Bursa Blok Mermer Fuarı, 25 Kasım 2015 Tarihinde Kapılarını Açacak

Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından, MADSİAD Mermer, Maden, Üretici ve Sanayi İş
Adamları Derneği işbirliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin değerli
destekleri alınarak hazırlanan BURSA BLOK MERMER FUARI 2015 Blok Mermer ve İş Makineleri Fuarı,
25 - 28 Kasım 2015 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.
Efendioğlu: “Madencilik Sektörünün Beklediği Fuar Gerçekleşiyor”
Sektör ve sektörün durumu ile ilgili değerlendirme yapan MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol
Efendioğlu, “Maden ihracatı gelirimizin %20’si blok mermer satışımızdan sağlanıyor. Ayrıca 6.000.000
ton blok mermer ihracatımızla dünyanın bir numaralı tedarikçisiyiz. Madenciliğimizde bu kadar
önemli bir yer tutan blok mermerciliğimizin böyle bir fuara ihtiyacı vardı ve işin ilginç tarafı Blok
Mermer Fuarı dünyada da bir ilk olacak. Bu Fuarın, Dünya doğal taş sektörünün çok büyük ilgisini
çekeceğini, çok önemli bir boşluğunu dolduracağını düşünüyorum.
Bir de şöyle yanlış bir algıya vurgu yapmak istiyorum; Canım bloklarımız işlenmeden yurt dışına
satılıyor diye yanlış bir eleştiri var. Toplam işlenmiş ve ham blok mermer ihracatımız 8.000.000 ton ve
bu rakamın ancak 2.000.000 tonunu kurulu mermer fabrikası kapasitemiz işleyebiliyor. Kalan altı
milyon ton işleyemediğimiz bölümünü Blok olarak satıyoruz. Şükredelim ki pazar bulup satabiliyoruz.
İspanya ve İtalya bizim Blok satışımıza imrenirken ve pazardan pay kapmak için ciddi bir gayret sarf
ederken, blok satışına olan haksız eleştirilere hayret ediyorum. İşleyemediğimiz 6.000.000 tonu
satmayıp da ne yapacağız onu söyleseler çünkü kurulu işleme gücümüz belli, Cumhuriyet tarihi
boyunca kurabildiğimiz fabrika sayımız ortada.…..” dedi.
Ersözlü: "Bursa Blok Mermer Fuarı, Sektöre Yeni Bir Soluk Getirecek’’
Fuar ile ilgili değerlendirmeler bulunan Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.Genel Müdürü İlhan Ersözlü,
“Gelişen sanayi ve teknoloji ile beraber ihtiyaçların çeşitlenmesi sonucu doğal kaynaklara olan talep
gün geçtikçe artmakta, bu ihtiyaçları karşılayabilmek adına madenlerin işletilmesi gerekmektedir.
Madenler oluştuğu yerde üretilmelidir ve bu özellikleri nedeni ile yer seçme şansı sunmayarak diğer
sektörlerden ayrılmaktadır. Türkiye, Dünya mermer madeni rezervlerinin %30’a sahip toprakları ile
zengin bir maden ülkesidir.” dedi.
Türk doğal taş sektörü; ürün çeşitliliği, rezervleri, ham madde bolluğu, dinamik sektör yapısı, deniz
taşımacılığı ve diğer taşımacılık çeşitleri ve kolaylıkları, cazip devlet teşvikleri, rekabetçi vergileri ile
dünyada önemli bir yerdedir.
Mermer ise en çok tüketilen doğal taştır. Türkiye’de mermercilik sektörünün ilk başlangıç yerlerinden
biri olan Marmara Adası ve Trakya’yı barındıran Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Ege Bölgesi ve
Doğu Anadolu bölgelerinde 650 ayrı renk, desen ve kalitede mermer rezervleri bulunmaktadır
Endüstriyel anlamda mermer, blok verebilen, kesilip cilalandığında parlayabilen güzel görünümlü her
türlü taşların bütünü için kullanılabilen bir terimdir. Blok halinde çıkarılan mermerler çeşitli
işlemlerden geçirilerek kullanılmaktadır. Önceden dayanıklı olması ve estetik görünümü nedeni ile

sanatsal alanlarda kullanılan mermerin zamanla kullanım alanı genişlemiş olup günümüzde inşaat
sektöründe, dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Sektörel bazda organize edilen fuarlardan farklı olarak, Bursa’da düzenlenecek Blok Mermer Fuarı,
sergileyeceği binlerce blok ve bir araya getireceği yüzlerce üretici ile sadece Türkiye’de değil dünyada
bir ilk olmayı hedeflemektedir. Bursa Blok Mermer Fuarı, 7 ayrı salondan oluşan 40 bin m2 kapalı
alanda yüzlerce üretici firma ile hazırlanmakta olup, yurt içi ve yurt dışından önemli sektör
temsilcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
Ülkemizde faaliyet gösteren 2100 civarı ocak, 1.500’ün üzerinde fabrika, 7.500 civarında atölyenin
yer aldığı mermer sektörüne yönelik düzenlenen Fuar, hem ekonomiye doğrudan katkı yapması hem
de imalat sektörüne katkı sağlaması amacı ile hazırlanmaktadır. Henüz keşfedilmemiş mermer
rezervleri ile dikkat çeken Türkiye, söz konusu Fuar ile sektöre dikkat çekecek, Asya ve Avrupa
kıtalarını birbirine bağlayarak Doğu ve Batı arasında doğal bir köprü işlevi görecektir.
Fuar kapsamında; Doğal Taşlar; Blok Mermer, Limestone, Onyx, Diğer Doğal Taşlar, İş Makineleri, İlgili
Dernekler, İlgili Yayınlar yer almaktadır.
Detaylı Bilgi;
Fuarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için www.blokmermerfuari.com ve www.tuyap.com.tr
web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Fuarlar, 25 - 28 Kasım 2015 tarihleri arasında 11.00 – 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecektir.

