
Mermer ve Doğal Taş Piyasalarının Görünümü 
 
İnşaat ve dekorasyon amaçlı kullanımların öncülüğünde mermer ve doğal taşa olan küresel talep istikrarlı olarak artmaktadır. 
Bu sayede mermer ve doğal taş sektörü cazibesini korumakta hatta günden güne arttırmaktadır. Fiziksel yapısı nedeni ile 
dayanıklı görsel olarak ise estetik ve doğal çeşitlilik sunan özellikleri ile talep gören doğal taşlar tamamen doğal olarak 
kullanıma imkân tanıması, moda yaratması, çevre ile uyumlu, sağlıklı aynı zamanda geri dönüştürülebilir bir ürün olması 
nedeni ile sıklıkla tercih edilmekte, teknolojinin gelişimi ve insanların moda algısının sürekli bir değişim halinde olması nedeni 
ile kullanım alanlarını günden güne arttırarak popülaritesini korumaktadır. Artıklarının da çeşitli alanlarda kullanılabildiği doğal 
taşa gösterilen talebin, özellikle artan kentleşmeden dolayı, önümüzdeki yıllarda dünya genelinde artarak devam etmesi 
beklenmektedir. 
 
Doğal taş ticareti, son dönemde yeni ülkelerin ve yeni üreticilerin de pazara girmesiyle iyice ivme kazanan; hem piyasanın 
önemli aktörleri arasında yer alan ülkemiz hem de dünya ekonomisi için büyük önem arz eden sektörler arasında yer 
almaktadır. Doğal taş sektöründe son yıllarda kazanılan ivme ortada olsa da tüm sektörlerde olduğu gibi son yıllara damgasını 
vuran Covid-19 salgını mermer ve doğal taş sektörünü de yavaşlatmış, yaşanan lojistik sorunlar ve küresel ekonominin 
yavaşlaması nedeni ile ivme kaybı yaşamıştır. Yaşanan ivme kaybı, ilk şokun atlatılması ile bir miktar toparlansa da sektör 
salgın kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen sağlam bir şekilde yoluna devam etmektedir. 
 
Mermer ve doğal taş konusunda ülkemiz önemli bir varlığı elinde bulundurmaktadır. Dünyadaki kalker bazlı mermer ve doğal 
taş rezervinin ülkemizde bol ve çeşitli olması hammadde üretiminde Türkiye’nin önde gelen ülkelerden biri olmasını 
sağlamıştır. Hammadde varlığının yanı sıra işlenmiş üründe de Türkiye, dünya genelinde ilk 5 içinde yer almaktadır. 
 
Dünyada Doğal Taş Ticareti 
Dünya doğal taş ticareti verilerinde (İhracat ve ithalat) uluslararası verileri paylaşan güvenilir kaynaklar da dahil olmak üzere, 
özellikle ülkeler bazında eksik olan verilerle karşılaşılabilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde verilerin sistemlere oldukça geç 
girilmesi sebebiyle de en güncel rakamlara zamanın da ulaşmakta sıkıntılar yaşanabilmektedir. Verilerin eksiksiz olarak 
derlenebildiği son tarih olan 2019 yılı itibari ile dünya ticaretinde doğal taşların değer olarak ihracat hacmi 16,6 milyar dolar 
olarak bildirilmektedir. Ülkemizin 2019 yılında 1,85 milyar dolar doğal taş ihracatı gerçekleştirdiği dikkate alınırsa dünya doğal 
taş ihracat hacminin yaklaşık yüzde 11’i ülkemizin taşlarıyla yapılmıştır. Aynı zamanda ülkemizin 2020 yılı doğal taş ihracatı ise 
1,73 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir.  
 
2019 yılında dünya doğal taş ihracatının yüzde 30,6’sı Çin tarafından, yüzde 12’si İtalya ve yüzde 11,3’ü Hindistan tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye ise yüzde 11,2’lik pazar payı ile dünya sıralamasında dördüncü sırada kendisine yer bulmuştur. 
 
2019 yılı dünya doğal taş ithalatı pazar payı incelendiğinde ise ilk sırada ABD görülmektedir. ABD, 2019 yılında 2,9 milyar 
dolarlık doğal taş ithalatı gerçekleştirerek yüzde 19’luk pazar payına sahip olduğu görülmektedir. ABD’yi ithalatta 2,6 milyar 
dolar ile Çin takip ederken, Çin’in hemen ardından 802 milyon dolar ithalatla üçüncü sırada Güney Kore yer almaktadır.  
 
Ülkemizde Doğal Taş Üretim ve Ticareti 
Ruhsat Durumu 
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alındıktan sonra her geçen gün hacmi ve yatırımcı sayısı artan doğal taş sektöründe 
doğal taş ruhsatları II-A ve II-B ruhsat gruplarına dahildir. MAPEG verilerine göre 31.03.2021 tarihi itibari ile II-A grubunda 
2.983 II-B grubunda ise 4.648 adet arama ve üretim ruhsatı bulunmaktadır. II-A grubunda 38 arama 2.945 işletme ruhsatı 
bulunurken II-B grubunda ise 1.824 tanesi arama ruhsatı, 2.824 tanesi ise işletme ruhsatı olarak kaydedilmiştir.  31.03.2021 
tarihi itibari ile işletme izni olan ruhsat sayısı ise II- A grubunda 2.338 ve II-B grubunda 2.011’dir.  
 
MAPEG kayıtlarına göre II-A ve II-B grubunda yer alan doğal taş ruhsatlarının tüm ruhsat sayılarına oranı yüzde 51,3’tür. 
İşletme ruhsatları özelinde bakıldığında ise bu oran yaklaşık yüzde 59’a kadar çıkmaktadır. Bu oran doğal taş sektörünün 
ülkemizin hem madencilik sektörü hem de ekonomisindeki önemini ortaya koymaktadır. 
 
Üretim 
MAPEG verilerine göre Türkiye’de doğal taş üretimi 2020 yılında 14,7 milyon ton 2019 yılında ise 13,7 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. 2018 yılında gerçekleştirilen 18,2 milyon tonluk üretim değeri ile kıyaslandığında Covid-19 salgınının sektöre 
etkileri net bir şekilde görülebilmektedir.  Doğal taş üretimi içerisinde en büyük paya sahip olan mermer üretimi ise 2018 
yılında kaydedilen 13,9 milyon sonrası 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 10,4 milyon ton ve 10,7 milyon ton olarak 
gerçekleştirilmiştir.  



2013 yılında ivme kazanan ve 2015 yılında gerçekleştirilen rekor üretim ile yoluna devam eden sektör, salgın sürecine kadar 
18 milyon ton üzerinde üretim gerçekleştirmeyi başarmıştır. Salgının etkilerinin ortadan kalkması ile üretim seviyelerinin eski 
ivmesine kavuşması beklenmektedir. 
 
Ülkemizin Doğal Taş Ticareti 
Türkiye’nin 2020 yılı doğal taş ihracat rakamlarını incelediğimizde bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında bir azalma dikkat 
çekmektedir. 2019 yılında 1,85 milyon dolar olan Türkiye doğal taş ihracatı 2020 yılında 1,73 milyon dolara gerilemiştir.   
 
İhracat kompozisyonu olarak bakıldığında ise mermer ihracatının toplam doğal taş ihracatının yaklaşık %95’ini oluşturduğu 
görülmektedir. Mermer ihracatının içerisinde ise blok mermer ihracatının düşüşü dikkat çekmektedir. 2019 yılında 852,8 
milyon dolar gelir elde edilen blok mermer ihracatından 2020 yılında yüzde 23 oranında düşüş ile 658,2 milyon dolar gelir 
sağlanmıştır. Ülkemizin blok mermer ihracatının toplam doğal taş ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 40’ına gerilediği 
görülmektedir. 
 
2020 yılı işlenmiş mermer ihracatında ise tutar bazında 2019 yılına kıyasla yüzde 7 oranında bir artış yaşanmış ve 994,1 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.  
 
Ülkemiz doğal taş ihracatında gelinen noktayı 1987’den bu yana gerçekleştirilen ihracat rakamlarına bakarak görebiliriz. 1987 
yılında 15,5 milyon dolar olan doğal taş sektörü ihracatı 2013 yılında en yüksek rakama ulaşmış ve 2 milyar 225 milyon dolar 
seviyesine çıkarak rekor kırmıştır. Ardından düşüşe geçen doğal taş ihracatı, 2016 yılına kadar bir miktar düşüş göstermiş 
ancak 2017 yılında gerçekleşen artışla tekrar 2 milyar dolar seviyesinin üstüne çıkmıştır. Son yıllarda ise özellikle Covid-19 
salgını ve ortaya çıkardığı ekonomik ve lojistik sorunlar nedeni ile doğal taş ihracatımızın düşüş gösterdiği görülmektedir.  
 
2020 yılında ülkemizden en çok ihracat yapılan ülke bir yüzde 540,2 milyon dolar ile Çin olurken, Çin’i 325,1 milyon dolar 
ihracat değeri ile ABD takip etmektedir. En çok ihracat yapılan ülkeler olarak ABD’yi sırasıyla Suudi Arabistan, İsrail, Fransa, 
Irak, Hindistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya takip etmektedir. 2020 yılında bu ilk on ülkeye yapılan toplam 
ihracat ise 1 milyar 384 milyon dolar olarak kaydedilmiş ve toplam doğal taş ihracatımızın yüzde 80’ine denk geldiği 
gözlemlenmiştir. 
 
Doğal taş ithalatı olarak ise ülkemiz 2020 yılında ağırlıklı olarak Hindistan, İtalya ve İspanya’dan olmak üzere yaklaşık 93 milyon 
dolar değerinde ve ağırlıklı olarak işlenmiş granit ithal etmiştir. Doğal taş ithalatımızın önceki yıla kıyasla yüzde 17 oranında 
artış göstermesi de dikkat çeken başka bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Sonuç 
Mermer ve doğal taş sektörünün ulusal ekonomiye katkısı bakımından diğer pek çok sektörden üstün yönü ithalata olan düşük 
bağımlılığıdır. Piyasada ihracatçı konumunda bulunan ülkemizin doğal taş sektöründe üretim ve işleme safhasında kullanılan 
makinelerinin neredeyse tamamı ülke içerisinde üretilmektedir. Mermer ve doğal taşın ocaktan çıkarılmasından son ürün hale 
gelmesine kadar geçen safhalarda ithal ara ürün kullanımının yüzde 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Mermer ve doğal 
taş üretim ve ihracatımızın ülkemize katkısı düşünüldüğünde bu durumun önemi ortaya çıkmaktadır. 
 
Ülkemizde halihazırdaki işletme izinli ocaklar, ülke mermer ve doğal taş rezervlerinin küçük bir bölümünü kullanmaktadırlar.  
Ülkemizde henüz işletmeye alınamamış, ruhsata bağlanmamış, devreye alındığında belki de yüzyıllar boyu ürün verebilecek 
kapasitede birçok mermer ve doğal taş oluşumları mevcuttur. 
 
Mermer ve doğal taş sektörü emek yoğun bir sektördür. 2020 yılı itibari ile sektörde doğrudan 300.000’den fazla kişi istihdam 
edilmektedir. Sektörün hedeflerinden birinin doğal taş sektöründe artan üretimle birlikte istihdam miktarını arttırmak olduğu 
bilinmektedir. 
 
Mevcut doğal taş varlığımız, potansiyelimiz ve taşlarımıza olan ilgi değerlendirildiğinde dünyada pazar lideri konumuna 
gelmememiz için hiçbir neden bulunmamaktadır. Devlet ve özel sektörün iş birliği halinde doğru adımları atması ile doğal taş 
sektörü ülkemize şimdi sağladığından çok daha fazla katkıyı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.  
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