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DENİB’ den Marmomac Fuarı’na Güçlü Katılım 

Denizli  İhracatçılar Birl iği  Marmomac Fuarı’na katı l ım sağlayarak üye  

firmalarını  yalnız bırakmadı.  Denizli’den 22 firmanın stand açtığı  fuara 54 

metrekarelik stand alanıyla katı lan DENİB Marmomac Fuarı’nda i lk kez yerini  

almış  oldu.  

 

Fuarla i lgil i  değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı  Hüseyin 

Memişoğlu, maden sektörünün şehrin toplam ihracatından yüzde 6,5 pay aldığını  

belirterek şunları  söyledi:  

 

“Maden sektörümüz i l imiz açısından çok önemli bir  yere sahip. Geçtiğimiz 

sene 290 milyon dolarl ık doğal taş ihracatı  gerçekleştirdik. Asıl  önemli olan konu,  

290 milyon dolarl ık ihracatın 245 milyonluk kısmının işlenmiş taş olması.  Yani 

daha katma değerli  olması.   

 

Bu veriyle  birl ikte,  ülkemizin işlenmiş doğal  taş ihracatında i lk sıraya 

yükseldik.  

 

Bugün it ibariyle de sektörümüzün ihracatı  yüzde 5 civarında art ıda 

seyrediyor . Benzer seyir  kalan aylarda da devam ederse 2022’de i lk kez 300 milyon 

dolar ihracat  sınırını  aşmış olacağız. Doğal  taş sektöründe sonraki hedefimiz de 

yıl l ık bazda önce 400 milyon dolara,  ardından 500 milyon dolara ulaşmak olacak.  

 

Bu sene DENİB olarak Marmomac Fuarı’na i lk kez katı l ım sağladık. Hem 

üyelerimizin yanında olmak hem de stand açmayan ancak fuarı  ziyaret  eden 

firmalarımıza toplantı  alanı tesis etmeyi  amaçladık. Türkiy e’den 151 firmanın 

katı ldığı  fuarda Denizli’yi  22 firmayla temsil  ediyoruz. Marmomac Fuarı’nın 

hayırl ı  olmasını  ve tüm katı l ımcılar için bereketl i  geçmesini  dil iyorum.”  

 

Denizli  Milletvekil i  Şahin Tin ve Milano Ticaret  Ataşesi  Ahmet Çetinkayış  

DENİB standını ve Denizli  f irmalarını  ziyaret  ederek başarı  dileklerini  sundu.  

 

Fuarla i lgil i  görüşlerini  paylaşan Denizli  Milletvekil i  Şahin Tin şunları  

söyledi:  “Marmomac sektör açısından dünyanın en önemli  fuarlarından biri . 

Burada Denizli  güçlü bir  şekilde temsil  edil iyor.   

 

Denizli l i  f irmalarımızı  ziyaret  et t iğimizde trendleri  yakından takip 

ett iklerini  ve dünya standartlarında ürünler sergilediklerini  gördük.   

 

Zaten bu durum ihracat rakamlarımıza da yansımış  durumda.  İşlenmiş doğal  

taş grubunda ülkemizde i lk sır adayız.   

 

Fuara katı lan tüm kat ı l ımcılarımıza başarılar dil iyorum, hayırl ı  bir  fuar 

olmasını  temenni ediyorum.”  

 



 

 


