46.00 46.00
11 KÜTAHYA Hisarcık, Merkez 131.00 131.00 131.00 109.00 109.00 109.00 86.00 86.00 86.00 45.00 45.00 45.00
12 MERSİN Tarsus 131.00 131.00 131.00 105.00 105.00 105.00 73.00 73.00 73.00 46.00 46.00 46.00
13 MUĞLA Bodrum 131.00 144.00 155.00 109.00 120.00 120.00 86.00 94.00 94.00 45.00 49.00 50.00
14 UŞAK Eşme 131.00 131.00 131.00 105.00 105.00 105.00 73.00 73.00 73.00 37.00 37.00 37.00

Kaynak: MAPEG 

TABLO.2-MAPEG KAYRAK TAŞI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI (TL/ton)

S.NO İL İLÇE
1. KALİTE FİYATI 2. KALİTE FİYATI 3. KALİTE FİYATI 

4. KALİTE FİYATI              
(Moloz ve Düşük 

Kalite)



Ocak başı satış fiyatları, MAPEG tarafından konan bir narh olmayıp, sadece daha düşük fiyatla satılması halinde (faturalanması) 
devlet hakkına esas olacak fiyatı göstermektedir. Satış fiyatı MAPEG tarafından belrilenen fiyatın üstünde olduğunda, devlet 
hakkı reel satış fiyatı üzerinden belirlenmektedir. 
 
 
Türkiye’de Kayrak Üretilen Bölgeler 
Kayrak taşı için MAPEG tarafından belirlenen ocak başı satış fiyatları, üretildikleri il ve ilçe itibarı ile tabloda verilmiştir. Buna 
göre, Türkiye’de 14 ilde kayrak için ocak başı satış fiyatı belirlenmiştir. Bu illerin Türkiye’de kayrak ocaklarının olduğu yani 
üretilen il ve ilçeleri gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  
 
Bu listede ilk dikkati çeken husus, kayrak taşı ocaklarının daha çok batıda (Kastamonu, Gümüşhane ve Erzurum hariç tutulursa) 
yoğunlaştığı görülmektedir. Hatay, Mersin, Muğla, Aydın, İzmir ve Çanakkale illeri denize kıyısı olan iller, Denizli, Uşak, 
Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya iç ege illeridir. Bu iller, inşaat ve park bahçe kültüründe doğal taşların estetik amaçla çok 
fazla kullanıldığı bölgelerdir. 
 
Çanakkale Ayvacık’ta üretilen kayrak en ucuz, Muğla, Kütahya, Eskişehir ve Denizli kayraklarının da pahalı kayraklar olduğu 
tablodan görülmektedir. 
 
Türkiye Kayrak Üretimi 
Türkiye kayrak üretim değerlerine “kayrak+dekoratif taş+mozaik+diğer” toplamı olarak MAPEG verilerinden ulaşılmaktadır. 
Bunlar MAPEG’e beyan edilen tüvenan üretim değerlerinin toplamıdır. Sadece kayrak taşı üretimini vermese de bir fikir 
vermesi açısından tabloda verilmiştir (tablo.3). Buna göre; 2017’den itibaren üretimin düştüğünü söylemek mümkündür. 
2017’den önce 500 bin tonun altında olmayan bu grup doğal taş üretimi, maalesef 200 binli ton seviyeye gerilemiştir.  
 

 

 
Kayrak İhracatı 
Türkiye’nin kayrak ihracatına bakıldığında göze çarpan husus, 2017’ye kadar miktar olarak ham kayrağın daha fazla ihracaat 
edildiği, gelirin, işlenmiş kayrakta daha fazla olduğudur. 2018’den itibaren işlenmiş kayrak ihcaatı ham kayrakdan fazla olmuş 
ve gelir de ona göre artış göstermiştir. 2019 yılında 2.800 ton ham kayrak ihracaatına karşılık (300.000 dolar), 6.900 tonluk 
işlenmiş kayrakla 4 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bu gelir, 2018 de 5.950 ton işlenmiş kayrak ihracaatı karşılığı 
yapılabilmişti. Bu rakam, mermer ihracaatına göre düşük görülse de kayrağın iç ticaretteki durumu düşünüldüğünde anlamlı 
gelmektedir. 2020 yılında ham ve işlenmiş kayrak ithalat ve ihracaat değerlerinin yaklaşık %10-15 seviyesinde düştüğü 
görülmektedir. 
 
İhracaat yapılan ülkelere bakıldığında ham kayrak ihracaatında Almanya’nın açık ara önde olduğu görülmektedir. 2019 yılında 
2.808 ton ham kayrağın 1.590 tonu Almanya’ya yapılmıştır. Bu %57 oranına karşılık gelmektedir. 2013’ten bu yana kayrak 
ihracatının %50’den fazlası Almanya’ya yapılmaktadır. Bu oran 2017’de %74’dür. Daha az olsa da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (120 
ton), Polonya (99 ton), Avustralya (107 ton), Yunanistan (125 ton) da listede görülmektedir. İşlenmiş ürünlerde mozaik için 
küplerde Amerika, çatı-duvar için kullanılanlarda Irak, Suudi Arabistan, diğer kayağan taşında Almanya en fazla ihrcaat yapılan 
ülkelerdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2,018 2019 2020
Kayrak+Dekoratif 

Taş+Mozaik+ve diğer 529,708 957,298 793,251 537,570 147,586 232,067 132,267 269,100

TABLO.3-TÜRKİYE KAYRAK ÜRETİM DEĞERLERİ (TON)

Kaynak: MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü



 
 
 
 
 
 

TABLO.4-TÜRKİYE KAYRAK İHRACAATI 

  
HAM KAYRAK* İŞLENMİŞ KAYRAK** 

TON $ TON $ 
2014 5,348 637,846 1,792 1,615,868 
2015 2,910 372,935 1,450 747,673 

2016 3,187 374,144 929 571,559 

2017 4,833 519,656 2,534 797,534 

2018 4,301 470,451 5,953 3,953,248 

2019 2,808 302,068 6,924 3,976,811 

2020 2,405 275,702 6,250 3,814,342 
     

Kaynak: TÜİK 

*: 2514.0000.0000 Harmonize numaralı Ham Kayağan taşı (arduvaz) 

**: 68.02.1000.1000, 6803.0010.0000, 6803 0090.0000 Harmonize numaralı 
işlenmiş kayağan taş toplamı 

 
Kayrak İthalatı 
Doğal taş ihracaatı yapan lider ülkeleden biri olmamıza rağmen, azda olsa mermer ve kayrak ithalatı yapılmaktadır. 2018 de 
848 ton ham ithalatına karşılık, 4.574 ton işlenmiş kayrak ithal edildiği görülmektedir. İç üretimin düştüğü 2019 yılında ise 
ham kayrak ithalatı %50 oranında artmıştır (1.277 ton). 2019’daki işlenmiş ithalat ise 2.944 ton ile önceki yıla göre 1.500 ton 
daha azdır. Ham ve işlenmiş kayrak ithalatında 2020’de 2019 daki seviyeyi koruduğu görülmektedir. 
 
Ham kayrak itahalatında tüm yıllarda tek ülkenin Fransa olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 2019’da yapılan toplam 1.276 ton 
ham kayrak ithalatının 1.205 tonu Fransa’dan olmuştur (%94). Bu ağırlık 2006 dan beri devam etmektedir. Bu oran 2006’da 
%94, 2012’de %85 olarak gerçekleşmiştir. İşlenmiş ürün ithalatındaki durum ise şu şekilde verilebilir. Çatı-duvar kayrağı için 
İspanya ve Hindistan, diğer ürünlerde Hindistan, Çin ve Brezilya önde gelen ülkelerdir. İşlenmiş ürünlerden mozaik için küpler 
ve diğerlerinde Fransa yine ham kayrakda olduğu gibi en fazla ithalat yapılan ülkedir. 
 

TABLO.5-TÜRKİYE KAYRAK İTHALATI 

  
HAM KAYRAK* İŞLENMİŞ KAYRAK** 

TON $ TON $ 

2014 434 77,969 5,034 1,939,260 

2015 515 81,333 6,426 2,132,419 

2016 754 113,007 5,234 1,605,787 

2017 1,021 179,389 7,224 2,137,402 

2018 848 146,528 4,574 1,891,665 

2019 1,277 207,823 2,944 1,128,534 

2020 1,357 219,025 3,106 1,377,269 
     

Kaynak: TÜİK, MTA  

*: 2514.0000.0000 Harmonize numaralı Ham Kayağan taşı (arduvaz) 

**: 68.02.1000.1000, 6803.0010.0000, 6803 0090.0000 Harmonize numaralı 
işlenmiş kayağan taş toplamı 
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