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1. Giriş
Yaşadığımız dünyada, yaşam alanlarına ve yapılara estetik, dayanıklılık ve modernlik
sağlayan doğal taşların hayatın bir parçası haline gelmesi sonucu artan ilgi ve talep
doğrultusunda doğal taş üretimi de aynı oranda artış göstermiştir.
Dünyanın en eski mermer üreticilerinden birisi olan Türkiye’de, 4.000 yıl önce mermer
çıkarılmaya Marmara Adası’nda başlanmıştır. 650’ye yakın renk ve çeşidin bulunduğu
ülkemizde, 300 çeşit mermer, 200 çeşit traverten, kireçtaşı ve granit bulunmaktadır. Üretim
miktarı ve değeri göz önüne alındığında, Türkiye sahip olduğu potansiyelle mermer ve doğal
taş sektöründe dünyanın en büyük beş ülkesinden birisidir. Bugün, Türkiye 179 ülkeye, 2
milyar dolar değerinde mermer ve doğal taş ihracatı yapmaktadır.
Alp sıra dağlarının bir parçası olan Türkiye’nin sahip olduğu rezerv, doğal taş sektöründe
uluslararası bir oyuncu olmasını sağlamaktadır. Sahip olunan rezervin büyük bir kısmı Batı
Anadolu ve Trakya’da yer almaktadır. Rezervlerin toplu olarak bulunduğu iller Afyon,
Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Tokat, Bilecik, Muğla, Eskişehir ve Çanakkale’dir. Son
dönemde yapılan yatırımlarla Diyarbakır ili de adı geçen illere dahil olmuştur. Uluslararası
pazarda özellikle tanınan Türk ürünleri arasında, Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas
Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik
Diyabaz, Afyon Şekeri, Burdur Beji sayılabilir.
Bu çalışmada madencilik sektöründe önemli bir yeri olan doğal taşların ülkemizde ve
dünyada üretimi ve potansiyeline ilişkin son veriler derlenip genel bir bakış açısı oluşturulması
amaçlanmıştır.
2. Genel Bilgiler
2.1. Doğal Taşların Tarihçesi ve Oluşumu
Doğal taşlar, insanlar tarafından bilinen ve kullanılan en eski inşaat malzemelerinden biri
olduğu gibi mimarlık ve sanat, aynı zamanda doğal taşların kullanım alanlarıdır.
Altay

Türklerinin

Yaratılış

Efsanelerinden

Orhun

Yazıtlarına,

Uygurlar’ın

iyi

talih, saadet, güç ve bereket verdiğine inandıkları Kutlug Dağ sembolizminden Sümer, Akad,
Babil, Hititler ve Anadolu’da kutsal sayılan Havaşi taşına, Friglerde başlangıçta bir meteor
taşıyla ilgisi olduğu bilinen Ana Tanrıça Kybele’ye kadar birçok mitolojik anlatılarda taşın
önemli işlevler üstlendiği görülmektedir.
Tarihteki buna benzer olguların, taşlardaki bu canlılığa ve gizli güce inancın bir uzantısı
olarak Yakutlarda “yad”, “yada”, Kıpçak’larda “cay”, “cama”, Kırgızlarda “joytaş”,
Oğuz’larda ve Anadolu’da “yada taşı” denilen bir taşın yağmur yağdırma gücüne sahip
olduğuna inanılır. Türk kültüründe kartal, aslan ve kaplumbağanın önemli yeri vardır. Sabrın,
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uzun ömrün simgesi kaplumbağa Orhun yazıtlarının temel taşı biçiminde yer alırken, gücün ve
azametin simgesi Aslan taş heykeller saray kapılarında, Orhun Yazıtlarına giden yolun iki
tarafında, oradan esinlenerek de günümüzde Aslanlı Yol adı ile Anıtkabir’de ve kimi önemli
devlet konutlarında kullanılmıştır. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kartal ise Hun
İmparatorluğu’nda Gök Tanrı sayılmış, Dede Korkut’ta da kuşların sultanı olarak yorumlanıp
Tanrı’ya yakın uçucu kuş diye tanımlanmıştır. Hz. İsa’nın, Zeus’un, Sezar ve Napolyon’un
amblemleri kartaldır. Nemrut dağındaki Antiokos’un mezarı ölüyü kötü ruhlardan korumak
amacıyla kartal ve aslan heykelleriyle çevrilmiştir. Taş, sıcak yuvamızda duvar, ekmeğimiz için
değirmen taşı, ark taşı (oluk), kuyu taşı (Kuyu ağızlarına konan yayvan taş), suluk, çeşmelerde
yalak taşı, düven altında çakmak taşı, dibek taşı (buğdayı kabuğundan ayırmak için),
merdivenlerin ilk basamağı olarak yapılan ayak taşı, binek taşı, fırın taşı, dilek taşı, siğil taşı,
hamamlarda göbek taşı, camilerde musalla taşı ve mezarlıkta mezar taşı olarak hayatımızda çok
önemli işlevler yüklenmiştir.
Taş, insan yaşamında barınmadan korunmaya, duygularını, mesajlarını geleceğe
aktarmadan, sonsuz yolculuğunda bedenini emanet etmeye kadar sağlamlığın, sonsuzluğun,
güvenin simgesi olarak tarihsel çağlar boyunca insanla bütünleşen bir malzemedir. Eski
Mısırlılar Aswan granitlerini, Urartular volkanik tüfleri, Hititliler bazalt taşlarını ve Helenistik
dönem uygarlıkları mermerleri yoğun olarak kullanmışlardır. Bu antik uygulamalarda taşın
kaynağından yapının yerine malzeme taşınmasının kolaylığı ve ekonomik oluşunun etkisi
belirgindir ancak görsel etkide sınırlı kalındığında, çeşitlilik ve zenginlik arandığında uzak
yörelerden ve ülkelerden de taşların getirildiği bilinmektedir.
-

Roma ve Bizans döneminde Bazalt, Mermer, Kireçtaşı, Traverten, Volkanik Tüf’ler,

-

Kommagene Krallığı döneminde Adıyaman Nemrut Dağı’nda bulunan heykellerde
Kireçtaşları,

-

Selçuklularda Mermer, Volkanik Tüf’ler ve yumuşak Kalkerler, Andezit, Bazalt,

-

Osmanlı döneminde Traverten, Mermer, Fosilli Kalker olan Bademli Küfeki taşı,
Serpantin ve renkli Granit’ler,

kullanılmıştır.
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yapılan kamu binalarında Ankara Andezitleri, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk için yapılan Anıtkabir’de çeşitli renklerde Traverten, Mermer,
Serpantin ve Kireçtaşları kullanılmıştır. Ayasofya ve Süleymaniye camii başta olmak üzere
İstanbul’daki Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eski tarihi yapılara bakıldığında Bakırköy
Küfekisi, Hereke Pudingi, Marmara Adası Mermeri, Çanakkale Kestanbol Graniti, Kapıdağ
Graniti, Bilecik Taşkesen Tektonik Breşi, Gülümbe Oolitli Kalkeri, Afyon Menekşe Mermeri
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ve Oniks ile birlikte İtalya’dan getirilen Serpantin Breşi, eski yeşil Porfir, Mısır’dan getirilen
eski kırmızı Porfir ve Aswan Granit’inin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.
Dünyanın şimdiye kadar keşfedilmiş en eski yerleşik hayatı temsil eden Göbeklitepe
Tapınağı 40-60 ton ağırlığında T şeklindeki kireçtaşı sütunlarının etrafında inşa edilmiştir. Bu
taşlar üzerine kabartma figürler de işlenmiştir.
Dünyanın ilk astronomi gözlemevi olarak yapıldığı bilinen İngiltere’de bulunan
Stonehenge adlı yapıtta, iç içe geçmiş halkalar üzerine yerleştirilen 40’ar ton ağırlığındaki
yekpare kumtaşı ve diyabaz blokları, Mısır piramitlerinin yapımında kireçtaşı ve granit blokları,
Çin seddinin yapımında kumtaşı, kireçtaşı ve granit kullanılmıştır.
Günümüzde doğal taşlar her ne kadar endüstri tarafından şekillendirilse de Taş,
endüstriyel bir ürün değildir. Doğada milyarlarca yılda şekillenmiş, onun parçası olup tüm
gizemini barındıran benzersiz, oluştukları ortamın koşullarını yansıtan içyapıları, fosilleri ve
insanlık tarafından binlerce yıllık tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmasıyla dünya ve
insanlık tarihinin gelişimine ışık tutan nitelikleri taşıyan, başka hiçbir yapı malzemesinde
bulunmayan özelliklere sahip ayrıcalıklı bir malzeme kılmaktadır. 4,6 milyar yıllık dünyamızın
tarihine ilişkin çok önemli ve güvenilir ipuçları veren taşın tarihi, bu nitelikleri ile aynı
zamanda insanlık ve tabiat tarihinin en önemli şahitleri, eşi bulunmaz ve taklit edilemeyen
künyeleridir.
Bilim insanlarına göre 13,8 milyar yıl önce olan büyük patlama (big bang)’dan sonra
ve günümüzden 10 milyar yıl kadar önce henüz dünyamız oluşmamışken, ana bileşenleri %98
hidrojen ve helyumdan oluşan yıldızlar ve gökadalar ortaya çıkarak evrenimizi oluşturmuşlardı.
Farklı teoriler olmakla birlikte bugün genellikle kabul edilen teoriye göre evrenin oluşmasından
5,5 milyar yıl sonra, günümüzden 4,5 milyar yıl kadar önce oluşan Dünyamıza 4,3 milyar yıl
önce Mars gezegeni büyüklüğünde bir cisim çarpmış ve büyük bir parça kopartarak Ay
oluşmuştur. Çarpışma yerkabuğunu kızgın bir kor eriyikle kaplamış, yavaş yavaş soğumasıyla
da taşlardan oluşan, Litosfer adı verilen bir kabuk yeryüzünün dış katmanını oluşturmuştur.
Volkanik lav akıntılarıyla, depremlerle, sıcaklık değişimleriyle ve meteorların düşmesiyle
yer yüzeyi sürekli olarak kırılıp parçalanmış, lavlarla birlikte yeryüzüne çıkan volkanik
gazlardan su buharı, karbondioksit ve azot dünyamızın etrafında atmosferimizi oluşturmuştur.
4,2 milyar yıl önce ısının 100 santigrad derecenin altına inmesiyle buharlaşma azalmış ve
okyanusların oluşum aşaması başlamıştır. Volkanik aktiviteler sonucunda açığa çıkan su buharı
ile birlikte buzla kaplı meteroitlerin dünyamıza düşmesiyle buharlaşan su yağmur olarak tekrar
dünyamıza inerek zamanla çukurlukları dolduran okyanusları oluşturmuştur.
Yerkabuğunda ilk olarak Bazalt ve kıtaları temsil eden Granit meydana gelmiştir. İlk
canlıların görülmeye başladığı tarih günümüzden 3,5 milyar yıl öncedir. Üzerinde canlıların
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yaşadığı, taşlardan oluşan Litosfer adı verilen kısmın kalınlığı dünyamızın yarıçapının % 1’i
kadardır. Maddenin en küçük parçası atomlardan oluşan elementlerin bir araya gelmesiyle
mineraller, minerallerin bir araya gelmesiyle de taşlar oluşmuştur, diğer bir deyişle doğal taşlar
bir mineraller topluluğudur. Taşların içerdiği minerallere bakarak oluştukları ortamları
hakkında geniş bilgiler elde edilmesi sayesindedir ki taşlar, oluşumları sırasındaki doğal ortamı
yansıtan bir belge niteliğindedir. İçinde bulunan mineral ve fosiller, incelenen taşın jeolojik
zaman boyunca başından geçen tüm olayları bize anlatır, diğer bir deyişle dünyamızın
milyarlarca yıllık jeolojik gelişiminin izleri taşlarda kayıtlıdır.
Minerallerin bazı türleri doğada nadir olarak ve düzgün kristaller halinde bulunduğundan
bunlar yarı değerli veya değerli mineraller, diğer bir deyişle süs taşları olarak sınıflandırılırlar.
Süs taşları oldukça sert, asit etkisine karşı dayanıklı, işlenebilir ve şekillendirildiklerinde ışığı
hayranlık verici bir şekilde yansıtan özel taşlardır (1).
2.2. Tanım ve Genel Sınıflandırma
Jeolojik tanımıyla Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik
kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98'i
CaCO3'ten (Kalsiyum karbonat) oluşmaktadır. Düşük oranda MgCO3 (Magnezyum karbonat)
içermektedir. CaCO3 kristallerinden oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit”tir. Aynı
zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler
bulunabilir.
Endüstriyel anlamda ise; KESİLİP PARLATILABİLEN her cins taş mermer olarak kabul
edilmektedir.
Taşlar Magmatik [(Plütonik(derinlik kayaları), Volkanik (yüzey kayaları), Sub Volkanik
(yarı derinlik kayaları)], Sedimanter (tortul-çökel) ve Metamorfik (başkalaşım) taşları olarak
üç ana gruba ayrılırlar. Jeolojik süreç boyunca magmatik taşlar metamorfik ve tortul taşlara,
tortul taşlar magmatik ve metamorfik taşlara, metamorfik taşlar da magmatik ve tortul taşlara
dönüşürler, bu döngüye “kaya döngüsü” denir.
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Şekil 1. Kaya döngüsü
Magma, yerkabuğunun derinliklerinde bulunan ve sıcaklığı 600-1300 0C derece arasında
değişen erimiş silikat bileşiklerinden oluşur. Magmanın kristalleşmesi veya soğuyup
katılaşmasıyla magmatik kayalar oluşur. Bu kayalar yer kabuğunun farklı derinliklerine
yerleşirler veya yeryüzünde volkanlar şeklinde gözlendiklerinden farklı özellikler sergilerler.
Soğuma ve katılaşma yeryüzüne yakın yerde olursa damar taşları (yarı derinlik taşları),
yeryüzünde hızlı bir şekilde gerçekleşirse volkanik taşlar (yüzey taşları), yerkabuğunun
derinlerinde olursa plütonik kayaları oluştururlar. Bazalt, Andezit, Trakit, Riyolit, Diyabaz,
Aplit, Pegmatit, Porfir, Granit, Gabro, Siyenit, Diyorit Magmatik kayalardandır.

Şekil 2. Magmatik kayaç resimleri
Doğada var olan kayaçların oluştukları sıcaklık ve basınç koşullarından farklı olarak 200800 C derece ısı ve basınç koşullarının etkisi altında kalmaları sonucu katı durumlarını
0

koruyarak uğramış oldukları yapısal, dokusal ve bileşimsel değişikliğe "Metamorfizma", bu
değişiklikle oluşmuş olan yeni kayaca da "Metamorfik Kayaç" denir. Mermer, gnays, şist,
kuvarsit, arduvaz ve serpantin bilinen başlıca Metamorfik taşlardır.
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Şekil 3. Metamorfik kayaç (mermer) resimleri
Yerkabuğunda daha önce oluşmuş olan her türden taşın fiziksel aşınma ve kimyasal
ayrışma sonucunda yer çekimi kuvveti, rüzgar, dalga, su ve buzullarla taşınıp göl, akarsu
havzaları ve denizlerde depolanmaları sonrasında çeşitli süreçler sonucunda yeniden taşlaşan
oluşumlara tortul (sedimanter-çökel) taşlar adı verilir.
Sedimanter kayaçları diğer taşlardan ayıran en önemli özelliklerden biri fosil
içermeleridir. Bu kayaçların incelenmesi, geçmiş zamana ait dış etkenler hakkında (iklim, bitki
örtüsü ve canlı yaşamı vb. gibi) yerkabuğunun ve canlı yaşamının tarihçesini aydınlatmada
diğer gruptaki kayaçlara (magmatik, metamorfik) göre daha sağlıklı bilgiler verir. Tortul taşlar
hacim olarak yerkabuğunun %5’ini, magmatik ve metamorfik taşlar ise %95’ini oluşturmakta,
buna karşılık yer yüzeyinde tortul taşların kapladığı alan %75, magmatik ve metamorfik taşların
kapladığı alan ise %25 civarındadır. Dolayısıyla insanların faydalandığı birçok maden yatağını
içerirler. Petrol, yer altı ve yer üstü suları, kömür, demir, boksit, altın, elmas, uranyum vb. gibi
çok değerli madenler sedimanter kayaçlar içerisinde yataklanmaktadır.
Tortul taşlar, Kırıntılı (kumtaşı, çakıltaşı, konglomera, breş, puding), Kimyasal (kireçtaşı,
traverten, oniks, dolomit), Organik (fosilli kireçtaşı, kömür, gnays, şist) olmak üzere başlıca üç
ana gruba ayrılır. Tortul taşlar içinde yerkabuğunda en yaygın olarak kireçtaşı, kumtaşı ve çakıl
taşları-konglomeralar (breş ve puding) gözlenir. Bu taşlar doğal taş sektöründe yaygın bir
kullanım alanına sahiptir (1).

Şekil 4. Tortul kayaç resimleri (kiltaşı (şist), mercan kalkeri, traverten)
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2.2.1. Doğal Taşların Farklı Özelliklere Göre Sınıflandırılması
Doğal taşlar;
• Mineral Tane Boyutlarına Göre
• Mineral Bileşim ve Oranlarına Göre
• Yapı ve Dokularına Göre
• Jeolojik Olarak
• Ekonomik Şartlara Göre
• Ticari Pazara ve Renge Göre
• Sertliklerine Göre
• Kullanım Şekline Göre
• Kökenlerine Göre
sınıflandırılmaktadır.
- Mineral tane boyutlarına göre sınıflandırma;
• İnce taneli mermer (1 mm),
• Orta taneli mermer (1-5 mm),
• İri taneli mermer (5 mm ile 1-2 cm),

Şekil 5. Mineral tane boyutuna göre sınıflandırılan mermerlere ait resimler,
- Mineral bileşim ve oranlarına göre sınıflandırma;
• Mermer; % 95 kalsit (CaCO3) içerir. Masif yapıda ve taneli dokuya sahiptir. Kuvars ve
mika gibi diğer mineralleri içerebilir.
• Mermer-Skarn; % 80-90 kalsit içerir. Masif yapıda ve taneli dokuya sahiptir. Epidot,
diopsit, gröna, olivin ve plajioklas gibi diğer mineralleri içerebilir.
• Spolen; % 80 kalsit içerir. Şisti yapıda ve yönlü dokuya sahiptir. Flogopit, tremotil,
diopsit, plajioklas ve gröna gibi diğer mineralleri içerebilir.
• Kalkşist; % 60-70 kalsit içerir. Şisti yapıda ve yönlü dokuya sahiptir. Klorit, epidot, mika
ve lepidolit gibi diğer mineralleri içerebilir.
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- Yapı ve dokularına göre sınıflandırma;
• Masif mermer; kompakt görünümlü, ince ve iri tanelidir.
• Laminal mermer; renkli şeritli görünümde, ince taneli şeritler farklı mineral veya
elementler içerirler.
• Şisti mermer; yapraklı yapıda ve önemli miktarda mika içermektedir.
• Breşik mermer; tekrar kırılmış ikincil minerallerle dolgulanmıştır. Ana dolgular farklı
renk ve mineral içerikli olabilirler.

Şekil 6. Yapı ve dokularına göre sınıflandırılan mermerlere ait resimler,
- Jeolojik olarak sınıflandırma;
Metamorfik taşlar (Hakiki mermerler, kireçtaşları vb.): Tam kristalleşmiş taşları içine
alır. Genellikle iyi kristalleşmişlerdir. Renkleri genellikle beyaz ve açık gridir. Bileşimlerinde
çok yabancı madde taşırlar.
Sedimanter taşlar (Travertenler, oniks mermerler vb.): Oniks ve travertenleri içerir.
Yapılarında yalnız CaCO3 vardır. Travertenler toplu iğne başından, birkaç cm’ye varan
boşluklar içerdiklerinden kolaylıkla işlenebilmekte ve iyi cila kabul edebilmektedirler.
Magmatik taşlar (Granit, diyabaz, siyenit vb.): Magmatik kökenli mermerleri içerirler.
Andezit, dasit, granit, siyanit, bazalt, diabaz, gabro, serpantin vs. gibi.
- Ekonomik şartlara göre sınıflandırma;
Mermerin bilimsel tanımları dışında yapılan bir sınıflandırma şeklidir.
• Normal mermerler (mermer, dolomit, konglomera gibi),
• Sert mermerler (granit, serpantin, diyabaz gibi),
• Traverten ve oniks mermerler
- Ticari pazara ve renge göre sınıflandırma;
• Bu sınıflandırma şeklinde mermer bulunduğu yerleşim yerine ve mermerin rengine göre
sınıflandırılır. Buna göre mermer piyasada bu isimle tanınır ve nitelikleri bilinir.
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Afyon menekşe

Harmankaya bej

Bilecik pembe

Burdur beji

Şekil 7. Ticari Pazar ve renge göre sınıflandırılan mermerlere ait resimler
- Sertliklerine göre sınıflandırma;
• Sert mermer gurubuna giren kayaçlar zor kesilebilme yüksek kesim maliyetleri gibi
olumsuz özelliklere karşılık; düzgün yüzeyli plakalar elde edilmesi ve iyi cila kabul
etmeleri gibi avantajlara sahiptirler.
SERTLİĞİNE GÖRE MERMERLER
Yumuşak mermerler (Sertlik=3,5-4)
Sert mermerler (Sertlik=6-7)
Açık renkli
Koyu renkli
Açık renkli
Koyu renkli
Mermerler
Renkli mermerler
Granit
Diyabaz
Metamorfik kalkerler Renkli metamorfik kayaçlar Siyenit
Gabro
Şistler
Yeşil şistler
Kuvars
Diğerleri
Diğerleri
Diyorit
Serpantin-ultrabazik
- Kullanım şekline göre sınıflandırma;
Parlatılarak kullanılanlar
Beyaz mermerler
(Afyon beyazı, Muğla beyazı, Sandıklı beyazı,
Afyon şeker vb.)
Renkli mermerler
(Elazığ vişne, Ege bordo, Ege rose, Eoros siyahı,
Ege kahve vb.)
Bejler
(Burdur beji, Çeşme beji, Bursa beji vb.)
Travertenler
(Denizli traverteni, Bucak traverteni, Konya
traverteni vb.)
Oniksler
(Demirci bal oniksi, Tokat oniksi, Balıkesir gül
oniksi vb.)
Sert taşlar
(Giresun, Aksaray, Yaylak, Bergama graniti,
Çankırı serpantini ve magmatik ve metamorfik
kayaçlar bu grubu oluşturur).
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Parlatılmadan kullanılanlar
Kayrak taşı
Çanakkale taşı
Foça taşı gibi üretildiği bölgenin adı
ile anılan şistler, tüfit ve neojen kireç
taşları
Bazalt

Andezit

Granit

- Kökenlerine göre sınıflandırma;
1. Metamorfik taşlar (Hakiki mermerler, kireçtaşları vb.),
2. Sedimanter taşlar (Travertenler, oniks mermerler vb.),
3. Magmatik taşlar (Granit, diyabaz, siyenit vb.),
1. GRUP Tam kristalleşmiş taşları içine alır. Genellikle iyi kristalleşmişlerdir. Renkleri
genellikle beyaz ve açık gridir. Bileşimlerinde çok yabancı madde taşırlar.
2. GRUP Oniks ve travertenleri içerir. Yapılarında yalnız CaCO3 vardır. Travertenler toplu iğne
başından, birkaç cm’ye varan boşluklar içerdiklerinden kolaylıkla işlenebilmekte ve iyi cila
kabul edebilmektedirler.
3. GRUP Magmatik kökenli mermerleri içerirler. Andezit, dasit, granit, siyenit, bazalt, diyabaz,
gabro, serpantin vs. gibi (2).

2.3. Doğal Taşların Kullanım Alanları
Mermerin başlıca tüketim alanları; inşaat sektörü, güzel sanatlar alanı ve dekorasyondur.
En geniş kullanım alanını inşaat sektörü teşkil eder. Binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon
işleri, anıtlar, heykeller ile süs ve hediyelik eşya imalatı önemli tüketim alanlarını oluşturur.
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Şekil 8. Doğal taşların kullanıldığı tarihi yapılara ait resimler
Taş ocaklarından çıkartılan doğal taşlar; yol ve kaldırım döşemesi, bordür taşı, kent
mobilyaları, duvar yapımı, duvar kaplaması, merdiven basamağı, çatı örtüsü, iç ve dış
dekorasyon, peyzaj, bahçe adım taşı, iç mekan döşeme, mutfak ve banyolarda giderek daha
fazla kullanılmaktadır.
Doğal

taşların,

fiziksel

özelliklerine

göre

uygun

mekânlarda

usulüne

göre

kullanıldıklarında her türlü işlevsellik ve ince zevkin tatmin edileceği dayanıklı, sağlam,
sağlıklı, doğal bir malzeme türü olarak modern mimari uygulamalarda doğal veya doğala yakın
görünümlü ve cilasız olarak kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Yapıların döşeme ve kaplamalarında genellikle mermer, traverten, granit, andezit, bazalt
ve tüf gibi doğal taş ürünleri kullanılmaktadır.
İç ve dış mekanlarda döşeme ve kaplama malzemesi olarak yüzeyleri honlama, cilalama,
alevle

yakma,

eskitme,

kumlama,

çekiçleme,

doldurma

ve

asitle

yıkama

ile

şekillendirilerek işlenen doğal taşlar daha fazla kullanılmaktadır.
Cilalı ve parlak yüzeylerin özellikle istenmediği döşeme, merdiven, havuz kenarları, bina
dış cephe kaplamaları, yürüyüş yolu ve kaldırımlarda honlamalı veya yüzeyinde çukurluklar
oluşan alevle yakmalı taşlar tercih edilmektedir. Çünkü, bu taşlar yüzeyi cilasız olduğu için
kaymayı önleyici ve emniyetli bir yürüyüş imkanı sağlamaktadır.
Dere yataklarında ve dağ yamaçlarında parçalar halinde ve dış yüzeyleri yuvarlaklaşıp
aşınmış olarak bulunan çakıl taşlarının yanı sıra kalsiyum ve magnezyumlu karbonat
birleşiminde mineralden oluşan dolomit ve kalsit dışında mermer, granit, siyenit, bazalt,
andezit, traverten, tüf ve kumtaşları da peyzaj düzenlemesinde kullanılmaktadır.
Büyük oranda kumtaşı, kireçtaşı, tüf, andezit, granit, arduvaz (kayrak) gibi taşlardan
oluşan moloz taş ve kesme taş, binaların temel ve duvarlarında, parke ve bordur taşları olarak
yol ve kaldırımlarda kullanılmaktadır.
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Duvar elemanı taşların seçiminde dekoratif oluşunun yanı sıra aşınmazlığı, sertliği ve
ucuzluğu da dikkate alınmalıdır. Renkleri solmamalı ve uzun yıllar ilk günkü özelliğini
korumalıdır.
Doğal yarılmış, yüzeyi pürüzlü taşlar kayağan taşı, kayraktaşı, sleyt ya da arduvaz olarak
bilinirler ve bu jeolojik yapısal özelliklerinden faydalanılarak kullanılırlar. Bu yapı taşları,
yüzeyindeki siyah renkli dallı yapı ile fosil görüntüsü verir. Binalarda estetik görünüşlü
dekorasyon malzemesi ve Avrupa, Amerika ülkelerinde tarihi nitelikteki binalarda kiremit
yerine çatı kaplaması olarak kullanılırlar.
Feng shui felsefesine göre düzenlenen Çin bahçeleri gruplar halinde düzenlenmiş veya
tek başlarına duran taş ve kayaları da içerirler. Güzel şekilleri ve dokuları yüzünden bahçeye
dahil edilen sert kaya ve taşların, toprağın ve çiçeklerin yumuşaklığıyla tezat yaratarak bahçenin
ying-yang dengesine katkıda bulunduğuna, bu şekilde ortamdaki enerjinin dengelenerek içinde
yaşayanların kötülüklerden korunduğuna, mutluluk ve huzurunun arttığına inanırlar (3).
2.4. Doğal Taşlarla İlgili Standartlar
Doğal taşlarla ilgili Türk Standartlarının adı ve numarası TSE’nin internet sitesinden
alınarak aşağıdaki tabloda verilmiştir (4).
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Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tablo 1. Doğal taşlarla ilgili Türk Standartlarının adı ve numarası

Türk Standardı No, Adı (Mermer ve Doğal Taşlar)
TS EN 1925
Doğal taşlar- Deney metotları- Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini
TS 5694 EN 12670
Doğal taşlar - Terimler ve tarifler
TS EN 13364
Doğal taşlar-Deney metotları-Saplama deliğinde kırılma yükünün tayini
TS EN 13919
Doğal taşlar - Deney metotları - Nemli ortamda so2 yıpratmasına karşı direncin tayini
TS EN 13373 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar-Deney metotları-Birimlerin geometrik özelliklerinin tayini
TS EN 14231 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar - Deney metotları - pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini
TS EN 13919 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar - Deney metotları - Nemli ortamda so2 yıpratmasına karşı direncin tayini
TS EN 1936 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar- Deney metotları- Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik
tayini
TS EN 15162 (İngilizce Metin)
Doğal taşın çıkartılması ve işlenmesi için makine ve tesisler-Katrak kesme için güvenlik kuralları
TS EN 15164 (İngilizce Metin)
Doğal taşın çıkartılması ve işlenmesi için makine ve tesisler-Zincir ve kemer için güvenlik
kuralları
TS EN 12371 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar-Deney metotları-Dona dayanım tayini
TS EN 12059+A1
Doğal taş mamulleri - Boyutlandırılmış taşlar - Gerekler
TS EN 16140 (İngilizce Metin)
Doğal taş deney yöntemleri- Isıl çevrimlerle oluşan görünüşteki değişikliklere hassasiyetin tayini
TS EN 772-11
Kâgir birimler - Deney yöntemleri - Bölüm 11: Betondan, gazbetondan, yapay ve doğal taştan
yapılmış kâgir birimlerde kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini
TS EN 12059:2008+A1:2011 (İngilizce Metin)
Doğal taş mamulleri - Taşların boyutlandırılması - Özellikler
TS EN 1467 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar - Ham bloklar – Özellikler (Direktif: 2006/42/EC)
TS EN 1468 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar - İşlenmemiş plâkalar – Özellikler (Direktif: 2006/42/EC)
TS EN 15162
Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Katraklar için güvenlik kuralları
TS EN 15164
Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik - Zincirli ve kayışlı dik
planyalar için kurallar
TS EN 12372
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Yoğun yük altında eğilme dayanımı tayini
TS EN 1926
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Tek eksenli basınç dayanımı tayini
TS EN 12407
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Petrografik inceleme
TS EN 1467
Doğal taşlar - Ham bloklar - Özellikler
TS EN 1468
Doğal taşlar - İşlenmemiş plakalar - Özellikler
TS EN 13161
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini
TS EN 13755
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Atmosfer basıncında su emme tayini
TS EN 14147
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini
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Kabul Tarihi
14.04.2000
24.02.2004
22.01.2003
17.02.2004
28.01.2004
28.01.2004
28.01.2004
03.07.2007
04.12.2008
04.12.2008
24.06.2010
05.06.2012
22.11.2011
19.07.2012
12.04.2012
05.06.2012
06.06.2012
12.06.2013
26.09.2013
09.10.2013
09.10.2013
18.12.2013
16.04.2014
16.04.2014
18.06.2014
25.06.2014
28.01.2004

Sıra No
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Türk Standardı No, Adı (Mermer ve Doğal Taşlar)
Kabul Tarihi
TS EN 14579
16.02.2006
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Ses hızı ilerlemesinin tayini
TS EN 14580
16.02.2006
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Statik elastik modülün tayini
TS EN 14581
16.02.2006
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Doğrusal ısıl genleşme katsayısının tayini
TS EN 14146
29.04.2014
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Dinamik elastisite modülünün tayini (temel rezonans
frekansının
ölçülmesiyle)
TS
EN 14158
02.12.2004
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Kopma enerjisinin tayini
TS EN 16140
22.11.2011
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Isıl döngülerle oluşan görünüşteki değişikliklere hassasiyetin
tayini
TS EN 15571 (İngilizce Metin)
18.02.2015
Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik - Yüzey işleme
makinaları
için(İngilizce
gereksinimler
TS
EN 16564
Metin)
18.02.2015
Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - güvenlik- Köprü tipi sayısal
kontrol (NC / CNC) versiyonları dahil testere / freze makineleri için gereksinimler
TS EN 1469 (İngilizce Metin)
30.04.2015
Doğal taş mamulleri - Kaplamada kullanılan plakalar - Özellikler
TS EN 12057 (İngilizce Metin)
30.04.2015
Doğal taş mamuller - Modüler karolar - Özellikler
TS EN 12058 (İngilizce Metin)
30.04.2015
Doğal taş mamuller - Döşeme ve merdiven kaplama plakları - Özellikler
TS EN 12057
30.04.2015
Doğal taş mamuller - Modüler karolar - Gerekler
TS EN 14066 (İngilizce Metin)
27.08.2015
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Isıl şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
TS EN 771-6:2011+A1 (İngilizce Metin)
27.08.2015
Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal taş kâgir birimler (Direktif: 89/106/EEC)
TS EN 15572 (İngilizce Metin)
23.10.2015
Madencilik ve doğal taş takım için makine ve tesisler - Güvenlik - kenar terbiye makineleri için
gereksinimler
TS EN 16515 (İngilizce Metin)
23.10.2015
Kültürel Mirasın Korunması - Rehber kültürel miras kullanılan doğal taş karakterize etmek
TS EN 16455 (İngilizce Metin)
21.12.2015
Kültürel mirasın korunması - Kültürel miraslarda kullanılan doğal taşlar ve ilgili malzemelerden
çözünür tuzların özütlenmesi ve tayini
TSE CEN/TR 17024 (İngilizce Metin)
20.03.2017
Doğal taşlar - doğal taşların kullanılması için kılavuz
TS EN 14157 (İngilizce Metin)
18.12.2017
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Aşınma direncinin tayini
TS EN 12440 (İngilizce Metin)
18.12.2017
Doğal taşlar - İsimlendirme kriterleri
TS EN 15163 (İngilizce Metin)
18.12.2017
Doğal taşın işletilmesi ve işlenmesi için makine ve tesisler- Güvenlik -Elmas tel kesme için
kurallar
TS
EN 772-20
05.04.2002
Kagir birimler - Deney metotları - Bölüm 20: Agrega, kırma taş ve doğal taş ile imal edilmiş kagir
birimlerin
yüzey düzgünlüğü
tayini
TS
EN 772-11:2011
(İngilizce
Metin)
13.12.2011
Kâgir birimler - Deney metotları - Bölüm 11: Betondan, yapay ve doğal taştan yapılmış kâgir
birimlerde
kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini
TS EN 12370
27.03.2001
Doğal taşlar - Deney metotları - Tuz kristallenmesine direncin tayini
TS EN 12371
12.04.2011
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Dona dayanım tayini
TS EN 12372 (İngilizce Metin)
03.07.2007
Doğal taşlar - Deney metotları - Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini
TS EN 12440
29.04.2010
Doğal taşlar - İsimlendirme kriterleri
TS EN 13373
02.12.2004
Doğal taşlar - Deney metotları - Doğal taş mamullerinin geometrik özelliklerinin tayini
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Sıra No
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74

75

76
77
78
79

80
81
82

Türk Standardı No, Adı (Mermer ve Doğal Taşlar)
TS EN 14146 (İngilizce Metin)
Doğal taş deney metotları - Dinamik elastisite modülünün tayini (temel rezonans frekansının
ölçülmesiyle)
TS EN 14147 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar - Deney metotları - Tuzlu buharla yıpranmaya direncin tayini
TS EN 14158 (İngilizce Metin)
Doğal taş deney metotları - Kopma enerjisinin tayini
TS EN 14205 (İngilizce Metin)
Doğal taş deney metotları - Knoop sertliğinin tayini
TS EN 14231
Doğal taşlar - Deney metotları - pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini
TS EN 14579 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar - Deney metotları - Ses hızı ilerlemesinin tayini
TS EN 14580 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar - Deney metotları - Statik elastik modülün tayini
TS EN 14581 (İngilizce Metin)
Doğal taşlar - Deney metotları - Doğrusal ısıl genleşme katsayısının tayini
TS EN 1936
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik
tayini
TS 6234
Granit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 6234/T1
Granit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 10835
Andezit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 10835/T1
Andezit - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 5762
Diyabaz-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 5762/T1
Diyabaz-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 5961
Serpantin-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 5961/T1
Serpantin-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS EN 12326-1 (İngilizce Metin)
Sürekli olmayan çatı örtülerinde ve dış cephe kaplamalarında kullanılan kayrak taşı ve taş mamuller Bölüm 1: Kayrak taşı ve karbonatlı kayrak taşı için özellikler (Direktif: 89/106/EEC)
TS EN 12326-1
Sürekli olmayan çatı örtülerinde ve dış cephe kaplamalarında kullanılan kayrak taşı ve taş mamuller Bölüm 1: Kayrak taşı ve karbonatlı kayrak taşı için özellikler (Direktif: 89/106/EEC)
TS EN 12326-2:2011 (İngilizce Metin)
Kayraktaşı ve diğer taş mamuller- Sürekli olmayan çatı örtüsü ve kaplama için- Bölüm 2: Kayraktaşı ve
karbonat kayraktaşı için deney metotları
TS EN 12059+A1
Doğal taş mamulleri - Boyutlandırılmış taşlar - Gerekler
TS 5695
Yapı ve kaplama taşları - Tabii - Sınıflandırma
TS 10449
Mermer-Kalsiyum karbonat esaslı-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 10449/T1
Mermer-Kalsiyum karbonat esaslı-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1

TS 10834
Gabro-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 10834/T1
Gabro-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 11135
Trakit - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
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Kabul Tarihi
02.12.2004
28.01.2004
02.12.2004
28.01.2004
20.04.2004
16.02.2006
16.02.2006
16.02.2006
26.01.2010
20.12.1988
02.03.2004
13.04.1993
02.03.2004
22.04.1988
02.03.2004
06.09.1988
02.03.2004
30.10.2014

30.10.2014

31.01.2012

05.06.2012
05.04.1988
10.11.1992
02.03.2004

13.04.1993
02.03.2004
16.11.1993

Sıra No
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Türk Standardı No, Adı (Mermer ve Doğal Taşlar)
TS 11135/T1
Trakit - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 11137
Kireçtaşı (kalker)- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 11137/T1
Kireçtaşı (kalker)- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 11143
Traverten-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 11143/T1
Traverten-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 11145
Konglomera - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 11145/T1
Konglomera - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 11145/T2
Konglomera - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 11443
Oniks mermeri- Kalsiyum karbonat esaslı- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 11443/T1
Oniks mermeri- Kalsiyum karbonat esaslı- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 11444
Dolomit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 11444/T1
Dolomit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1
TS 11553
Siyenit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan
TS 11553/T1
Siyenit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1

Kabul Tarihi
02.03.2004
16.11.1993
02.03.2004
07.12.1993
02.03.2004
07.12.1993
02.03.2004
24.04.2007
08.11.1994
02.03.2004
08.11.1994
02.03.2004
07.02.1995
02.03.2004

Kaynak: TSE verileri, 2018

2.5. Doğal Taşların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları (GTİP)
Doğal taş sektörü, Harmonize Sistem Nomenklatöründe 25. ve 68’inci fasıllarda
sınıflandırılmıştır. 25’inci fasılda ham kayagan taşı, mermer ve granit yer almaktadır. Bu
gruptaki ürünler ham ve blok halindedir. 68’inci fasılda ise kesilmiş, ebatlanmış ve işlenmiş
ürünler yer alır. Harmonize Sistem Nomenklatörü esas alınarak oluşturulan Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyon Numaraları (GTİP) aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2. Doğal Taş Sektörünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları
251400000000 - Kayağan taşı (arduvaz)
251511000000 - Mermer ve traverten; ham veya kabaca yontulmuş
251512000000 - Mermer ve traverten; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş
251520000011 - Ekosin
251520000012 - Su mermeri
251520000019 - Yontulmaya ve inşaata elverişli kireçli taşlar
251611000000 - Granit (ham/kabaca yontulmuş)
251612000000 - Granit; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş
251620000000 - Gre
251690000000 - Yontulmaya ve inşaata elverişli diğer taşlar
680210001000 - Kayagan taşından mozaik için küpler vb. ve suni olarak granüller, tozlar
680210009011 - Kalkerli taşlardan/su mermerinden karo, küpler vb. eşya
680210009019 - Diğer karo, küpler vb. eşya
680221000011 - Mermer; yontulmuş/kesilmiş
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680221000012 - Traverten; yontulmuş/kesilmiş
680221000013 - Su mermeri; yontulmuş/kesilmiş
680221000019 - Diğer mermer, traverten ve su mermeri; yontulmaya elverişli
680223000000 - Granit; yontulmaya elverişli
680229001000 - Diğer kalkerli taşlar; yontulmaya elverişli
680229009000 - Diğer taşlar; yontulmaya elverişli
680291000011 - Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları
680291000019 - Mermerden, travertenden ve su mermerinden yontulmuş diğer eşyalar
680292000000 - Diğer kalkerli taşlar
680293100000 - Granit; net ağırlığı =>10 kg, cilalanmış, dekore edilmiş veya işlenmiş fakat
yontulmamış
680293900000 - Granit; diğer
680299100000 - Diğer taşlar; net ağırlığı=>10 kg, cilalanmış, dekore/işlenmiş fakat
yontulmamış
680299900000 - Diğer taşlar; diğer
680300100000 - İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından
eşya; çatı ve duvar kaplamalarında kullanılan
680300900000 - İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından
eşya; diğer yerde kullanılan
681099000011 - Betondan bordür taşları
681099000019 - Çimentodan bordür taşları ve diğer eşya
681140000000 - Amyantlı çimentodan eşya
681181000000 - Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar
681182000000 - Amyant içermeyen çimentodan diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya
681189000000 - Amyant içermeyen diğer eşya
681280100000 - Krosidolitten işlenmiş lif; amyant/magnezyum karbonat ve amyant esaslı
karışım
681280901000 - Krosidolitten iplik
681280902000 - Krosidolitten dokunmuş/örme mensucat
681280909000 - Krosidolitten diğer eşya
681291000000 - Amyant ve amyant karışımlarından giyim eşyası, aksesuarı, ayakkabı ve başlık
681292000000 - Amyant ve amyant karışımlarından kağıt, cilt kartonu ve keçe
681293000000 - Amyant ve amyant karışımlarından sıkıştırılmış amyant lif conta
681299101000 - Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım; sivil hava
taşıtları için
681299109000 - Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım; diğerleri için
681299901000 - Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya; sivil hava taşıtları için
681299902000 - Amyant ve amyant karışımlarından iplikler
681299903000 - Amyant ve amyant karışımından dokunmuş/örme mensucat
681299909000 - Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya
681320002100 - Amyant içeren fren balataları
681320002900 - Amyant içeren fren yastıkları
681320009000 - Amyant içeren diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası
681381001000 - Amyant içermeyen fren balataları
681381009000 - Amyant içermeyen fren yastıkları
681389000000 - Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası
681410000000 - Aglomere edilmiş/terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak, şerit vb.
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681490000000 - İşlenmiş mika ve mikadan diğer eşya
681510100000 - Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya
681510900000 - Grafit/diğer karbondan eşya; diğer
681520000000 - Turbdan eşya
681591000011 - Pişirilmemiş kromit tuğlası
681591000019 - Magnezit, dolomit/kromit içeren diğer eşya
681599000000 - Taştan veya diğer mineral maddelerden diğer eşya
Kaynak: TÜİK, 2018 - Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi

3. Doğal Taş Rezervleri ve Üretim Yöntemleri
3.1 Doğal Taş Rezervleri
Dünya doğal taş rezervleri incelendiğinde Alp-Himalaya kuşağı içinde kalan Portekiz,
İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan gibi ülkelerde karbonatlı kayaç (mermer,
kireçtaşı, traverten ve oniks) rezervlerinin fazla olduğu görülmektedir. İspanya, Norveç,
Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Pakistan, Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika’da ise
işletilebilir magmatik kayaç (sert taş) rezervlerinin yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Asya
kıtasında başta Çin olmak üzere, Hindistan, İran önemli üretim potansiyeline sahip olan
ülkelerdir. Avrupa kıtasında ise İtalya, İspanya, Türkiye ve Portekiz doğal taş üretiminde ve
ticaretinde söz sahibi ülkeler arasındadır.
Doğal taş bakımından, jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele sahip olan
ülkemizde, bugünkü verilere göre 4 milyar m3 işletilebilir mermer, 2,8 milyar m3 işletilebilir
traverten, 1 milyar m3 granit rezervi bulunmaktadır. Bu değerlere göre Türkiye dünya doğal taş
rezervinin yaklaşık %40'ına sahiptir.
Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de 650'ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin
bulunduğu belirlenmiştir. Başlıca doğal taş türlerimiz, çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker
(mermer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks), konglomera, breş ve magmatik kökenli
kayaçlardan (granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.) oluşmaktadır.
Rezervlerimizin, mermer çeşitliliği ile birlikte değerlendirildiğinde, sektörün önemli bir
istihdam kaynağı oluşturduğu ve dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olduğumuz
görülmektedir. Türkiye'de üretilen ve uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitleri,
Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli
Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker'dir.
Dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip olan
Türkiye’de, rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Rezervlerin
bölgelere göre dağılımı, Ege Bölgesi %32, Marmara %26, İç Anadolu %11, Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi %31 şeklindedir.
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Şekil 9. Türkiye doğal taş rezervleri haritası (MTA Genel Müdürlüğü)
Doğal taşlar grubunda mermerden sonra ikinci önemli doğal taş granittir. Plütonik
magmatik kökenli bir kayaç olan granit, asidik bir bileşime sahiptir. Grinin çeşitli tonlarında
renklere sahip olan granitler, genellikle dış kaplama ve yer döşemesinde kullanılmaktadır.
Özellikle inşaat sektöründe kullanılan granit, iyi cila alma, renk çekiciliği ve sağlamlığı
sayesinde aynı zamanda figür işlemeciliğinde de kullanılmaktadır. Önemli rezervler Ordu,
Rize, Trabzon, Balıkesir, Kırklareli, Kırşehir, Bolu, İzmit, Çanakkale ve İzmir’de
bulunmaktadır. Parlak görünümü ve dayanıklılığı ile genellikle gelişmiş ülkelerde tercih edilen
granitin

kullanımı

son

zamanlarda

ülkemizde

de

yaygınlaşmaya

başlamıştır.

Doğal taşlar konusunda son dönemdeki önemli gelişme de 89/106/EEC sayılı “İnşaat
Malzemeleri Direktifi” kapsamındaki CE işareti uygulamasıdır. İlgili direktif kapsamında iç ve
dış cephelerde; yer ve duvar kaplaması amacı ile kullanılan mermer ve diğer doğal taşlarda CE
işareti alma zorunluluğu getirilmiştir.
Uzun yıllar ekonomimiz içindeki gerçek potansiyeline ulaşamamış olan doğal taş
sektörümüz, 1985 yılında Maden Kanunu kapsamına alınması ile yeni bir döneme girmiştir.
Sektör, bu tarihten sonra her geçen yıl bir önceki yıla göre biraz daha büyümüş ve bugün maden
ihracatımız içinde ilk sıradaki yerini almıştır.
Günümüzde klasik mermer üretim yöntemleri terk edilerek modern üretim yöntemlerine
geçilmiştir. Mermer işleme kapasiteleri sürekli büyümekte, modern tesislerimizin sayısı sürekli
olarak artmakta ve uzun yıllar blok mermer üzerine olan ihracatımız artık büyük oranda mamul
hale getirilerek yapılmaktadır. Mermer sektöründe, 2.821 adet mermer işletme izinli ruhsat
sahası (mermer ocağı), küçük ve orta ölçekli yaklaşık 2.000 fabrika ve 9.000 atölye bulunmakta
ve yaklaşık 300.000 kişi istihdam edilmektedir. Üretimin tamamı özel sektör tarafından
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yapılmaktadır. Türkiye'de 2016 yılında yaklaşık 17,5 milyon m3 doğal taş üretimi yapılmıştır
(6). Aşağıdaki tabloda 2011 ile 2016 yılları arasında Ülkemizde üretilen doğal taşlara ait üretim
miktarları verilmiştir.

Tablo 3. 2011-2016 yılları doğal taş üretim miktarları
2011-2016 YILLARI DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ
Sıra no:

Maden Adı

Üretim Miktarı
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Birim

1

İgnimbrit

55.873

14.275

29.380

32.195

36.579

39.302

m3

2

Mermer

4.086.222

4.488.947

4.255.545

4.220.564

5.613.435

5.287.780

m3

3

Oniks

7.678

13.335

15.665

10.688

6.905

7.177

m3

4

Traverten

1.685.049

797.915

713.697

812.840

1.239.369

1.096.112

m3

5.834.822

5.314.472

5.014.287

5.076.287

6.896.288

6.430.371

m3

15.754.019

14.349.074

13.538.575 13.705.974

18.619.978

17.362.002

TON

Toplam
m3 = 2,7 ton
1

Andezit

2.878.093

2.891.804

3.358.863

6.803.746

2.863.978

3.234.082

ton

2

Bazalt

18.860.838

24.013.727

21.870.408 22.887.509

23.060.917

24.883.169

ton

3

Granit

245.911

566.650

183.535

189.364

157.463

314.059

ton

4

Dekoratif taş + Mozaik +
Kayrak vd.

651.932

296.802

483.178

857.551

108.155

1.151.162

ton

5

Serpantin

2.514.601

1.025.427

14.701

13.112

138.454

991.276

ton

6

Yapıtaşı

270.270

65.756

37.945

33.553

68.302

85.790

ton

7

Diyabaz

293.777

94.835

335.958

226.939

331.027

3.132.276

ton

8

Gabro

252.463

255.070

198.947

540.103

ton

Toplam

25.715.422

28.955.001

26.537.051 31.266.844

26.927.243

34.331.917

ton

Genel Toplam

41.469.441

43.304.075

40.075.626 44.972.818

45.547.221

51.693.919

ton

Kaynak: http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Taslar, (erişim tarihi 13.12.2017)
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3.2 Doğal Taş Üretim Yöntemleri
Doğal taş madencilik yöntemleri topografik durum, iklim, ekonomi, çevre ve üretim
tekniği koşullarına göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmaların dışında diğer kıstaslarına göre
yapılan sınıflandırmalar da mevcuttur (7).
A) Çevre koşullarına göre doğal taş maden işletmeciliği:
1- Açık ocak doğal taş madenciliği,
2- Yeraltı doğal taş madenciliği,
olarak başlıca iki gruba ayrılır.
B) Blok çıkarmada kesme işleminin sürekliliğine göre;
1- Kesikli doğal taş üretim yöntemleri,
2- Sürekli (kesintisiz) doğal taş üretim yöntemleri,
Kesikli üretim yönteminde ana kayaçtan doğal taş blok kesiminde kesim işlemlerinde
kesiklikler bulunur. Örneğin; üçlü kama yönteminde veya delme-patlatma ile blok üretiminde
işlemler arasında zaman aralıkları bulunurken, sürekli kesimde kesme zaman aralıkları
bulunmaz. Sürekli kesme yöntemine örnekler ise; elmas telli kesme, kollu kesicilerle kesme ve
bantlı kesicilerle kesme yöntemleri verilebilir.
C) Doğal taş blok kesim/üretim teknolojilerine göre sınıflama ise;
1- Çelik halatlı kesim makinasıyla kesim/üretim yöntemi,
2- Elmas telli kesim makinasıyla kesim/üretim yöntemi,
3- Dairesel testereli kesim makinasıyla kesim/üretim yöntemi,
4- Alev jeti ekipmanı ile blok kesim/üretim yöntemi,
5- Su jeti ekipmanı ile blok kesim/üretim yöntemi,
6- Zincirli/bantlı kollu kesme makinalarıyla kesim/üretim yöntemi
7- Delik delme makinalarıyla (sondaj) kesim/üretim yöntemi,
8- Diğer yöntemler ve/veya bu yöntemlerin birlikte kullanıldığı blok kesme yöntemleri
D) Jeomorfolojik (jeolojik ve topografik yapı) konuma göre;
1- Ova tipi doğal taş madenciliği,
2- Yamaç/sırt tipi doğal taş madenciliği,
3- Doruk/tepe tipi doğal taş madenciliği,
Açık ocak işletme yöntemleri ile doğal taş blok üretimi yapılacak doğal taş yatakları; dik
yataklar, yatay veya yataya yakın konumlu yataklar ve eğimli yataklar şeklinde masif, tabakalı
(katmanlı) ve damar tipli olarak bulunurlar (Şekil 10).
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Dik yataklar

Yatay yataklar

Eğimli yataklar

Şekil 10. Doğal taş yataklarının şematik kesit görünümleri (7)
Doğal taş (mermer) yatakları bulunduğu jeomorfolojide konumları nedeniyle, ova,
doruk/tepe, yamaç/sırt, vadi yamaç/tabanlarında yer alırlar. Açık ocak doğal taş madenciliği de
buna bağlı olarak, yukarıda belirtilen morfolojik yapılara göre adlandırılmaktadır. Ayrıca açık
ocak işletme yöntemlerinde basamak teşkiline göre de sınıflandırılmaktadır.
a) Ova tipi doğal taş ocak işletmeciliği,
1) Tek kademeli,
2) Çok kademeli,
3) Kazan tipi ocaklar,
b)Doruk tipi doğal taş ocak işletmeciliği,
1) Tek kademeli,
2) Çok kademeli,
c) Yamaç tipi doğal taş ocak işletmeciliği,
1) Tek kademeli,
2) Çok kademeli,
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Şekil 11. Doğal taş ocaklarına ait resimler (7)
Genel olarak alt yapısı tamamlanmış ve örtü kütlesi temizlenmiş doğal taş maden
işletmeciliğinde ana kütleden blok kesim için takip edilecek evreler şunlardır:
a - Üretim öncesi hazırlık - Kanal açma (yarma-oluk),
b - Doğal taş bloğunun ana kütleden ayrılması: Değişik kesme makinaları ve/veya delme
yöntemi ile kesim, kama ve yapraklar ile çatlatıp ayırma, çok zayıf patlayıcılar, hidrolik krikolar
ile yapılabilir. Duruma göre yardımcı makinalar da kullanılabilir.
c.- Doğal taş bloklarının devrilmesi/ötelenmesi: Hidrolik krikolar, havalı yastıklar, ters kepçe,
loder ve dozerlerle ötelenme,
d - Blokların kaldırma/yükleme işlemi: Değişik tipte vinçler (kule veya gezer vinçler) değişik
güçte loderler veya çelik halatlı yükleyici taşıyıcı kamyonlar,
e - Nakliye işlemi: Ocaktan nakliye tren, kamyon ve duruma göre rulolu konveyörler ile
yapılabilir (7).
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Şekil 12. Doğal taş üretimlerine ait şematik görüntü ve resimler (7)
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3.3 Yüzey Silim Yöntemleri
3.3.1 Honlama
Honlama (mat cilalı) işlemi, kesilmiş olan plaka yüzeylerinin çeşitli boyutlarda
aşındırıcılarla aşındırarak pürüzlülüğün giderilmesidir. Bu işlem sonucunda aşındırıcı izleri
silinmekte ve daha sonra bazı durumlarda mat cila aşındırıcısı (kıl keçe) kullanılmaktadır.
Honlama işlemi sonucunda düz, pürüzsüz ve nispeten parlak bir yüzey elde edilmektedir. Ancak
elde edilen parlaklık, cilalanmış ve parlatılmış doğal taş yüzeyleri gibi ışığı yansıtmaz. Cilalı
ve parlak yüzeylerin özellikle istenmediği döşeme, merdiven ve havuz kenarları kaplamaları
gibi yerlerde tercih edilmektedir. Yüzey cilasız olduğu için kaymayı önleyici ve emniyetli bir
yürüyüş imkanı da sağlamaktadır. Honlama işlemi genellikle, tüm uğraşılara rağmen istenilen
şekilde cila almayan doğal taşlara uygulanmaktadır.
3.3.2 Cilalama
Parlatma işlemi farklı bileşim ve sertlikteki aşındırıcılar ile kimyasal eriticilerin amacına
uygun bir şekilde sıralı ve ortak kullanımı sonucunda sağlanmaktadır. Genellikle 80–600 mesh
arası numaralı aşındırıcılar kullanılmakla birlikte daha hassas ve sorunlu taşlarda 36–1200 mesh
arası aşındırıcılar kullanılmaktadır. Son olarakta cila taşı kullanılır. Ancak taş yüzeyindeki
birkaç mikronluk çok küçük pürüzleri gidermek için oksalit asit içerikli aşındırıcılar da
kullanılmaktadır. Bu işlemin uygulandığı taşın yüzeyinde, boşlukların izole edilmesinden
dolayı genellikle gözenek yoktur. Bu da atmosferik ve kimyasal etkilere karşı daha dayanıklı
olmasını sağlamaktadır. Bazı taşlar cilalandığında oldukça kaygan olmaktadırlar. Bu taşlar
cilalı olarak zemin döşemesinde kullanılmamalıdır
3.3.3 Alevle Yakma
Alevle yakma işlemi, farklı termal genleşme katsayısına sahip değişik minerallerden
oluşan kayaçlara uygulanmaktadır. Bu nedenle genellikle magmatik kökenli kayaçların
yüzeylerine uygulanan bir işlemdir. Özellikle granit içerisinde yer alan kuvars minerallerinin
ısı karşısındaki davranışları, bu işlemin granit yüzeylerinde etkili olmasını sağlamaktadır.
Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmamaları nedeniyle kalsiyum karbonat kökenli mermerlerde
bu işlem uygulanamaz. Hatta bileşiminde demir bulunan bazı granitler bile bu ısıl işleme uygun
olmayabilmektedir. Taşın aniden ısınmasıyla oluşan patlamalar sonucunda taş yüzeyinde
çukurluklar meydana gelirken yeni kristal taneleri ortaya çıkmaktadır. Bu işlem sonucunda
kuvars kristalleri termal şok ve ani soğuma ile ufak parçalara ayrılmaktadır. Bunun yanında taş
yüzeyinde tümsekli-çukurlu, pürüzlü bir yapı oluşmaktadır. Bu yapı, kaymayı önleyici özellikte
olması nedeniyle özellikle dış mekanlarda, yürüyüş yolu ve kaldırımlarda tercih edilmektedir.
3.3.4 Eskitme
Son yıllarda antik görünümlü doğal taşlara olan yoğun ilgi nedeniyle eskitme çalışmaları
hız kazanmıştır. Bazı doğal taş türlerinin küçük ebatlı ve yüzeyleri pürüzlü parçalarının
yıpranmış ve eskitilmiş bir görüntüye kavuşması için uygulanan bir işlemdir. Uygulanacak yere
göre mermer parçaları, değişik kalınlıklarda ve değişik boyutlarda kare veya dikdörtgen
şekillerde kesilmektedir. Eskitilmiş taşların kenar ve köşelerindeki keskin yüzeylerin yerini
daha yuvarlak bir profil almaktadır. Eskitme işlemine giren doğal taşların yüzeylerinde ilk
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kesimde oluşan testere izleri vardır. Eğer eskitme işlemi yeteri kadar iyi yapılamazsa bu izlerin
tam olarak kaybolmadığı görülmektedir. Eskitilmiş doğal taşlar cilalı ya da mat olarak iç ve dış
mekanlarda dekorasyon ve süs amaçlı kullanılmaktadır. Eskitme iki farklı yöntemle
yapılmaktadır: Bu işlem için özel olarak yapılmış eskitme tamburları ve vibratörler
kullanılmaktadır. Eskitme tamburları içerisinde eskitilecek doğal taşlar, su ve eskitme işlemini
yapacak olan aşındırıcı maddeler beraber konulmaktadır. Aşındırıcı olarak genellikle yıkanmış
kuvars kumu, seramik aşındırıcılar, çakıl taşı ve çelik bilyeler kullanılmaktadır. Eskitmenin
derecesine göre tambur belirli hızlarda belirli bir süre döndürülmektedir. Tambur içerisindeki
doğal taşlar, aşındırıcı maddelerin etkisiyle kenar, köşe ve yüzeylerinden küçük taneler
koparılarak keskinlikleri giderilmekte, eskimiş ve antik bir görüntüye kavuşturulmaktadır.
30x30 cm ve daha büyük boyutlu mermerler ise vibratörlerde eskitilmektedir. İkinci yöntemde
ise, eskitme tel fırça kafası ve eskitme fırçaları kullanılmaktadır. Bu işlem yumuşak ve sert
yüzey özelliğini lokal olarak beraberce taşıyan yüzeyler için uygundur. Çeşitli kalınlıkta çelik
telden oluşan fırçalar taşın yüzeyine dairesel hareketlerle (otomatik silme hattında olduğu gibi)
sırayla sürtülmektedir. Bu esnada yüzeydeki yumuşak bölgelerden bir miktar talaş
kaldırılmaktadır. Sonuçta taşın yüzey ve kenarlarında pürüzlü ve engebeli bir yüzey oluşarak
taş eskimiş bir görüntüye kavuşturulmuş olur. Bu tip yüzeye sahip olan taşlara patinato adı
verilmektedir.
3.3.5 Kumlama
Doğal taş yüzeylerinin mat-parlak pürüzlü bir görünüm kazanması ve değişik desenler
oluşturulması için uygulanmaktadır. Bu işlemde su ve kum karışımı, yüksek basınçlı olarak
doğal taş yüzeyine püskürtülmekte ya da otomatik kumlama makinaları kullanılmaktadır. Doğal
taş yüzeyinde kum tanelerinin ve/veya kumlama uçlarının çarpması ile küçük noktalar halinde
çok küçük çukur ve tümsekler oluşturulmaktadır. Böylelikle doğal taş yüzeyleri pürüzlü ve
antik bir görünüm kazanmaktadır. Kumlama ile şekillendirilmiş doğal taş yüzeyleri kaymayı
önleyici özelliğinden dolayı dış mekanlarda, yürüyüş yolu ve kaldırımlarda kullanılmaktadır.
Kumlama ile şekillendirilmiş pürüzlü yüzeyler dış cephelerde kullanıldığı zaman yoğun
kirliliğe maruz kalmaktadır. Yüzeyin pürüzlü olması sebebiyle kirliliğin temizlenmesi de
zorlaşmaktadır. Bu yüzeyler için mutlaka koruyucu kaplama malzemeleri kullanılmalıdır.
3.3.6 Çekiçleme
Çekiçlemede kullanılan aletler; madırga (çekiç), ahşap tokmak, varyoz, mucarta (taraklı
çekiç), çarpacak (keski), yassı kalem, dişli kalem, murç (sivri kalem), tarak, dişli tarak ve
çarpmadır. Sert taşlar mucarta ve kalemlerle işlenirken daha az sert taşların işlenmesinde tarak
ve keski kullanılır. Zayıf ve yumuşak taşlar ise kumdan bir yatak içerisinde işlenir. Çekiçleme
yöntemi gerekli tedbirler alınması koşuluyla her tür doğal taşlarda uygulanabilen bir yöntem
olmakla beraber genellikle bazalt, andezit gibi volkanitler ile tüflerde daha iyi sonuç
vermektedir. Çekiçleme, taşın yüzeyine alışılmış yüzeylerin dışında kabartılmış bir özellik
vermek amacıyla yapılır. Genellikle tarihi binaların yapı tarzı olması nedeniyle bu tip binaların
dış cephe kaplaması olarak tercih edilir. Çekiçleme işlemi el ile ya da otomatik makinalar
yardımıyla yapılabilir. Bu tip yüzey oluşturulan mermerler ıslakken bile kayma özelliği
göstermez. Çekiçleme yapılırken dikkat edilmesi gereken bir husus çekiçlemenin derinliğini
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fazla tutarak taşın kalınlığının gereğinden fazla azaltılmamasıdır. Çünkü gereğinden fazla
kalınlığı azaltılan taşların dayanımı da azalır (5).
4. Doğal Taş Ticareti
Ülkemiz madenciliğinde doğal taş sektörü son yıllarda gerek üretim, gerekse ihracatta
çok olumlu bir süreç içine girmiştir. 1980’li yıllarda kazanılan ivme ile diğer madencilik
faaliyetlerine göre daha aktif bir konuma girmiş olan üretim ve işletme sürecindeki kalite artışı
ile beraber kazanılan deneyimlerle uluslararası piyasalarda gerçek yerini edinme uğraşı
içindedir.
Mermeri hem çıkaran, hem de işleyerek ihraç eden ülkelerin başında Türkiye,
Yunanistan, İspanya, Portekiz, Brezilya, Arjantin, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tayvan,
Güney Kore gibi ülkeler gelmektedir. Yine İsrail, Suudi Arabistan, Fas, Fransa, Almanya,
Belçika, İngiltere, Finlandiya, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler kendi
üretimlerinin yanı sıra blok alıp işleyen ülkelerdir. Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri, Nepal,
İskandinav ülkeleri, Güney Afrika ülkeleri zengin rezervlerini henüz değerlendirmeyen, blok
satan ülkelerdir. Mermeri çıkaran, işleyen ve satan ülkeler arasında İtalya ve Çin sektör lideri
olarak kabul edilmektedir. Özellikle İtalya zengin mermer ve granit rezervlerinin yanı sıra
mermer çıkarma ve işleme teknolojileri bakımından da öncü konumdadır. Ancak çevreci
grupların baskısı, rezervlerde azalma ve değişik türdeki mermerleri dünya pazarlarına sunma
isteği nedeniyle, İtalya en büyük blok ithalatçısıdır. İtalya’da Carrera ve Verona bölgeleri
sektörün endüstriyel kümelenme alanları olarak öne çıkmaktadır (8).
Dünya ticaretinde doğal taş ihracatı ve ithalatı yapan ülkelerin 2016 yılı tablosu aşağıda
verilmiştir (9).
Tablo 4. Dünya Doğal Taş İhracatı (Bin ABD Doları )
ÜLKELER
ÇİN
MISIR
İRAN
HİNDİSTAN
BREZİLYA
DİĞER ÜLKELER
TÜRKİYE
İTALYA
PORTEKİZ
YUNANİSTAN
İSPANYA
TOPLAM

2014

2015

2016

2016 Pay (%)

6.683.933
314.553
187.673
2.028.518
1.260.508

7.547.882
247.317
0
1.809.055
1.185.490

6.225.426
226.982
274.072
1.747.670
1.105.713

34,87
1,27
1,54
9,79
6,19

3178675
2.142.554
2.492.182
447.302
340.671
1.152.323
20.228.892

2987437
1.922.171
2.225.535
378.397
305.504
958.266
19.567.054

2701023
1.818.102
2.135.670
367.684
335.335
914.603
17.852.280

15,23
10,09
11,96
2,06
1,88
5,12
100,00

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Sektör Raporları, Doğal taş Sektör Raporu, 2017.
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İSPANYA
914.603
5,12%

MISIR
226.982
1,27%

ÇİN
6.225.426
34,87%

YUNANİSTAN
335.335
1,88%

İRAN
274.072
1,54%
HİNDİSTAN
1.747.670
9,79%

PORTEKİZ
367.684
2,06%
İTALYA
2.135.670
11,96%

BREZİLYA
1.105.713
6,19%

TÜRKİYE
1.818.102
10,18%

DİĞER ÜLKELER
2701023
15,13%

Şekil 13. 2016 yılı dünyada ihracat yapan ülkeler.
Tablo 5. Dünya Doğal Taş İthalatı (Bin ABD Doları )
ÜLKELER

2014

2015

2016

2016 Pay (%)

GÜNEY KORE
JAPONYA
ALMANYA
FRANSA
ÇİN
ABD
İNGİLTERE
VİETNAM
HİNDİSTAN
İTALYA
DİĞER ÜLKELER
TÜM DÜNYA

790.910
861.387
752.091
567.651
2.996.887
3.257.441
659.419
100.941
414.959
515.902

805.636
697.226
612.632
481.686
2.292.874
3.415.574
644.920
92.341
507.060
453.668

875.286
620.524
552.198
470.083
2.141.242
3.236.882
607.961
425.850
415.900
414.530

5,33
3,78
3,36
2,86
13,03
19,69
3,70
2,59
2,53
2,52

7573913
18.491.501

7231208
17.234.825

6674633
16.435.089

40,61
100,00

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Sektör Raporları, Doğal taş Sektör Raporu, 2017.
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DİĞER ÜLKELER
6674633
40,61%

İTALYA
414.530
2,52%

GÜNEY KORE
875.286
5,33%

HİNDİSTAN
415.900
2,53%

JAPONYA
620.524
3,78%

VİETNAM
425.850
2,59%

ALMANYA
552.198
3,36%

İNGİLTERE
607.961
3,70%
ÇİN
2.141.242
13,03%

ABD
3.236.882
19,69%

FRANSA
470.083
2,86%

Şekil 14. 2016 Yılı dünyada ithalat yapan ülkeler.
4.1. Doğal Taşların Ülkemiz Ekonomisine Katkısı
Ülkemizde hali hazırda 5.000 civarında ruhsatlı saha, 2800’ü aşan işletme izinli aktif ocak
bulunmaktadır. Bu ocaklar, ülke mermer ve doğal taş rezervlerinin çok küçük bir bölümünü
kullanmaktadırlar. Henüz işletmeye alınamamış, ruhsata bağlanmamış, devreye alındığında
yüzyıllar boyu ürün verebilecek kapasitede birçok mermer ve doğal taş oluşumları mevcuttur.
Bu oluşumları değerlendirip pazar araştırması yapılarak ülkemize katma değer ekleyecek
projeler ve yatırımlara dönüştürüp dünyadaki payını arttırmanın yolu aranmalıdır.
Doğal taş sektörü ülkemizin ihracatındaki payını giderek arttıran bir sektördür. Dünya
ticaretinde de payı büyümekte olan sektör, Türkiye’de Dünya’daki bu artışın da ötesinde
büyümektedir.
Dünya ticaretinde doğal taşların ihracata yönelik değer itibariyle hacmi 17,3 Milyar dolar
olarak ciro göstermektedir. Ülkemizin 2017 yılı itibariyle 2,06 Milyar Dolar doğal taş ihracatı
gerçekleştirdiği dikkate alınırsa dünya doğal taş ihracat hacminin %12’ si ülkemizin taşlarıyla
yapılmıştır. Keza 2017 yılı itibariyle dünya doğal taş ihracatı yaklaşık 94 Milyon ton civarı
olduğuna göre, 2017 yılı ülkemizin doğal taş ihracatı yaklaşık 8,5 Milyon ton ile dünya dış
ticaret hacminin miktar itibariyle %9’unu üreterek ticaretini yapmaktadır.
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Türkiye, 2017 yılı itibariyle mermer ve doğal taş ihracatında Çin ve İtalya’nın ardından
üçüncü sırayı almaktadır. Ülkemizde üretilen mermer ve doğal taşlar 179 ülkeye ihraç
edilmektedir. Yeni pazar arayışlarına koşut olarak bu sayının giderek artması beklenmektedir.
Mermer ve doğal taş sektörünün ulusal ekonomiye katkı bakımından diğer pek çok
sektörden üstün yönü ithalata bağımlılığı düşüktür. Sektörde kullanılan ocak ve fabrika
makinelerinin tamamı ülkemizde üretilmektedir (Ocak ve fabrika makineleri ihraç edilen
ürünler arasında yer almaktadır). Mermer ve doğal taşın ocaktan çıkarılmasından mamul ürün
hale gelmesine kadar geçen safhalarda ithal ara ürün kullanımı %5 civarındadır. Yerli makine
kullanım oranı %95-100 arasındadır. Mermer ve doğal taş ihracatımızın %45’i işlenmiş ürünler
olduğu düşünüldüğünde bu durumun önemi daha net anlaşılacaktır.
4.2. Türkiye’de Dış Ticaret
4.2.1. İhracat
Mermer, blok veya kesilmiş parlatılmış olarak ihraç edilmektedir. Doğal taş ihracatında
katma değeri en yüksek ürün, işlenmiş mermer ve işlenmiş travertendir. Sektörün ihracat
potansiyeli, yatırımlara paralel olarak hızla gelişmektedir. 2003-2017 arasında doğal taş
ihracatımız %566 artışla 1,5 milyon tondan 8,5 milyon tona yükselmiştir.
TÜİK verilerine göre 2017 yılında 157.055.370.554 $ olarak gerçekleşen ülkemiz toplam
ihracatından %2,8 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %23,56 artışla
4.397.090.177 $ olarak gerçekleşmiştir. İhracatın % 46,83’ü doğal taşlar, %31,76’sı metalik
madenler, %21,05’i endüstriyel hammaddeler ve geri kalan %0,36’sı ise enerji
hammaddelerinden oluşmaktadır. 2017 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları
arasında Doğal Taşlar 8,47 milyon ton ve 2,06 milyar $ ile ilk sırada yer alırken, bu grubu, 4,88
milyon ton ve 1,39 milyar $ ile Metalik Cevherler, 14,57 milyon ton ve 925,6 milyon $ ile
Endüstriyel Mineraller ve en son olarak 113 bin ton ve 15,72 milyon $ ile Enerji Hammaddeleri
takip etmektedir.
Bu dönemde, Mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok 6,12 milyon ton ve
1,11 milyar $ ile 2017 yılında toplam maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün
olurken, işlenmiş mermer 1,87 milyon ton ve 795 milyon $ ile ikinci sırada yer almıştır.
2017 yılı doğal taş ihracatı toplamda 2016 yılına göre %13,26 artış ile 2.059.301.144
$ olarak gerçekleşmiştir. Mermer ve Traverten (Ham Blok ve Plakalar Halinde) 1,11 milyar $,
İşlenmiş Mermer 795,47 milyon $, İşlenmiş Traverten 122,97 milyon $, Yontulmaya veya
İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 16,3 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (945,8 milyon $), ABD (294,7 milyon
$), Suudi Arabistan (104,5 milyon $), Hindistan (84,8 milyon $) ve Irak (64,14 milyon $) yer
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almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; İsrail, BAE, Fransa, Avusturalya, Kanada, İngiltere, Almanya
ve İtalya takip etmektedir (10).
Tablo 6. Türkiye Doğal Taş İhracat Değerleri
2015
DOĞAL TAŞ HAM
MERMER ve
TRAVERTEN, HAM
BLOK VE PLAKALAR
HALİNDE
GRANİT, HAM
KAYAGAN TASI
(ARDUVAZ), HAM
HAM TOPLAM

MİKTAR
(KG)

4.898.957.831

2016
DEĞER
($)

MİKTAR
(KG)

883.923.234 4.869.254.266

2017
DEĞER
($)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
($)

871.714.560 6.118.746.755 1.112.260.553

74.266.152

4.973.280

67.255.172

5.971.781

60.199.192

5.180.994

2.909.966

372.935

3.187.169

374.144

4.833.120

519.656

4.976.133.949

889.269.449 4.939.696.607

878.060.485 6.183.779.067 1.117.961.203

1.739.141.838

868.940.662 1.775.763.132

801.807.210 1.870.476.846

795.468.955

284.067.574

137.459.766

250.072.991

112.437.513

318.522.916

122.972.890

18.765.925

8.030.357

15.152.994

5.496.536

13.805.074

5.736.349

1.450.380

747.673

929.491

571.559

2.533.698

797.534

89.310.573

17.723.694

84.816.191

19.728.529

79.531.702

16.364.213

940.041.347 2.284.870.236

941.339.941

DOĞAL TAŞ İŞLENMİŞ
MERMER, İŞLENMİŞ
TRAVERTEN,
İŞLENMİŞ
GRANİT, İŞLENMİŞ
KAYAGAN TASI
(ARDUVAZ), İŞLENMİŞ
YONTULMAYA VEYA
İNŞAATA ELVERİŞLİ
DİĞER TAŞLAR
İŞLENMİŞ TOPLAM

2.132.736.290 1.032.902.152 2.126.734.799

TOPLAM

7.108.870.239 1.922.171.601 7.066.431.406 1.818.101.832 8.468.649.303 2.059.301.144

Kaynak: TUİK verileri.
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Tablo 7. Türkiye Doğal Taş İhracatı Ülke Dağılımı (Milyon ABD $)
2016

2016-2017
değişim (%)

2017

2017 Pay (%)

Çin

730

946

29,60

45,93

ABD

288

295

2,23

14,31

Suudi Arabistan

119

105

-12,15

5,08

Hindistan

55

85

54,01

4,12

Irak

71

64

-10,03

3,11

İsrail

48

54

12,39

2,62

BAE

50

53

5,85

2,56

Fransa

45

52

14,87

2,52

Avustralya

31

36

15,06

1,74

Kanada

31

31

-1,00

1,50

İngiltere

26

24

-5,93

1,17

Almanya

22

23

4,13

1,12

İtalya

16

18

13,01

0,86

Kuveyt

13

16

16,68

0,76

İspanya
İLK 15 ÜLKE
TOPLAM

9

11

30,09

0,55

1.554

1.811

16,52

87,95

TOPLAM

1.818

2.059

13,27

100,00

Kaynak: TUİK

2017 DOĞAL TAŞ İHRACATI

Almanya
23
1,12%

İtalya
18
0,86%

Kuveyt
16
0,76%

Çin
946
45,93%

Fransa
52
2,52%

İngiltere
24
1,17%

Irak
64
3,11%

Hindistan
85
4,12%

İsrail
54
2,62%
İspanya
11
0,55%
Suudi Arabistan
105
5,08%

BAE
53
2,56%
ABD
295
14,31%

Diğer Ülkeler
248
12,05%

Şekil . 2017 yılı doğal taş ihracatı.
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Kanada
31
1,50%

Avustralya
36
1,74%

4.2.2. İthalat
TÜİK verilerine göre 2017 yılında 233.791.662.053 $ olarak gerçekleşen ülkemiz toplam
ithalatından %2,64 pay alan madencilik sektörü ithalatı, bir önceki yıla göre %48,35 artış ile
6.172.616.754 $ olarak gerçekleşmiştir. Maden ithalatının % 71,11’i enerji hammaddeleri,
%18,09’u metalik madenler, %7,87’si endüstriyel hammaddeler ve %2,93’ü doğal taşlardan
oluşmaktadır. 2017 yılında en fazla ithal edilen maden ürün grupları arasında Enerji
Hammaddeleri 4,4 milyar $ ile ilk sırada yer alırken, bu ürün grubunu, 1,12 milyar $ ile Metalik
Cevherler, 486 milyon $ ile Endüstriyel Mineraller ve en son olarak 180,69 milyon $ ile doğal
taşlar takip etmektedir.
Türkiye’nin doğal taş sektöründeki ithalat pozisyonuna bakıldığında, Hindistan’ın
yaklaşık %38’lik pay ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Hindistan’ı %16 oranında pay ile
İspanya ve %14 oranında pay ile Vietnam takip etmektedir.
Türkiye’nin doğal taş sektöründeki ithalat ürün kompozisyonuna bakıldığında ise ihracat
kompozisyonunun tam aksine işlenmiş granitin 2017 yılı ithalatının yaklaşık 150 milyon ABD
Doları ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Aşağıdaki tablolarda Türkiye doğal taş ithalatı
ülke dağılımı ve yapılan ithalata ait miktarlar verilmiştir.
Tablo 8. Türkiye doğal taş ithalatı ülke dağılımı (Bin ABD $)
Ülkeler

2016-2017
değişim (%)

Hindistan

2016
76.775

2017
68.996

-10,13

38,18

İspanya

40.529

28.818

-28,90

15,95

Vietnam

36.531

25.136

-31,19

13,91

İran

11.991

18.209

51,86

10,08

İtalya

11.583

14.080

21,56

7,79

Çin

15.049

7.561

-49,76

4,18

Brezilya

1.380

5.355

288,13

2,96

Yunanistan

4.990

5.289

6,00

2,93

Fransa

1.752

2.223

26,87

1,23

Norveç

871

931

6,93

0,52

İlk On Ülke Toplamı

201.450

176.598

-12,34

97,73

TOPLAM

204.256

180.693

-11,54

100,00

Kaynak: TUİK
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2017 Pay (%)

2017 DOĞAL TAŞ İTHALATI

Brezilya
5.355
2,96%

Vietnam
25.136
13,91%

İspanya
28.818
15,95%

İran
18.209
10,08%

Yunanistan
5.289
2,93%

Çin
7.561
4,18%

Fransa
2.223
1,23%
İtalya
14.080
7,79%

Diğer Ülkeleer
4.095
2,27%

Hindistan
68.996
38,18%

Norveç
931
0,52%

Şekil. 2017 Yılı Doğal taş İthalatı.

Tablo 9. Türkiye'nin doğal taş ithalatı (Bin ABD Doları)
ÜRÜNLER
HAM DOĞAL TAŞ
MERMER ve
TRAVERTEN, HAM BLOK
VE PLAKALAR HALİNDE
GRANİT, HAM
KAYAGAN TASI
(ARDUVAZ), HAM
HAM TOPLAM
İŞLENMİŞ DOĞAL TAŞ
MERMER, İŞLENMİŞ
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ
GRANİT, İŞLENMİŞ
KAYAGAN TASI
(ARDUVAZ), İŞLENMİŞ
YONTULMAYA VEYA
İNŞAATA ELVERİŞLİ
DİĞER TAŞLAR
İŞLENMİŞ TOPLAM
TOPLAM

MİKTAR
(KG)

2015
DEĞER
($)

MİKTAR
(KG)

2016
DEĞER
($)

MİKTAR
(KG)

2017
DEĞER
($)

11.221.090
35.107.405

2.377.220
3.082.469

9.955.695
11.855.894

2.093.342
1.896.272

13.258.433
19.933.634

2.833.935
2.284.882

514.709
46.843.204

81.333
5.541.022

753.486
22.565.075

113.007
4.102.621

1.021.368
34.213.435

179.389
5.298.206

36.965.168 28.011.567 36.343.679 26.847.257 35.967.732 25.910.199
850.630
633.027
931.854
385.391
1.111.988
369.774
311.915.510 170.827.806 306.429.583 169.368.152 266.844.133 144.092.315
6.425.681

2.132.419

5.233.922

1.605.787

7.224.429

2.137.402

2.926.791
884.644
8.066.897
1.946.835
7.650.038
2.885.140
359.083.780 202.489.463 357.005.935 200.153.422 318.798.320 175.394.830
405.926.984 208.030.485 379.571.010 204.256.043 353.011.755 180.693.036

Kaynak: TUİK
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5. Genel Değerlendirme
Mermer ve doğal taş sektörü emek yoğun bir sektördür. 2017 yılı itibari ile yaklaşık
150.000 kişi sektörde doğrudan istihdam edilmektedir. Yan sanayisi ile birlikte bu rakam
yaklaşık olarak 300.000 kişiye ulaşmaktadır. 2015-2017 yılları arası ihracat rakamları
incelendiğinde toplam doğal taş ihracatının tüm ürünler bazında yaklaşık, miktar olarak 2
milyon ton ve değer olarak 2 milyar $ civarlarında olduğu, ithalatın ise genellikle işlenmiş
granit olmak üzere yaklaşık olarak 200 milyon $ civarlarında seyrettiği görülmektedir.
Türkiye'de madencilik sektörünün GSYH içeresindeki payını dolayısıyla da doğal taş payını da
yüksek seviyelere ulaştırılmalıdır. Bu payın daha da arttırılması için doğal taş rezerv ve
kaynaklarımızın daha yüksek katma değer yaratacak şekilde ekonomiye kazandırılması önem
arz etmektedir. Doğal taş sektöründe işlenmiş mermer ihracatının arttırılması, ham mermer
ihracatının ise azaltılmasına yönelik tedbirler alınarak katma değeri yükseltilmelidir.
Doğal taş sektörü ülkemizde ve dünyada iyi bir konumda olmasının nedenlerinden biri
de uluslararası fuar anlayışının iyi durumda olması ancak bu durumun daha da geliştirilmesi
gereklidir.
Madencilik yatırımlarında öncelik iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre olmalıdır. Projelerin
çevreye, insan sağlığına duyarlı ve madencilik bilim ve tekniğine uygun olup olmadığının
denetlenebilmesi için her maden grubuna yönelik eğitim programları oluşturularak yetkin
mühendisler yetiştirilmelidir. Başta işverenler olmak üzere tüm çalışanlar iş sağlığı, güvenliği
ve çevre değerleri konusunda belirli surelerde eğitimden geçirilmelidir. Çalışanlar modern
teknolojinin gereklerine göre eğitime tabi tutulmalıdır. Maden işletmelerinde istihdam edilecek
kişilere mutlaka çalışacağı yerin özelliklerine uygun risk değerlendirilmesi, risk yönetimi ve
iletişimi konularında gerekli eğitimlerin verilmesi ve sürdürülmesi zorunlu hale getirilmelidir.
Çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine, üretim sırasında ve sonrasında rehabilitasyona/çevre
düzenlemelerine önem veren projeler geliştirilmelidir.
Bu konuda yapılacak diğer bir iş ise üreticilerin ileriki yıllarda yeni sahalar bulmak, yeni
yatırımlara ve sektörde sürdürülebilir olabilmesi için Ar-Ge ve maden aramacılığına yönelik
beli bir pay ayırmaları gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki özel sektör uygulamaları ve global
sermayeli kuruluşların uygulamaları bu yöndedir. Global şirketler, işgücünü insan ağırlıklı
olmasının yerine teknoloji ağırlıklı olarak tercih etmekte ve iş kazalarının en aza inmesi
yönünde çalışmaktadırlar. Ülkemizde de bu yönde çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Ocak, fabrika ve atölyeler ile pazarlama ve yapılarda taş montajı işlerinde çalışacak
mühendis, formen, tekniker, usta ve çırakların malzeme üretim teknolojisi, tasarım ve montajı
konularında eğitilmesi özel önem taşımaktadır.
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Arama çalışmalarına önem verilmeli ve bu tip sahalarda hassas davranıp kırık çatlak
oluşturulmamalıdır.
Türkiye doğal taş çeşitliliği açısından zengin olmasına karşın ithal edilen doğal taşlar
bulunmakta ve genellikle granittir. İthal kullanmak yerine yerli doğal taşların kullanılması
teşvik edilmelidir.
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