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Denizli Mermer Sektörü-Kaliteli Meslekî Eğitim 

Mermer 

Öncelikle, çalışmamıza konu olan ‘mermer’i kısaca tanıyalım… (1)(2)(3) 

Endüstriyel ya da ticarî anlamda ‘kesilip parlatılabilen’ her cins taş, ‘mermer’ olarak kabul edilmektedir. 
Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun, büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma  gibi 
özellikler göstermesi, o taşın ‘mermer’ olarak kabul edilmesi için yeterlidir.  

Jeolojik açıdan bakıldığında ise ‘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.  

 

Tablo 1. Mermerlerin Sınıflandırılması (4) 

Mermer, ilk olarak 4,000 yıl önce Marmara Adası’nda antik olarak işletilmeye başlanmış olup, adı da 
Latince Marmora kelimesinden gelmektedir. İlk çağlardan itibaren insanların yapıları, konutları ve 
yaşadıkları yerleri doğal taşlardan yapmaya özen göstermeleri sonucunda mermer refah ve zenginliğin 
sembolü halini almıştır. 

Sert hava koşullarına dayanıklı olması, taşıyıcı gücü, doğada bol miktarda bulunması nedeniyle 
mermer, yüzyıllar boyunca mimarînin başlıca yapı malzemesi olmuştur. Hiçbir bağlantıya gerek 
duyulmaksızın sağlam yapılar inşa etmeye olanak tanıması, mermeri diğer malzemelerden üstün kılan 
en önemli özelliğidir. Mermerin en yoğun kullanıldığı sahalar; inşaat sektörü, güzel sanatlar ve 
dekorasyondur. Binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, anıtlar, heykeller ile süs ve hediyelik 
eşya imalatı önemli kullanım alanlarını oluşturur.  Güzel renkli olanları yoğunlukla masa, sehpa ve 
çeşitli mobilyalar gibi iç dekorasyonda; vazo, biblo, avize, şekerlik, kültablası vs. gibi hediyelik eşya ve 
el sanatları dallarında kullanılmaktadır. Mezar ve mezar taşlarında da önemli miktarlarda mermer 
kullanılmaktadır.  

Mermer, ilk olarak 
4,000 yıl önce Marmara 
Adası’nda antik olarak 
işletilmeye başlanmış 
olup, adı da Latince 
Marmora kelimesinden 
gelmektedir. 
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Mermer, esas olan kireç taşlarının çökelimi ve oluşumu prekambriyende (700-800 milyon yıl) başlamış 
ve günümüze kadar devam etmiştir. Mermerin milyonlarca yıl sürecek yolculuğunda çökelme ve 
tortullaşma ile beraber gömülme ve bunun sonucu oluşan basınç ve ısı faktörleri yavaş yavaş ortaya 
çıkmaya başlamış, CaCO3 'lı malzeme basınç altında zamanla bünyesindeki suyu atarak taşlaşmıştır.  
Mermer ve mermer olarak kullanılan kayaçlar, binlerce yıl önce, ilkel insanlar tarafından doğal yapısı 
değiştirilmeden günlük eşya ya da silah olarak kullanılmak kaydıyla insan hayatına girmiştir. Mermer, 
dayanımı, zarafeti ve potansiyel zenginliği ile asırlardan beri insanoğlunun vazgeçilmez sanat 
kollarından birini ve yapı elemanlarını oluşturmuştur.  

Hititler, Eski Mısırlılar, Frigyalılar, Mezopotamya Medeniyeti, Persler, Lidyalılar, Eski Yunanlılar, 
Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar ve diğer bir çok medeniyet günümüze değin gelen ve çağlarına ışık 
tutan heykellerinde ve yapılarında mermer kullanmışlardır. Mermerciliğin ilk örnekleri medeniyetin 
beşiği kabul edilen Anadolu’da ortaya çıkmış, özellikle Helenistik ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde 
ise altın çağını yaşamıştır. İlk barınakların evlerin yapımı, insanoğlunun doğal çevresini kendi 
gereksinimine göre kullanabildiği ‘Neolitik Çağ’da başlar. Eski çağlarda taş yapı teknolojisi, taşın 
ocaktan çıkarılması, istenilen biçimde yontulması, taşınması, yapı yerinde istenen yüksekliğe 
kaldırılması ve birbirleriyle birleştirilmesi gibi basit işlemlerden oluşurdu. Anadolu’daki yapılarda ancak 
M.Ö. 8-7. yüzyıllarda boy göstermeye başladı; hükümranlığını ise M.Ö. 1050’den sonra ilan etmiştir. 

MÖ. 1600 yıllarında Hititlerle Yasemek’de (Gaziantep) başlayan sanatsal anlamla ilk mermercilik, Arkaik 
Dönem’de (MÖ 1050-470) Efes’te, Helenistik Dönem’de (MÖ 300-30) Bergama’da ve Roma 
Dönemi’nde (MÖ 30- MS 395) Aphrodisias’da kurulan mermercilik okulları ile Anadolu’da büyük 
gelişim göstermiştir. Anadolu mermer ustaları için portre heykeltıraşlığı, lahit ve gömü taşları yapımı 
gibi yeni ve verimli iş alanları açılmıştır. 

Beyaz mermer taşı, Bronz ve Hitit çağları yapı ve heykel sanatının geleneksel koyu renkli taşlarını 
yüzyıllar içinde adım adım gölgede bırakmıştır. En yoğun kullanım alanına Hellenistik çağ ve Roma 
İmparatorluğu dönemlerinde ulaşmıştır. Tüm Batı Anadolu’da mermerden kentler kurulmuştur. Roma 
egemenliği döneminde de Anadolu’daki zengin mermer yataklarının varlığı iyi değerlendirilerek; 
Hellenistik çağdan kalan parlak miras korunmuş, dahası geliştirilmiştir. Romalılar, Efes, Milet, Perge, 
Side, Bergama gibi Anadolu kentlerini yeniden canlandıracak mimarî faaliyetleri aralıksız 
sürdürmüşlerdir. Baştan sona Anadolu mermerleri kullanılan sütunlu caddeler, kolonlar, anıtsal 
çeşmeler, heykeller, kitaplıklar, hamamlar yaptırmışlardır. Artan mermer gereksinimini karşılamak 
üzere yeni mermer ocakları açılmış; var olanlar da genişletilmiştir. Bu dönemde olağanüstü miktarda 
mermer gün ışığına kavuşmuştur.  

Bizanslılar, Roma geleneğinin taşıyıcısı oldukları ölçüde mermeri, kendi imparator, imparatoriçe ve 
soylu kişilerinin heykel ve portrelerinde, meydanlara diktikleri kabartma ve anıtlarda kullanmışlardır. 
İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaş yazıtının kabartmalı Roma kaidesi bunun bilinen bir 
örneğidir. 

Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu yapı gelenekleriyle Bizans ve Avrupa mimarlık sanatını İslamî etkilerle 
bütünleştirerek, yeni ve özgün bir mimarî yapı geliştirmiştir. 6. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar sergilenen 
Osmanlı mimarîsinin erken döneminde özellikle Bursa, Amasya, Manisa ve Edirne’deki yapılarda 
mermer yoğun biçimde kullanılmıştır. Osmaneli, Bilecik ve Bozüyük’ten özel olarak getirtilen 
mermerlerle inşa edilen Bursa Yeşil Camii, Yıldırım Camii, İznik Yeşil Camii ve devşirme antik mermer 
bloklarla inşa edilen Amasya Yörgüç Camii dönemin ilginç örneklerini oluşturur. 

19. yüzyıla gelindiğinde ise Batılılaşmanın etkisiyle yapılan göz kamaştırıcı saraylar, kasırlar, kamu 
binaları, camiler ve saat kulelerinde beyaz mermer yoğun biçimde kullanılmıştır. Çırağan, Dolmabahçe,  
Beylerbeyi, Yıldız Sarayları ile Ihlamur, Küçüksu, Göksu Kasırları gibi binalar bu dönemi en iyi şekilde 
simgelemektedir. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
geçerken mermer, Art-Nouveau, Osmanlı Neo-Klasizmi veya Eklektik tarzındaki konak, çok katlı 
apartmanlar ve iş merkezlerindeki başlıklı sütunlarda, basamaklarda, kapı ve pencere alınları ile 
cephelerde heykeller, figüratif geometrik ve bitkisel motiflerde kendini göstermiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti döneminin büyük mimarî yapılarında da mermer önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 
Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu Cumhuriyet’in siyasal sembolü durumundaki 
Anıtkabir, Anadolu’nun mermere büyük bir övgüsüdür. 

MÖ. 1600 yıllarında 
Hititlerle Yasemek’de 
(Gaziantep) başlayan 
sanatsal anlamla ilk 
mermercilik, Arkaik 
Dönem’de (MÖ 1050-
470) Efes’te, Helenistik 
Dönem’de (MÖ 300-30) 
Bergama’da ve Roma 
Dönemi’nde (MÖ 30- 
MS 395) Aphrodisias’da 
kurulan mermercilik 
okulları ile Anadolu’da 
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göstermiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sf.03  Denizli Mermer Sektörü Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi 
   

 
 

Türkiye’de Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü 

İktisadî faaliyetlerin sınıflandırılmasında, ‘mermer’ sanayi, madencilik ve taş ocakçılığı altında yer 
almaktadır. Ana iktisadî faaliyet alanı olan ‘madencilik ve taş ocakçılığı’na dair demografik gösterge ve 
eğilimleri incelediğimizde, güncel veriler aşağıdaki fotoğrafı ortaya koymaktadır.(5)(6) 

2006-2013 döneminde maden ve jeotermal kaynak aramaları için Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğüne (MTA) ayrılan ödenek 2006 yılında 32 milyon TL iken, 2013 yılında 200 milyon TL’ye, 
petrol ve doğalgaz aramaları için TPAO’ya ayrılan ödenek ise aynı yıllarda 450 milyon TL’den, 1.050 
milyon TL’ye çıkarılmıştır. (7) (2.2.17.a.799)  

Gelişmekte olan ülkelerin, özellikle Çin ve Hindistan’ın, hızlı büyüme eğilimleri, dünya maden piyasasını 
etkileyerek maden fiyatlarında yüksek artışlara neden olmuştur. ABD, AB, Japonya, Güney Kore ve Çin 
gibi dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri, hammaddelerin arz ve talep odaklı 
yönetimi konusunda çalışmalar yürütmekte ve kendi hammadde yönetimi stratejilerini geliştirip 
uygulamaktadır. Bu durum ülkemizin de bu konuda inisiyatif geliştirmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. (7) (2.2.17.a.800) 

Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018), madencilik sektöründe;٠۰ruhsat güvencesinin artırılması, 
karmaşık ve uzun izin süreçlerinin basitleştirilmesi, ٠۰ihraç edilen madenlerin yurtiçinde işlenerek oluşan 
katma değerin artırılması, ٠۰başta özel kesim olmak üzere arama faaliyetlerinin artırılması, ٠۰kamu 
kuruluşlarının yeniden yapılandırılması ve verimliliklerinin artırılması, ٠۰madencilik faaliyetlerinin diğer 
sektör faaliyet ve yatırımlarıyla eşgüdümlü şekilde planlanması,٠۰madencilik firma ve işletmelerindeki 
ölçek ve teknoloji sorunlarının giderilmesi gereksiniminin devam etmekte olduğu tespiti yapılmaktadır. 
(7) (2.2.17.a.803) 

 

Tablo 2. Madencilik Sektöründe Gelişmeler ve Hedefler (6) 
1. 2006 ve 2012 yılı verileri tahmini değerlerdir. 

X. Kalkınma Planı’nda ‘ülkemiz maden potansiyelinin sağlıklı tespit edilmesi, üretim için gerekli 
hammadde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin yurtiçinde işlenip katma değerinin yükseltilerek 
ülke ekonomisine katkısının artırılması’ temel amaç olarak belirtilmektedir. (7) (2.2.17.b) 

Demir cevheri, mermer ve bor başta olmak üzere sanayi hammaddelerinin yurtiçinde arama ve 
üretimine öncelik verileceği belirtilmektedir. Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin 
güvenli teminine yönelik strateji oluşturulacaktır. Kritik hammadde, maden ve minerallerin ülke dışına 
çıkarılmasında düzeni sağlayacak bir sistem kurulacaktır. Krom ve mermer gibi madencilik ürünlerinin 
yurtiçinde işlenmesi ve oluşan katma değerin artırılması sağlanacaktır. Küresel ölçekli ve rekabet gücü 
yüksek madencilik şirketleri oluşturulması desteklenecektir. (7) (2.2.17.c.806, 807) 

Üretim: Sanayi sektörü üretim endeksi, 2005 yılı baz alındığında (2005=100), 2014 yılının ilk sekiz 
aylık rakamları için, 2013 yılına göre 1 puanlık artışla %4 seviyesinde oluşmuştur. Madencilik sektörü 
%7,6, enerji %5,0 ve imalat sanayii ise %3,6 değerinde oluşmuştur. 

Onuncu Kalkınma 
Planı’nda (2014-2018) 
demir cevheri, 
mermer ve bor başta 
olmak üzere sanayi 
hammaddelerinin 
yurtiçinde arama ve 
üretimine öncelik 
verileceği 
belirtilmektedir. 
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Tablo 3. Yıllık Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) 

2010 yılı baz alınarak incelendiğinde, 2011 yılında bir önceki yıla nazaran %6,6 oranında artış gösteren 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün, 2012’de artış oranı düşmüş ve %2,1 olarak gerçekleşmiştir; 
2013’te ise %3,6 puanlık oranda azalmıştır. 2013’te en fazla düşüş %15,3 puanla kömür ve linyit 
çıkarılmasında yaşanmıştır. (TÜİK) 

 
Tablo 4. Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü Üretim Endeksi (2010=100) 

Türkiye’de madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün GSYH içerisindeki payı 2006 yılında % 1,2 iken, 
2013 itibarıyle 21,915 milyon TL’lik hacimle %1,4 olarak gerçekleşmiştir. (TÜİK) (8) 

 
Tablo 5. İktisadî Faaliyet Kollarına Göre ve Carî Fiyatlarla Gayri Safî Yurtiçi Hasıla 

Katma Değer: 2014’ün ilk sekiz ayında toplam sanayinin GSYH içindeki katma değer payı %18,8 
oranında iken; imalat sanayinin %15,7, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı ise %1,6 
olmuştur. TÜİK Cari Fiyatlarla Bölgesel Gayri Safi Katma Değer (GSKD) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre 
Temel Fiyatlarla, 2011 yılı verilerine göre Aydın, Denizli, Muğla’yı içeren TR32 no’lu istatistikî bölgenin 
GSKD’si 40,106,730 bin TL olup; %17’sini tarım, %23’ünü sanayi ve %60’ını da hizmetler sektörü teşkil 
etmekte idi. Bölge, büyüklük olarak toplam 26 istastikî bölge içinde 9. sırada yer almakta idi.  

Sanayi sektörünün katma değer artışı 2013 yılında %3,4 düzeyinde gerçekleşirken, madencilik ve taş 
ocağı alt sektörünün katma değerinde %3,5 düzeyinde düşüş kaydedilmiştir. (9) 

2014’ün ilk sekiz 
ayında, madencilik ve 
taş ocağı alt 
sektörünün katma 
değerinde %3,5 
düzeyinde düşüş 
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Tablo 6. Sanayi Sektörü Katma Değeri Değişim Tablosu 

İhracat: Küresel finansal krizin etkisinin tüm sektörlerde olumsuz yönde hissedildiği 2009 yılında tarım 
ve ormancılık hariç, diğer tüm sektörlerde ihracatta daralma yaşanmıştır. Ekonomik büyümenin 
hızlandığı 2010 ve 2011 yıllarında tarım, madencilik ve imalat sanayii sektörlerinde ihracat hacmi artış 
trendine girmiştir. 2010 yılında en yüksek ihracat artışı %59,7 ile madencilik sektöründe görülmüştür. 
Toplam ihracat 2006 yılında 1,1 milyar dolar iken 2012 yılında 3,2 milyar dolara yükselmiş olup, 
ihracatın büyük bir kısmı doğal taş, bakır, çinko, krom, feldspat ve bordan oluşmaktadır. Takip eden 
yıllarda da sürekli yükselerek, 2013 itibarı ile %22,7’lik oranla en yüksek ihracat değişimi madencilik ve 
taş ocakçılığı sektöründe yaşanmış ve toplam ihracat içindeki payı %2,6’ya ulaşmıştır. (TÜİK)  

 
Tablo 7. 2009-2013 Dönemi Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre İhracat (milyon dolar) 

 
Tablo 8. 2013-2014 (Ocak-Kasım Dönemi) Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre İhracat (milyon dolar) 

 
2014 yılında 157,6 milyar dolar olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan 
madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
(10) 

2014 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında doğal taşlar 7,3 milyon ton ve 2,12 
milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bu ürün grubunu, 4,5 milyon ton ve 1,39 milyar dolar ile metalik 
cevherler, 9 milyon ton ve 850 milyon dolarla endüstriyel mineraller, 143 bin ton ve 264 milyon dolarla 
ferro alyajlar ile diğer ürünlerin ihracatı takip etmektedir. 

2014 yılında 157,6 
milyar dolar olarak 
gerçekleşen ülkemiz 
toplam ihracatından 
%2,9 pay alan 
madencilik sektörü 
ihracatı, bir önceki yıla 
göre %7,7 azalışla 4,6 
milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Tablo 9. 2014 Yılı Maden İhracatımızın Mal Gruplarına Göre Dağılımı (%) 

Toplam ihracat içinde Avrupa Birliği’nin payı 2009’da 47,2 milyar dolar karşılığı %46,2 iken 2013 
itibarıyle %41,5 düzeyine gerilemiştir. 2013 itibarı ile Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin toplam ihracat 
içindeki payı ise 35,6 milyar dolar karşılığı %23,4 olarak gerçekleşmiştir. (TÜİK) 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tayvan, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Diğer Asya ülkeleri 2,17 
milyar dolarla 2014 yılında maden ihracatımızın en fazla yapıldığı ülke grupları arasında ilk sırada yer 
alırken, bu ülkelere yönelik ihracatımızda 2013 yılının eş dönemine göre değerde %20,81 oranında bir 
azalış kaydedilmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri 985 milyon dolarla ikinci (%10,64 artış), Kuzey Amerika 
ülkeleri 485 milyon dolarla üçüncü (%9,9 artış), Yakın Orta Doğu Asya 458 milyon dolarla (%7,3 artış) 
dördüncü, Diğer Avrupa ülkeleri 268 milyon dolarla (%2,7 azalış) beşinci sırada yer almışlardır. (10) 

Çin'de inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle ülkemizin Çin'e yaptığı doğaltaş ihracatı, 2013  yılında 
980 milyon dolar iken, 2014 yılında 827 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Çin, bu düşüşe rağmen 
Türk doğal taş sektörü için en büyük pazar olma özelliğini açık ara korumaktadır. Çin’deki inşaat 
sektöründeki durgunluğa rağmen Çin'in 2014 yılında yaptığı 1,7 milyar dolarlık blok mermer ithalatının 
% 50'si Türk doğaltaş sektörü tarafından yapılmış olup bu veriler ile Türk doğaltaş sektörü, Çin'deki bir 
numaralı tedarikçi konumundadır. (10)(11) 

İthalat: 2009’da tüm sektörlerde yaşanan daralmanın ardından, 2010 ve 2011 yıllarında iç talepteki 
genişleme ile tüm sektörlerin ithalatında artışlar gerçekleşmiştir. 2012’de ise genelde ithalatta düşüş 
eğilimi göze çarpmaktadır. Bu dönemde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %13,2’lik bir artış 
göstermiştir. Toplam ithalat 2006 yılında 22 milyar dolar iken 2012 yılında 42,2 milyar dolara yükselmiş 
olup, bunun yaklaşık 39,5 milyar dolarlık kısmını ham petrol ve doğal gaz, 1,1 milyar dolarlık kısmını 
taşkömürü, 1,1 milyar dolarlık kısmını ise demir oluşturmaktadır. 2013’e gelindiğinde ise sektörün 
ithalatı %9,6’lık bir oranda düşüş kaydetmiş ve toplam ithalatın içindeki payı %15,2 olmuştur. (TÜİK) 

(5)(8) 

 
Tablo 10. 2009-2013 Dönemi Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre İthalat (milyon dolar) 

2014 Ocak-Kasım döneminde toplam ithalat içindeki payını bir öndeki yılın aynı dönemine göre 
artırarak %15,4’e çıkarsa da, aynı dönemdeki ithalat değeri %1,4’lük azalma göstermiştir.  
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Çin'deki bir numaralı 
tedarikçi 
konumundadır. 
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Tablo 11. 2013-2014 (Ocak-Kasım Dönemi) Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre İthalat (milyon dolar) 

2009 yılında Avrupa Birliği’nin toplam ithalat içindeki payı %40,2 iken, bu oran 2013 yılında %36,7’ye 
gerilemiştir. Yakın ve Orta Doğu ülkelerinden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2009 
yılında %5,1 iken, 2013 yılında %8,8’e yükselmiştir. (TÜİK) 

Dünyada Mermer Sanayii 

Mermer madenini 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. İsrail, Suudi Arabistan, Fas, Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, Finlandiya, Japonya, 
Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler de kendi üretimlerinin yanı sıra blok alıp işleyen ülkelerdir. Rusya 
ve Orta Asya Cumhuriyetleri, Nepal, İskandinav ve Güney Afrika ülkeleri zengin rezervlerini henüz 
değerlendirmeyen, blok olarak 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. 

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hazırlanan ‘Mermer ve Traverten Sektörüne Küresel 
ve Bölgesel Yaklaşım’ (2011) (2) Raporu’nda yer alan UN-Comtrade 2011 verilerine göre ham ve blok 
mermer ve traverten ihracat miktarlarına bakıldığında Türkiye’nin yüksek ve yükselmekte olan payı 
açıkça görülmektedir. Yontulmuş ve işlenmiş mermer ve traverten ihracatı incelendiğinde ise, Çin’in 
2009 yılı itibarı ile Türkiye’yi geçmiş olduğu saptanmaktadır. (12) 

 

Tablo 12. Ülkelerin Ham ve Blok Mermer ve Traverten İhracat Miktarları 
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Tablo 13. Ülkelerin yontulmuş ve işlenmiş mermer ve traverten ihracat miktarları 

UN COMTRADE 2012 verileriyle değerlendirildiğinde, dünya mermer ihracatı sıralaması aşağıdaki 
şekilde gerçekleşmiştir. (12) 

 
Tablo 14. Yıllar İtibariyle Dünya Mermer İhracatı Sıralaması (UN Comtrade 2012) 

Dünya üretim miktarları incelendiğinde en önemli büyümeyi son yıllarda granit ve mermer üretiminin 
yarısını ham blok olarak ihraç eden Çin'in yaptığı görülmektedir. 2001 yılı itibarı ile Çin, ülkenin her 
tarafına yayılmış 8,000 ocaktan çıkarılan 1,000 çeşit doğal taşa sahip idi. Sanayinin çoğu 9 ilde ve 
13,000 işleme atölyesinde yoğunlaşmış ve bu sanayide 2,000 kişi istihdam edilmekte idi. (13) 

Yine 2001 verileri ile, İtalya’daki başlıca doğal taş (mermer, granit vb.) üretim bölgeleri Val D'Aosta, 
Pıemonte, Liguria, Toskana, Lazio, Puglia, Sicilya ve Sardinya idi. İtalya, mermer teknolojisi ve 
ihracatında iyi bir konumdadır. Çin ve ispanya ile birlikte dünya üretiminin %40'ını gerçekleştirmekte 
idi, İtalya'da blok kesiminden ürünün cilalanmasına kadar bilgisayar kontrollü üretim hattı kullanımı 
yaygın idi. Kullanılan yüksek teknoloji ürünleri ve işin uzman kişiler tarafından yapılması verimi 
artırarark, fire miktarının % 4'ü geçmemesini sağlamıştır. 2001 yılında, 11,000 İşletme ve 65,000 
çalışana sahip olan İtalyan mermer ve granit sanayi kısa süreli gerilemelere rağmen üretimini ve 
ihracatını hem miktar hem de değer olarak artırmıştır. Deneyim, yüksek teknoloji ve yüksek kalitede 
üç-boyutlu taş malzemeler sayesinde İtalya pazarda önemli bir konuma gelmiştir.(13)  

2015 yayın tarihli ‘Küresel Mermer Endüstrisi Raporu (Global Marble Industry Report)’, küresel pazarda 
rekabet eden büyük mermercilik şirketleri arasında Alacakaya, Amso International, Antolini, Aurangzeb 
Marble, Best Cheer Stone, Can Şimşekler, Dermitzakis, Dimpomar, DongXing Group, Etgran, Fengshan 

Dünya üretim miktarları 
incelendiğinde en 
önemli büyümeyi son 
yıllarda granit ve 
mermer üretiminin 
yarısını ham blok olarak 
ihraç eden Çin'in 
yaptığı görülmektedir. 



Sf.09  Denizli Mermer Sektörü Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi 
   

 
Stone, Fujian Dongsheng Stone, Fujian Fengshan Stone, Guanghui, Hongfa, Huahui, Indian Natural 
Stones, Indiana Limestone, Jin Long Run Yu, Jinbo Construction Group, Kangli Stone Group, Levantina, 
Mumal Marbles, Mármoles Marín, Pakistan Onyx Marble, Polycor Inc., Temmer Marble, Topalidis S.A., 
UMGG, Vetter Stone, Williams Stone, Xiamen Wanlistone Stock, Xinfeng, Xinpengfei Industry, Xishi 
Group gibi firmaları incelemektedir. (14) 

Türkiye’de Mermer Sanayii 

Türkiye, 5 milyar m³ mermer rezervi ile dünya mermer potansiyelinin %40’ına sahiptir. Toplam rezervi 
13.9 milyar ton (yaklaşık 5,1 milyar m³) olan Türkiye’nin, 1,6 milyar ton civarındaki görünür rezervi, 
bugünkü temposuyla, dünya tüketimini 80 yıl karşılayabilecek düzeydedir. Ülkemizde 80'in üzerinde 
değişik yapıda, 120'nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir.  

Ülkemizde 1970’li yıllara kadar yavaş bir tempoda ilerleyen mermer sektör, 1970-1980 döneminde 
inşaat sektörünün canlanması, 1980’lerden sonra dışa açılma, iç talebin artması ve yatırım teşviklerinin 
uygulamaya konulmasıyla birlikte hızlı bir ivmeyle tırmanışa geçmiştir. Mermer ihracatında dünya 
geneline bakıldığında Türkiye’nin 1980-1990 yılları arasına göre 2000- 2010 yılları arasında beklendiği 
üzere büyük bir ilerleme kaydettiği, dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 
1985 yılında 3123 Maden Kanunu kapsamına alınan mermere yatırım miktarı da her geçen yıl artmaya 
başlamıştır. Özellikle ham ve yarı işlenmiş ürün kategorisinde dünyada ilk sırada gelmektedir. İşlenmiş 
ürün kategorisinde ise yine önde gelmekte, fakat son yıllarda en yakın rakibi Çin’in gerisinde 
kalmaktadır.  Öne çıkan nedenlerin başında ise ‘eğitim’in geldiği tespit edilmiştir. 

 

Sektör ihracatı içerisinde 2014 yılında %45,9 ile en büyük payı 
alan mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok 
ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %13,34, 
değerde de %12,9 oranında azalış göstererek, 4,92 milyon ton 
karşılığı 977,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mermer-
traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok ihracatının en 
fazla yapıldığı ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti 826 
milyon dolarla (%15,58 azalış) ilk sırada yer almış, bu ülkeyi 51 
milyon dolarla Hindistan (%20,8 artış) ve 19,6 milyon dolarla 
Tayvan (%1,96 azalış ) takip etmiştir.  

Söz konusu dönemde, %37,5’lik payı ile sektör ihracatı 
içerisinde ikinci büyük grubu ile işlenmiş mermer ihracatı ise 
miktarda %2,28 azalış ve değerde %5,03 artış göstererek 1,54 
milyon ton karşılığı 799,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu ürün grubunda ihracat sıralamasında ABD birinci (196 
milyon dolar, %16,58 artış), Suudi Arabistan ikinci (101 milyon 
dolar, %13,54 artış) ve Irak üçüncü (92 milyon dolar, %12,06 
azalış) olarak yer almaktadır. (15) 

 

Tablo 15. TurkishTIME 2013 Ekim Sayfa: 31 (16) 
 

Türkiye, 5 milyar m³ 
mermer rezervi ile 
dünya mermer 
potansiyelinin %40’ına 
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Tablo 16. 2014 Yılı Doğal Taş İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı 

METAM Projesi: AFYONKARAHİSAR'ın ihracatında önemli yer tutan mermerin profesyonelce tanıtılıp 
daha çok ihraç edilmesi için yaklaşık 5 milyon liraya Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Ar-Ge Merkezi 
(METAM) kurulması gündeme geldi. İscehisar Mermerciler Derneği'nin girişimiyle Afyonkarahisar 
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nin hazırladığı METAM fizibilite raporu Zafer Kalkınma Ajansı 
tarafından onaylandı. Prof. Dr. Belkıs Özkara, Doç. Dr. Duygu Kızılkaya, Yrd. Doç. Dr. Fikret Yaman, 
Öğr. Gör. Liyaddin Yeşilkaya, Öğr. Gör. Gökay Tazegül ile Mimar İsmail Efe tarafından hazırlanan 
rapora göre Merkez, küçük ve orta ölçekli mermer firmalarının sayıca daha fazla olduğu İscehisar’da 
kurulacak. Projenin ortakları arasında Afyonkarahisar ABİGEM A.Ş., Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), İscehisar Mermerciler Derneği, Boğaz Mermerciler 
Derneği, Afyonkarahisar ve İscehisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri yer alıyor.  

Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma-Geliştirme Merkezi’nin, mermercilerin yaşadığı tasarım ve 
pazarlama sorununun ortadan kaldırılması için kurulacağı belirtiliyor. “METAM” adı verilen Merkez ile 
Afyon Mermeri’nin dünya tarafından tanınmasını sağlayacak projelere imza atılacak. Merkez’in 
kurulmasının ardından mermerin çıkarılması ve üretim sürecinin verimliliği artacak, fireler azalacak ve 
doğal kaynakların daha akılcı kullanımı sağlanacak. 

Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma-Geliştirme Merkezi’nin toplam maliyetinin 4 milyon 730 bin 
lirayı bulması bekleniyor. 2015 yılı içinde binanın yapılması hedeflenirken METAM’a ayrılan en büyük 
pay binaya ayrıldı. Bina maliyetinin 1 milyon 702 bin lira olarak hesaplandığı METAM’da tanıtım ve 
markalaşma faaliyetlerine de 1 milyon 240 bin lira ayrılacağı belirtildi. METAM’a en az 30 işletmenin 
katılması hâlinde yıllık gelirinin ise 1 milyon 560 bin lirayı bulacağı kaydedildi. 

Kurulacak merkez üniversite-sanayi iş birliğinin bir örnek modeli olacaktır. Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nin dört alanda merkezin faaliyetlerini kolaylaştırıcı bir rol oynaması planlanmaktadır:  

1. AKÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü: Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde 
2002 yılından bu yana faaliyet gösteren Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği bölümü 
bulunmaktadır. Bölüm kadrosu, Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Anabilim Dallarında hizmet 
veren 3 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent ve 1 Uzman’dan oluşmaktadır. Öğrencilere temel, 
mühendislik ve sosyal bilmler ile mesleki alanda eğitim verilmektedir. 

2. AKÜ Doğal Taş Analiz Laboratuvarı (DAL): Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılması 
gereken analiz ve/veya testler en modern cihazlarla kısa zamanda sonuçlandırılmaktadır. Doğal 
Taş Laboratuvarı mevcut pazarlar için gerekli standartların ölçümlerini yapabilmekle birlikte, yeni 
pazarlar ve teknolojik gelişmeler yeni standartları ve ölçüm aletlerini gerektirecektir. Bu nedenle 
laboratuvarın teknolojik altyapısının ve analizlerin sürekli güncelleştirilmesi gerekmektedir. Doğal 
Taş Laboratuvarı Türkak tarafından akredite edilmiştir.  

45.90% 
37.50% 

12.80% 3.70% 

2014 Yılı Doğal Taş İhracatının Ürün Gruplarına göre 
Dağılımı 

Mermer-Traverten Ham, Kabaca Yontulmuş veya Blok 
İşlenmiş Mermer 
İşlenmiş Traverten 
Diğer 

Kurulacak merkez 
üniversite-sanayi iş 
birliğinin bir örnek 
modeli olacaktır. 
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3. AKÜ İscehisar Meslek Yüksek Okulu: 1994-1995 yılında, Mermer Teknolojisi, Taş İşletmeciliği ve 

Makine programlarında faaliyetine başlamıştır. Özellikle mermer işleme teknolojisi konusunda ara 
eleman yetiştirmektedir. Bu nedenle mermer sektörünün yeni teknolojilere uyarlanmasında gerekli 
yetişmiş ara elemanın sağlanması konusunda destek sağlayabileceği düşünülmektedir.  

4. Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim ve seramik bölümleri ile kurulma sürecinde olan geleneksel el 
sanatları ve endüstri ürünleri tasarımı bölümleri mermer ürünlerinin tasarım sürecinde ortak 
projeler geliştirilmesinde yararlı olacaktır. (17) (18) 

Sektörel Deneyim Paylaşımı: Rapor çıktılarını değerlendirip, faydaya çevirme noktasında 
markalaşma ve kurumsallaşma anlamında önemli aşamalar kat ederek, uluslararasına açılmış bir sektör 
örneğini de gündeme taşımakta fayda görülmüştür. Bu amaçla Silkar Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Erdoğan Akbulak ile görüşülmüştür.  

Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Silkar Holding A.Ş.'ye bağlı olarak, 1990 yılında doğal taş 
üretimi, ticareti ve uygulama hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. İlk adımını mermer ihracatı ve 
montajlı işlerle atan şirket, 1994 yılında Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde granit işleme tesisi açarak, 
üretim kapasitesini ve satış ağını büyütmek kaydıyla daha geniş bir coğrafyanın öncelikli tercihi olmayı 
hedeflemiştir. Bugün granit üretiminde 350.000 m2 gibi bir rakama sahiptir.  

Silkar Madencilik, 1998 yılında sektörde Türkiye'de ilk ISO 9002 Kalite Güvence Sistem belgesini alan 
kuruluş olmuştur. Aynı yıl eskitilmiş taş ve mozaik üretimine başlayan şirket, yıllar içerisinde Ar-Ge'ye 
verilen önem neticesinde dünyanın önde gelen mozaik ürün imalatçısı haline gelmiştir. Antik taş ve 
mozaikte, ressam Metin Ünsal başkanlığındaki tasarım ekibiyle yaratılan özgün tasarımlarla dünyaya 
yeni trendler sunmaktadır. Silkar, tüm ürünlerini AKDO markası altına toplamış ve dünya pazarlarında 
nihai tüketiciyle bir program dahilinde buluşturmaktadır. 2001 yılında bünyesine kattığı Bilecik Organize 
Sanayi Bölgesi'ndeki 300.000 m2 kapasiteli mermer fayans işleme ve 100.000 m2 kapasiteli mozaik 
üretim tesisleriyle; dünyada granit, mermer, traverten, limestone ve mozaik üretimini bir arada yapan 
ender kuruluşlardan biridir. 

Tüm tesislerinde ileri teknoloji kullanarak, tasarım uzmanları, araştırma ve geliştirme kadrosuyla 
güçlendiren Silkar; dünyada kaliteli ve prestijli doğal taş işleri denildiğinde ilk akla gelen kuruluş olmayı 
hedeflemektedir. Halen dünyanın 8 ayrı ülkesinde (ABD’de 3 ayrı lokasyon, Almanya, Monako, İtalya, 
İspanya, Romanya, İsrail, Azerbaycan) 10 satış noktası bulunmaktadır. 

Sayın Akbulak: “Türkiye dünyanın en büyük mermer üretici ve ihracatçısı; %25’i Türkiye kaynaklı. 
Ancak granitte Türkiye fazla söz sahibi değildir.  

İşletmelerin bir kısmı sadece doğal taş madenciliği yapar, şartlar ve kış mevsimi zorlayıcıdır. Eğitim 
seviyesi düşük, iş güvenliği sorunları yüksektir. Dolayısı ile şirketin bir duruşu olabilmesi de zordur. Her 
ne kadar kanunlar getirilse ve denetleme artsa da, tel kesme esnasında, ekskavatörden taş sıçraması 
ya da taş düşmesi gibi iş riskleri söz konusudur. Ocakçılıkla ilgili özel bir eğitim yok; iş emniyeti, sağlık 
vb. türü eğitimleri biz veriyoruz. Biz Silkar olarak en az 10-15 yıllık deneyim arıyoruz ki, risk azalsın. 
Operatörler çok önemli, hem ehliyetli, hem de mermerde tecrübe önemli, tehlike noktalarını 
algılayabilmesi önemli. 

İşin ustasını getirmek isteyince farklı yörelere gitmek gerekebiliyor (örneğin Sinop Ayancık). Bu 
durumda geçici çalışanlar, ayda belli zamanda memleketine gitmek üzere çalışırlar. Bu da maliyeti 
artırıcı unsur olabilmektedir.  

Aslında Türkiye olarak, teknolojik anlamda İtalya gibi ülkelerden farklı değiliz, tesislerde iş makineleri 
vb. bulunmakta. Mekanizasyona ve son teknolojiye ağırlık verilmeye başlandı. Böylece insana bağımlılık 
da azalabilmekte. İtalya, ülke olarak marka; ayrıca Carrara, Calacatta gibi bölgeler ve güçlü üreticiler 
kendi isimlerini vermiştir. Örneğin Antonio Luigi gibi sivrilmiş isimler, bütün dünyaya işlenmiş ve yeni 
teknoloji ürünler satar. 

İşin ham madde (kalker bazlı mermer ve traverten) kısmında, belirleyici olan Çin. Çin’in proses 
maliyetleri üçte bir civarında düşük. Çin’den Türkiye’ye gelip, ocaktan çok iyi madeni markalayıp alıyor, 
kendi ülkesinde işleyip, benzer taşı sana satabiliyor. Katma değer aslında madenin kendisindedir. Güzel 
bir renk yakaladı iseniz, hemen ciroya döndürebilirsiniz ve kâr marjı da yüksek olur. Öte yandan elde 
kalan yatırımlar riski de söz konusudur. İnsanlar duygusal yaklaşıyor, ocakta altta çıkacak diyor, 

Ocakçılıkta eğitim 
seviyesi düşük, iş 
güvenliği sorunları 
yüksektir. 



Sf.12  Denizli Mermer Sektörü Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi 
   

 
işletmeyi batırıyor. Çin’in devlet politikaları nedeni ile %20 oranında alım düştü. Strateji olarak ‘yurt 
dışına açıldı iseniz, tek ülkeye bağımlı kalmama’ politikasını da benimsemekte fayda olur.  

Özel sektör ve akademisyen birbirlerini yeterince tanımıyor. Örneğin ocak açılırken uzmanlar; ticari 
değeri olup olmayacağını tespit edemiyor; ocağın %2-3 verimli, gereksiz’ diyor ama taşın rengi, deseni 
çok iyi ise siz yeterli ciro ve kârı getirebilirsiniz. Verimden çok renk ve desen satıyorsunuz… verim 
düşük de olsa fiyat kurtardığı sürece devam edersiniz. (ticarî boyut) 

Fabrika tarafında ise elemanlar daha kontrol edilebilir. Bu kısımda biz firma olarak mutlaka Meslek 
Okulu çıkışlı olmalarını istiyoruz. Nümerik kontrol eğitiminden geçmiş olmaları şart. Her durumda hem 
eğitimli elemanı almak, hem de işletme olarak sizin de eğitim vermeniz gerekir. Biz Bozüyük’te meslekî 
eğitim kurumlarından stajyerlere olanak sağlıyoruz. Bilecik’te mavi yakalı bulmakta zorlanıyoruz, daha 
ziyade kendimiz yetiştiriyoruz. 

Fabrikadaki işçilerin mutlaka teknik okul mezunu olması çok önemli, çok pahalı makinaları teslim 
ediyorsunuz. Ki üstüne inşa edelim, kalite standartlarını vb. anlatabilelim. Silkar’da tüm duvarlarda 
maliyet, tüketim, hedeflerle vb. izlenir. İSO 9000 belgeli olduğumuz için belli standartları ve iş yapışı 
uygulatabildik. İPK (istatistik proses kontrol) yöntemlerini uygulamak lazım. Kitapçık yaptırdık, eğittik. 
Tepeden aşağı eğitim işi bir süreç. 

Pazarlama, Uygulama tarafında, verdiğin numune ile Müşteri’de uyguladığın numunenin örtüşmesi çok 
önemli. Seleksiyonu çok iyi yaptın diyelim, uygulamacının yeterli uzmanlığı yoksa sorun çıkıyor. 
Uygulayıcıların da eğitimden geçmesi önemli. Düzlük, renk gibi anlayışının geliştirilmesi gerekli. 
Formen, mimar vb. ara kontroller de devreye girer. Sertiifkasyon sistemi kurulup denetim 
mekanizmaları işletilmeli. 

AKDO Markası, ABD’de (AKDO Intertrading) 500 noktada üst uç segmentte ‘display’ler var, 2000 
civarında SKU var, Çin’de mozaik üretim fabrikamız var. Bilinçle yaptığımız 10 senelik süreçte marka 
yolculuğumuzun sonucu.  

Doğal taş sektörü mimarî dünyaile elele çalışmalı, mimarların karar verici oldukları yerde mermeri tercih 
etmeleri sağlanabilmeli. Ahap, seramik sektörleri sponsorluklara girerken, mermer sektöründe bu 
eğilim pek yok. Mermer sektörü diğer sektörler kadar da güçlü değil tabii.  

Uluslararası fuarlara katılmak, fikir alışverişi ve iş birlikleri geliştirebilmek değerli. Doğal taşın 
tanıtımında en önemli argüman ‘yeşil ürün’ olması, doğaya verdiği zararın düşük olduğu EPD (Çevresel 
Ürün Deklarasyonu) tarafından yapılan analizlerle kanıtlanmakta. 

İşletme yönetimi açısından, daha hoşgörülü, toleranslı anlayış da önemli. Her işi uygulayan kendisi 
daha iyi bilir, öneri getirsin isteriz. Tepe yönetimindeki kişinin, sahibin zihniyeti çok önemli. 1. Sistem 2. 
İnsan iyi olacak, ve uyumlu çalışacak. Makineleri kullanmasını bilmeli. Toplam kaliteyi yükseltmek için 
herkesin belli bir noktaya çıkabilmesi lazım.” 

Denizli 

6447 sayılı kanun ile Denizli ili büyükşehir statüsüne kavuştuğundan tüm nüfus il ve ilçe merkezlerinde 
yaşamaktadır. Denizli’de 19 ilçe ve belediye bulunmaktadır (Büyükşehir Belediyesi hariç). Denizli’nin 
nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Pamukkale, Merkezefendi, Çivril, Acıpayam ve Tavas’tır. 
Nüfus bakımından en küçük ilçesi ise Baklan’dır.  

Denizli ilinin nüfusu, 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 978,700’dür ve yıllık 
nüfus artış hızı ‰15,7 civarındadır ve Türkiye nüfusunun yaklaşık %1,2’sini temsil etmektedir. 2013 
yılı itibarı ile ilin 82 kişi olan nüfus yoğunluğu, 100 olan ülke nüfus yoğunluğunun altındadır. Denizli il 
nüfusunun %36’sı 25 yaşın altındadır. 25-65 yaş arası nüfus toplam nüfusun %54’ünü, 65 yaş üstü 
nüfus toplam nüfusun %10’unu oluşturmaktadır. 6 yaş üzeri nüfus için okuryazarlık oranı % 98,1’dir. 
2013 işsizlik oranı %6,5 ile Türkiye’de 61. il konumundadır. İlkokulda öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı 14; ilkokul net okullaşma oranı %99,38; ortaokul net okullaşma oranı %95,58 ve ortaöğretim 
(lise) net okullaşma oranı %80,73’tür. (19)(20) 

Denizli tarım, turizm, sanayi ve hizmet sektörüyle Türkiye’de varlığını hissettirmeye devam etmektedir. 
Denizli Organize Sanayi Bölgesi bugün ulaştığı donanımlı ve modern yapısıyla birçok tesise ev sahipliği 
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yapmaktadır. Havlu-bornoz üretiminde Denizli önemli bir yere gelmiştir. Denizli ihracatında en büyük 
oran tekstil ve konfeksiyon mamullerine aittir. Tekstil ve konfeksiyon ihracatı alanında Denizli, ülkenin 
yıllık ev tekstil ihracatının önemli bir bölümünü karşılar duruma gelmiútir. Bu mamuller içinde en büyük 
pay havlu-bornoza aittir. 

Denizli ili ve yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda önemli endüstriyel hammadde ve metalik 
maden yatağı ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan en önemlileri mermer (traverten), kum-çakıl, 
kuvarsit, manganez ve krom olarak sayılabilir. Balıkesir'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük mermer ve 
traverten yatakları, Denizli ilinde bulunmaktadır. Kocabaş ve Kaklık mevkilerinde büyük traverten 
rezervleri bulunmaktadır. Metalik madenler bakımından ildeki önemli madenler krom ve manganez 
cevherleşmeleridir. İl genelindeki önemli krom yatak ve zuhurları genelde Acıpayam ve Tavas 
ilçelerinde yer almaktadır. Türkiye’nin en önemli manganez yatağı bu ilde bulunmaktadır. İldeki en 
önemli manganez cevherleşmeleri ise Tavas ve Kale ilçelerinde gözlenmektedir. Denizli ilinde gerek 
kömür gerek jeotermal açısından da çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bunların sonucunda Çivril ve Tavas 
ilçelerinde linyit yatakları ile Sarayköy, Buldan ve Acıpayam ilçelerinde de linyit zuhurları belirlenmiştir. 
(21) 

Denizli ilinde en çok girişim 2013 yılında 19,200 ile toptan ve perakende ticaret - motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründedir. Bunu sırasıyla 8,326 ile imalat ve 6,616 ile 
ulaştırma ve depolama sektörleri izlemektedir. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 163 girişimle 
toplam 52,419 girişim arasında ‰3’lük paya sahiptir. (22) 

2011 yılında kişi başına düşen gayri safi katma değer TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) Bölgesi’nde 8,668 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, 9,244 dolar olan Türkiye değerinin altındadır. 2011 yılında 
sanayi ve hizmetler sektöründe çalışan sayılarının Türkiye toplamı içindeki payına bakıldığında, TR32 
(Aydın, Denizli, Muğla) Bölgesi, %3,91 değeri ile %30 değerini alan Istanbul Bölgesi’nin oldukça 
gerisindedir. Benzer şekilde sanayi ve hizmetler sektörlerindeki maaş ve ücretlerin Türkiye içindeki 
payına bakıldığında, %2,66 gibi bir payla %38,9 değerine sahip olan Istanbul’un gerisinde olduğu 
tespit edilmektedir. (22) 

2013 yılında Denizli’ye bağlı firmalar tarafından 2,350.1 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. 
Toplam ithalatın Istanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir illerine bağlı firmalar tarafından yapıldığı 
görülmektedir. Aynı yıl Denizli iline bağlı firmalar tarafından 2,895.4 milyon dolarlık da ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Toplam ihracatın %74’ü Istanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara illerine bağlı 
firmalar tarafından yapıldığı görülmektedir. Denizli'ye yapılan ithalatın 2013 yılı için ekonomik 
faaliyetlere göre dağılımına bakıldığında, en büyük pay %96,4 ile imalat sektörüne aittir. Madencilik ve 
taş ocakçılığı ise, 9,4 milyon dolarlık ithalat rakamı ile ‰4’lük paya sahiptir. (22) 

2013 yılı Türkiye Ar-Ge harcaması, yıllık 14.807.321.926 TL olarak gerçekleşmiştir. (23) 

Denizli ili için ‘mutlu’ olduğunu beyan edenlerin oranı %56,7 olurken, Türkiye ortalaması %59’un 
altında kalmaktadır. ‘Geleceklerinden umutlu’ olanların oranı ise %74 ile Türkiye ortalaması olan 
%77’nin altında seyretmektedir. 2013 yılında Denizli ilinde istihdam edilenlerin oranı %54 olup, bu 
değer ile Türkiye içinde 6. sırada yer almaktadır. (22) 

Denizli’de Mermer Sanayii 

Balıkesir’den sonra Türkiye’nin 2. büyük mermer ve traverten yatakları Denizli’de bulunmaktadır. 1979 
yılında ilk tesisin kuruluşuyla birlikte faaliyete başlayan mermer sanayi, daha sonraki yıllarda da 
gelişimini sürdürmüş ve bölgeye katkı sağlamaya devam etmiştir. Bunun yanı sıra, Kocabaş ve Kaklık 
mevkilerinde büyük traverten rezervleri bulunmaktadır. Mermer üretimi ve işletmeciliği Muğla ilinin 
ekonomisine de oldukça büyük bir katkı sağlamaktadır. Güllük Limanı’ndan pek çok ülkeye mermer 
ihracatı yapılmaktadır. Buna ilaveten, Aydın ilinin Karacasu ilçesinde bulunan 4 sahada toplam 30 
milyon m3 potansiyel mermer rezervi tespit edilmiştir ve bu sahalar özel sektörtarafından 
işletilmektedir (MTA, 2010). (5) 

Türkiye’nin traverten rezervleri incelendiğinde ise toplamda 995,3 bin olan işletilebilir olan rezervlerin 
en fazla ve yarısından çoğunu barındıran Denizli dikkat çekmektedir. Denizli 500 bin metreküp ile en 
fazla işletilebilir rezerve sahip olurken onu Çankırı ve Afyon izlemektedir. (DPT, 2001) (5) 
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Denizli’de mermer ve traverten kalemleri bazında ihracat yıllar içinde önemli miktarda artış 
göstermiştir. Denizli, 2010 verileriyle, 116,139.9 ton işlenmiş mermer, 78,728 ton işlenmiş traverten, 
47,990.8 ton dikdörtgen veya kare bloklar veya kalın dilimler mermer-traverten, 75,146.2 ton ham 
veya kabaca yontulmuş mermer-traverten ihracatı gerçekleştirmiştir. 

 
Tablo 17. Denizli'nin Mermer ve Traverten Kalemleri Bazında İhracat Miktarının Yıllara Göre Dağılımı (ton) (10) 

Türkiye İstihdam ve İşgücü Piyasaları 

Türkiye’nin toplam nüfusu 2014 yılında 77,323,892’a ulaşmıştır. 2014 yılında Türkiye’deki çalışma 
çağındaki nüfus neredeyse 57 milyona yaklaşmış, toplam işgücü ise 28,8 milyon kişi olmuş ve işgücüne 
katılma oranı da 2005’ten itibaren artış göstererek 2014 itibarıyle %50,5 seviyesine ulaşmıştır. (24) 
 

 
Tablo 18. Türkiye Nüfus Piramidi 

Türkiye, küresel krizin de etkisiyle birlikte 2008-2009 döneminde ekonomide 2. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana en büyük daralma ile karşılaşmıştır. Hızla düşen küresel talep, istihdamın da hızla azalmasına 
neden olmuştur. 2010 yılında %11,1 seviyesinde seyreden işsizlik oranı 2014 itibarı ile 2,853 bin kişi ile 
%9,9 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında işgücüne 1,332 bin kişi daha eklenmiştir. Toplam istihdamın 
%51’i hizmetler, %21,1’i tarım, %20,5’i sanayi ve %7,4’ü inşaat sektörlerinde istihdam edilmektedir. 
(TÜİK) (6) 
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Tablo 19. Kurumsal Olmayan Nüfusun İşgücü Durumu (15+ yaş) 

2005-Ocak 2014 dönem sonuçları ekonometrik model ile tahmin edilmiştir. 
 
IX. Kalkınma Planı döneminde işgücüne katılma ve istihdam oranlarının özellikle kadınlarda olmak üzere 
artış gösterdiği, işsizlik oranının tek haneli rakamlara gerilediği kayda geçmiştir. Bu gelişmelere karşın, 
٠۰başta gençler ve kadınlarda olmak üzere işgücüne katılım ve istihdamın artırılması, ٠۰işsizliğin 
azaltılması, ٠۰iş kazalarının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi, ٠۰işgücü niteliğinin yükseltilmesi ve 
٠۰kırılgan istihdamın azaltılması hususları önemini korumaktadır. (9) 

 
Tablo 20. İstihdam ve Çalışma Hayatında Gelişmeler ve Hedefler 

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2013 yılına (%67,7) göre 
0,1 puan artarak %67,8 (52,640,512 kişi) olarak gerçekleşmiştir. Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun 
oranı ise %24,3’e (18,862,430 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yaklaşık 
%8’e (6,192,962 kişi) yükselmiştir. (24) 

TÜİK, ‘İstihdam Edilenlerin İşteki Durumu, 2014’ sonuçlarına göre, istihdam edilen nüfusun %4,5’u 
işveren; %17,3’ü kendi hesabına; %66’sı ücretli veya yevmiyeli çalışmakta; geri kalan %12,2’si ise 
ücretsiz aile işçisi konumundadır. (25) 

Cinsiyete göre ortalama brüt ücret (TL) miktarında 2006-2010 arasında yaklaşık ortalama %8,5 
oranında ücret artışı bulunmaktadır. Meslek yüksek okulu mezunları, lise mezunlarına göre yaklaşık 
%25’lik, ortaokul mezunlarına göre ise %55’lik oranda daha yüksek ücret almakta. Yüksek okul ve üstü 
mezunları, meslek lisesine nazaran yaklaşık %67; lise mezunları kıyaslamasında ise %108 oranında 
daha iyi kazanca sahipler. Erkek ve kadın arasındaki ücretlerde %20-%30 aralığında değişmekte olan 
farklılıkların bulunduğu ve kadının dezavantajlı konumda olduğu gözlemlenmektedir. (TÜİK) (26) 
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Tablo 21. Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Aylık Ortalama Brüt Ücret ve Yıllık Ortalama Brüt Kazanç  

TÜİK 2013 Kazanç Yapısı Araştırması(27), yöneticilerin yıllık ortalama brüt ücretinin, profesyonel meslek 
mensuplarına nazaran genelde %39’luk, profesyonel meslek mensuplarının ise teknisyenler, 
teknikerler, yardımcı profesyonel meslek mensuplarına nazaran %42,7’lik oranda daha yüksek 
olduğunu ortaya koymuştur. Nitelik gerektirmeyen meslek mensuplarının yıllık ortalama brüt ücretinin 
12,075.- TL ile en düşük seviyede olduğu, hemen ardından ise hizmet ve satış elemanlarının geldiği, 
tesis ve makine operatörleri ve montajcıların en düşük ücret alan üçüncü meslek grubu olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Kadın ile erkek arasındaki en büyük ücret farkının da yine %24’lük oranla tesis ve makine 
operatörleri ve montajcılarda bulunduğu görülmektedir. Profesyonel meslek gruplarında erkeklerin 
%19,4 ile kadınlardan daha iyi ücret aldığı; buna rağmen yönetici konumundaki kadınların %7,3 gibi 
bir farkla erkek yöneticilerden daha yüksek ücret aldığı görülmektedir. (28) 

 
Tablo 22. Eğitim Durumu ve Meslek Ana Grubuna Göre Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı (2010)  

 

 

Profesyonel meslek 
gruplarında erkeklerin 
%19,4 ile kadınlardan 
daha iyi ücret aldığı; 
buna rağmen yönetici 
konumundaki kadınların 
%7,3 gibi bir farkla 
erkek yöneticilerden 
daha yüksek ücret 
aldığı görülmektedir. 
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Denizli İstihdam ve İşgücü Piyasası 

TÜİK, ‘İl Bazında Temel İşgücü Göstergeleri, 2013’ verilerine göre Denizli’de işgücüne katılma oranı 
%55 düzeyinde, işsizlik %7,2 ve istihdam oranı %51.1 olarak gerçekleşmiştir. Denizli işgücüne katılım 
yüksekliği açısından, Türkiye’de 6. İl konumundadır (Ardahan %62,8; Kars %59,5; Burdur %58,9; 
Iğdır  %58,6; Bartın %58,5). İstatistikî verilerde ufak farklılıklar olabileceğini vurgulamak adına, farklı 
kaynaktan elde edilen 2013 verilerine göre Denizli ilinde istihdam oranı; %54’tür. İşgücüne katılım 
oranı ise 2013 yılındaki araştırma sonuçlarına göre Denizli’de %57,7 olarak gerçekleşmiştir. (29) 

2013 itibarı ile Denizli ilinde 39,099 öğrenci bulunmaktadır. 2013 TÜİK verileriyle, Denizli ilinde aktif 
çalışma yaşı diyebileceğimiz (18-64 yaş arası) kitleyi, eğitim düzeyine göre incelediğimizde %33’ü 
ilkokul mezunu; %19’u ilk öğretim mezunu; %5’i orta okul veya dengi okul mezunu; %24’ü lise veya 
dengi okul mezunu; %13’ü yüksek okul veya fakülte mezunu; %’i ise yüksek lisans mezunudur. (30) 

 

Tablo 23. Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Nüfus-Denizli (2013) 

Türkiye İş Kurumu kayıtlarına göre 2014 yılında en fazla kayıtlı işsizin bulunduğu meslekler sıralaması: 
beden işçisi (genel), temizlik görevlisi, ön muhasebeci, büro memuru, sekreter, satış danışmanı, 
makineci ve şoför (yük taşıma) şeklindedir. Denizli’de hem 2013, hem de 2014 yıllarında, en fazla açık 
iş talebi verilen meslekler sıralaması ise: beden işçisi, makineci, dokuma makineleri operatörü ve 
mermer işçisi meslekleri olmuştur. 2014 yılında en fazla işe yerleştirmesi yapılan meslekler, beden işçisi 
makineci, dokuma makineleri operatörü ve mermer işçisi olarak gerçekleşmiştir.  

Pasif istihdam politikalarından birisi olan işsizlik ödeneğinden Denizli’de 2014 yılı ağustos ayı itibariyle 
faydalananların sayısı 7,658’dir. Ödeneği hak edenlerin %62’si erkek, %38’i kadındır. Meslekler 
açısından değerlendirildiğinde, beden işçisi (genel) mesleği %7,7 ile ilk sırada, makineci %4,5 ile ikinci 
sırada, temizlik görevlisi %4,4 ile üçüncü sırada ve şoför-yük taşıma %3,4 ile dördüncü sıradadır. (24) 

v Denizli İşgücü Piyasası Talep Araştırması 2014 (İşkur): (31) 

İşgücü Piyasası: Türkiye İş Kurumu, 2014 Yılı Yerel Düzeyde İşgücü Piyasası Talep Araştırması 
(İPTA) kapsamında 12 Mayıs – 27 Haziran 20124 tarihleri arasında Türkiye genelinde 110,509 işyerine 
yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulamıştır. Türkiye İşyeri Kayıtları Sistemi altlık kullanılarak 
sektörel kapsam dâhilinde yer alan ve 10 ve daha fazla çalışana sahip işyerleri, araştırmada örnekleme 
çerçevesi olarak kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamında Türkiye genelinde Avrupa Topluluğu Ekonomik 
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) Rev 2.0 sınıflandırmasına göre, tarım, kamu, hane halklarında 
işverenler ve uluslar arası kurum/kuruluşlar dışındaki 17 alt sektörde yer alan, 10 ve daha fazla 
çalışana sahip işyerleri örnekleme çerçevesi olarak kabul edilmiştir. Örnekleme birimi işyeri olarak 
belirlenmiş ve 17 sektör bazında il ve Türkiye tahmini verilmiştir. (32) 

2014 yılı İşgücü Piyasası Talep Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen, Denizli 
ilindeki özel sektörde faal olan 10+ istihdamlı işyerlerinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası bazda 
sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılan araştırmada Denizli’de tamsayım yöntemi ile 
çalışılmıştır. Yani ildeki 10+ istihdamlı özel sektör işyerlerinin tamamı ziyaret edilmiştir.    

Bu kapsamda Denizli ilinde toplam 106,861 çalışana sahip 2,823 firma ziyaret edilmiştir. 10+ istihdamlı 
iş yeri sınıfında iken zaman içerisinde küçülen ve 1-9 istihdamlı iş yerine dönüşen firmaların oranı 

TÜİK, ‘İl Bazında Temel 
İşgücü Göstergeleri, 
2013’ verilerine göre 
Denizli’de işgücüne 
katılma oranı %55 
düzeyinde, işsizlik %7,2 
ve istihdam oranı 
%51.1 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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%27,4’tür. Çalışan sayısının ziyaret edilen toplam iş yeri sayısına bölünmesi sonucu elde edilen 
ortalama çalışan sayısı 38 olmuştur. Çalışanların %66,7’si erkek, %33,3’ü ise kadındır.  İhracat yapan 
iş yerlerinin oranı %21,6, yabancı ortaklığı olan iş yerlerinin oranı ise %1,6’dır.  

Denizli’de en fazla iş yerinin bulunduğu sektör %38,3 ile imalat sektörüdür. Bu sektörde bulunan 1,080 
firmadan 156 tanesi 1-9 aralığında, 676 tanesi 10-49 aralığında, 214 tanesi 50-249 aralığında ve 35 
tanesi de 250 ve daha fazla personel istihdam eden firmalardır. Çalışanların %58,8’i imalat sektöründe, 
%14,4’ü toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe, 
%5,6’sı inşaat sektöründe ve %4,8’i de idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründedir. 

Sıralamada imalat sektörünü %22,3 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin onarımı sektörü takip etmektedir. Bu sektöre ait 630 iş yerinin 170 tanesi 1-9 
aralığında, 403 tanesi 10-49 aralığında, 51 tanesi 50-249 aralığında ve 5 tanesi de 250 ve daha fazla 
personel istihdam eden firmalardır. En fazla iş yerinin bulunduğu sektörler sıralamasında %14’lük oranı 
ile üçüncü sırada yer alan inşaat sektöründe ise 250+ istihdamlı işyeri bulunmamaktadır. Sektörde 
bulunan 396 iş yerinden 226’sı 1-9 aralığında 141’i 10-49 aralığında ve 29’u da 50-249 aralığında 
personel istihdam eden firmalardır. Bu firmaların, %57,5’i 10-49 eleman istihdam eden, %13,2’si 50-
249 eleman istihdam eden ve %1,9’u da 250 ve üzeri eleman istihdam eden firmalardır.  

Bu kapsamda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, 1,854 çalışanla (toplamın %1’ine tekabül eden) 45 
işyeri ile toplam işyerlerinin %1,6’sını teşkil etmektedir. Çalışanların %88,2’sinin (1,635 kişi) erkek, 
%11,8’inin kadın olduğu görülmektedir. 50-249 arasında çalışanı olan 16, 10-49 arası çalışanı olan 16 
ve 1-9 arası çalışanı olan 12 işyeri tespit edilmiştir. 45 işyerinin %33,9’u İşkur hizmetinden 
faydalanmakta; %38,5’e tekabül eden 17’si ihracat yapmakta; %31,8’inin kuruluşunun 0-4 yıl 
aralığında, %24,9’unun 5-9 yıl; %16,0’sının 10-14 yıl; %9,1’inin 15-19 yıl; %6,8’inin 20-24 yıl ve 
%11,4’ünün de 25 yıl üstü olduğu saptanmıştır. Toplamda ortalama çalışan sayısı 38 iken, madencilik 
ve taş ocakçılığı sektöründe 41 olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo 24. Çalışanların Meslek Gruplarına ve Cinsiyete göre Dağılımı ve Oranları, Denizli (İPTA, 2014) 

Kayıtlı İşsizler: Denizli Çalışma ve İş Kurumu kayıtlarına göre 2013 yılında Kuruma kayıtlı 28,831 
işsiz bulunmaktaydı. 2014 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle kuruma kayıtlı işsiz sayısı 28,119’dur. 
Meslekler bazında inceleme yaptığımızda, hem 2013 yılında hem de 2014 yılında en fazla kayıtlı işsize 
sahip meslek beden işçisi (genel)’dir; bu da işsizlik kaydı için müracaat edenlerin çoğunlukla eğitim 
düzeyi düşük ve niteliksiz iş beklentisindeki iş arayanlar olmasından kaynaklanmaktadır.  

Türkiye İş Kurumu, 
2014 Yılı Yerel Düzeyde 
İşgücü Piyasası Talep 
Araştırması (İPTA) 
kapsamında 12 Mayıs – 
27 Haziran 20124 
tarihleri arasında 
Türkiye genelinde 
110,509 işyerine yüz 
yüze görüşme 
yöntemiyle anket 
uygulamıştır.  



Sf.19  Denizli Mermer Sektörü Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi 
   

 

 
Tablo 25. Kayıtlı İşsizlerin Mesleklere Göre Dağılımı (2013-2014*) 

Açık İş: İPTA referans dönemi içerisinde (15 Mayıs-27 Haziran) ziyaret edilen 2,823 işyerinin 1,050 
tanesinde 4,756 açık iş olduğu görülmektedir. Çalışmanın yapıldığı referans dönemi içerisinde açık iş 
verme oranı ise %37,2’dir. Araştırma sonuçları Denizli’deki firmalarda bulunan kadroların %95,7’sinin 
‘dolu’ iken, %4,3’ünün ‘doldurulmaya hazır’ durumda olduğunu göstermiştir. 

Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 115 açık iş, %5,9’luk açık iş oranına tekabül 
etmektedir. Açık iş işveren sayısı 17 olup; toplam işyerlerinin %38,5’udur. İşyerlerinin yaşına göre açık 
iş verme oranlarına bakıldığında toplam iş yerlerinin %46’sı ile en fazla açık iş verisini %50 ile 0-9 yıl 
arası kurulan firmaların verdiği görülmektedir.  

Denizli’de açık işlerin en fazla olduğu meslek makineci mesleğidir. Toplamda alınan 4,756 açık işin 
793’ü yani %16,7’si makineci mesleğine aittir. Bu mesleği  %9,2 ile mermer işçisi, %5,9 ile dokuma 
makineleri operatörü takip etmektedir. Denizli ilinde 1,505 farklı işverenden 5,866 temininde güçlük 
çekilen işgücü tespit edilirken, bunların 3,472’si, yani %59,2’si imalat sektörüne ait mesleklere 
yöneliktir.  

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 0-4 yıl önce kurulan işyerlerinin açık iş verme oranı %21,3, 5-9 
yıl önce kurulan işyerlerininki %45,1, 10-14 yıl önce kurulan işyerlerininki %42,9, 15-19 yıl önce 
kurulan işyerlerininki %75,0, 20-24 yıl önce kurulan işyerlerininki %33,6 ve 25 yıl ve daha eski yıllarda 
kurulan firmalarınki ise %40,0’tır.  

Denizli’de meslek gruplarına göre açık işlerin başını, 1,909 işle ve %5,4’lük oranla ‘tesis ve makine 
operatörleri ve montajcıları’ çekmekte; toplam açık işlerin %40,1’ini teşkil etmekte. Teknisyenler, 
teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları, 200 işle ve %2,7’lik oranla, toplamın %4,2’sine 
denk gelmek kaydıyla; nitelik gerektirmeyen meslekler ise 484 işle ve %3,0 oranla, toplam açık işlerin 
%10,2’sini temsil etmektedir. 

Denizli İşgücü Piyasası Analizi 2014 Raporu’na göre en fazla açık işe sahip meslekler 2013 ve 2014 
yıllarında hemen hemen aynıdır. İki yılda da en fazla açık iş talebinde bulunulan meslek beden işçisidir. 
Bunun sebebi piyasada nitelikli işgücü sınırlı sayıda olması sebebiyle işverenlerin yetiştirmek üzere 
personel aramasından ve niteliği olmayan işsizlerin beden işçisi olarak kayıt edilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Açık işlerde ilk 15 meslek incelendiğinde beden işçisi mesleğinden sonra 
sıralamada belli bir vasıf/nitelik/beceri gerektiren meslekler bulunmaktadır. Açık işlerde tekstil 
sektörüyle ilgili mesleklerin daha fazla yer alması da göze çarpan başka bir unsurdur. 2013 yılında en 
fazla açık işe sahip ilk 15 meslek tüm açık işlerin %65,3’ünü, 2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi ilk 15 
meslek ise tüm açık işlerin %64,1’ini oluşturmaktadır. 2013 yılında toplam 838 mermer işçisi aranırken 
(toplamın %3,7’si); 2014 Ağustos itibarı ile 844 mermer işçisi aranmakta ve bu da toplamın %4,6’sına 
tekabül etmektedir. 

İPTA referans dönemi 
içerisinde (15 Mayıs-27 
Haziran) ziyaret edilen 
2,823 işyerinin 1,050 
tanesinde 4,756 açık iş 
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oranı ise %37,2’dir. 
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Tablo 26: Açık İşlerin Mesleklere Göre Dağılımı (2013-2014*) (Türkiye İş Kurumu, *2014 Ocak-Ağustos) 

İşgücü Nitelik Gereksinimleri: Denizli ilinde açılan taleplerin büyük çoğunluğunda mezuniyet şartı 
aranmadığı; meslek yüksekokulu, lisans veya lisansüstü mezunu olma şartının ise oldukça az arandığı 
anlaşılmaktadır. Açık işler için talep edilen eğitim düzeyleri Denizli ili için incelendiğinde; işverenlerin 
%70,8’i ‘alınacak işçinin ‘eğitim durumu fark etmez’ derken; eğitim durumu ‘lise altı olsun’ diyenlerin 
oranı %11,3; ‘genel lise mezunu olmalı’ diyenlerin oranı %7,5; ‘meslek lisesi mezunu olsun’ diyenlerin 
oranı %4,6; ‘meslek yüksekokulu mezunu olmalı’ diyenlerin oranı %1,6; ‘lisans mezunu olsun’ 
diyenlerin oranı %2,8 ve ‘çıraklık eğitim mezunu olsun’ diyenlerin oranı ise %0,9’dur. İşgücü piyasası 
talep araştırması sonuçlarına göre işverenler, alacakları personelde eğitim durumundan ziyade beceri 
ve meslekî nitelik aramaktadırlar. Yabancı dil, proje tabanlı çalışma, bilgisayar kullanımı gibi beceriler 
daha çok ikinci planda gözükmektedir.   

Araştırma verilerine göre işverenler aradıkları erkek personelden %63,8 oranında fiziki ve bedensel 
yeterlilik, %48,9 oranında iş ahlakına sahip olma, %45 oranında yeterli bilgi ve tecrübe istemişlerdir. 
Aranan kadın personelde ise %54,3 oranında iş ahlakına sahip olma, %52,3 oranında fiziki ve bedensel 
yeterlilik ve %42,8 oranında yeterli mesleki bilgi ve tecrübe becerisi istenmektedir. 

İşverenler, aradıkları kadın personelin %70,5’i için ‘eğitim durumu fark etmez’ derken, %14,5’i için lise 
altı, %8,4’ü için genel lise, %3,8’i için ‘meslek lisesi mezunu olsun’ demişlerdir. Erkekler için ise 
işverenler %70,5 oranında herhangi bir mezuniyet şartı aramazken, %11,6’sı için lise altı, %8,4’ü için 
genel lise ve %3,8’i için meslek lisesi mezunu aramaktadırlar.  

Açık iş olan tüm meslekler incelendiğinde, en öne çıkan dört beceri gereksinimi: 

1. İş ahlâkına sahip olma, 
2. Fazla mesaiye kalabilme, 
3. Fizikî ve bedensel yeterlilik, 
4. Yeterli meslekî/teknik bilgi ve tecrübeye sahip olunması, şeklinde sıralanmaktadır. 

Fizikî ve bedensel yeterlilik ve iş ahlâkına sahip olma becerileri eğitim düzeyinden bağımsız her 
seviyede beklenirken, fazla mesaiye kalabilme en çok meslek lisesine dair bir gereksinim olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Mermer işçilerine dair açık işlerde beceri gereksinimi incelendiğinde, ilk sırada fizikî ve bedensel 
yeterlilik %85,5 ile öne çıkmakta; iş ahlâkı %36,2 ile ardından %34,3 ile yeterli meslekî ve teknik bilgi 
ve tecrübeye sahip olunması ve %22,6 ile de fazla mesaiye kalabilme şeklinde olduğu görülmektedir. 
Mermer blok kesme makinesi operatörü mesleğinde fazla mesai ana beceri gereksinimleri arasında yer 
almamakta, 90.4% ile iş ahlâkına sahip olma; %86,5’luk oran ile hem fizikî ve bedensel yeterlilik, hem 

İşgücü piyasası talep 
araştırması sonuçlarına 
göre işverenler, 
alacakları personelde 
eğitim durumundan 
ziyade beceri ve 
meslekî nitelik 
aramaktadırlar. 
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de yeterli meslekî ve teknik bilgi ve tecrübeye sahip olunması izlemekte. %76,9’luk oranda takım 
çalışması ve sorun çözme ve bağımsız karar verme becerileri gelmekte. 

 

Tablo 27. Açık iş Olan Mesleklerin Becerilere Göre Dağılımı, Denizli (İPTA 2014) 

Cinsiyet: Genelde en çok çalışılan meslekler sıralamasında mermer işçiliği %2,4’lük payla 5. sırada 
yer alırken; erkeklerin en çok çalıştığı meslekler arasında %2,8’lik payla 3. sırada, kadınların en çok 
çalıştığı meslekler arasında %1,6’lık payla 10. sırada yer almaktadır. 

 

Tablo 28. Cinsiyete göre En Çok Çalışılan Meslekler, Denizli (İPTA 2014) 

İşgücü Piyasası Talep Araştırması kapsamında ziyaret edilen firmalardan alınan açık iş verileri 
incelendiğinde, işyerlerinin %43’ünün erkek personel, %18,8’inin da kadın personelle açığını kapatmak 
istediği öğrenilmiştir. İşyerlerinin %38,2’lik kısmı ise erkek ya da kadından herhangi biriyle personel 
açığını gidereceğini bildirmiştir. Yöneticiler meslek grubu ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri 
meslek grubunda alınan açık iş sayısı çok azken, yöneticiler meslek grubunda hiç kadın personel 
aranmamaktadır. Tesis ve makine operatörleri ve montajcılarında kadın tercihi %22,5, erkek tercihi 
%32,0 iken cinsiyet fark etmediğini belirtenlerin oranı %45,5. Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı 

Fizikî ve bedensel 
yeterlilik ve iş ahlâkına 
sahip olma becerileri 
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profesyonel meslek mensupları için %50,4’ü erkek tercih ederken, %40,6’sı cinsiyet farkı 
gözetmemekte. Nitelik gerektirmeyen mesleklerde ise %36,9 oranla kadın tercih edilmektedir. 

Toplam 4,756 açık işin 438 işle %9,2’si mermer işçisi, 55 işle %1,1’i mermer blok kesme makinesi 
operatörüdür. Açık işler içinde erkek tercihi en fazla olan iş dalı %9,1 oranla ve 186 işle mermer 
işçisidir. Mermer blok kesme makinesi operatörü için aranan erkek çalışan ise 49 işle %2,4’e tekabül 
etmektedir. 

Arama Kanalları: Açık işveren işyerlerinin %73,3’ü akraba-eş dost vasıtasıyla, %70,5’i Türkiye İş 
Kurumu kanalıyla, %27,9’u gazete-ilan v.b ile, %15,9’u internet-sosyal medya aracılığıyla %0,6’sı da 
özel istihdam büroları ile elemanlarını bulmaya çalışmaktadır.  

 

Tablo 29. Açık İşlerin Eğitim Durumunun Arama Kanallarına Göre Dağılımı, Denizli (İPTA 2014) 

Çoğunlukla İşkur ya da eş/dost vasıtası sayesinde iş arandığı ortaya çıkmaktadır. Mermer blok kesme 
makinesi operatöründe daha az olmakla birlikte, mermer işçisinde gazete ilanının da kullanılabildiği,   
görülmektedir. Güvenlik görevlisi, şoför yük taşıma gibi işlerde internet ve sosyal medya kullanımının 
da öne çıktığı gözlemlenmektedir. 

 

Tablo 30. İşyeri Özellikleri Denizli (İPTA 2014) 

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise iş arama kanallarının başında %57,3 ile İşkur gelmekte 
olup; %44,4 ile akraba eş dost vasıtasıyla, %14,2 ile gazete ilanları ve %4,4 de Internet ev sosyal 
medya üzeerinden eleman bulunulmasına çalışılmaktadır. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe açık 
işlerin %67,6’sı için özellikle erkek tercih edilmekte iken, %28,9’unda cinsiyet farkı gözetilmemekte. Bu 
oran tüm sektörler toplamında %43,0 erkek tercihi, %38,2 ise fark gözetilmeden 
gerçekleştirilmektedir. 

Denizli’de Türkiye İş Kurumu tarafından 2013 yılında yapılan toplam işe yerleştirme sayısı 12,330, 2014 
yılı Ocak-Ağustos döneminde yapılan toplam işe yerleştirme sayısı ise 6,706’dır. Hem 2013 yılında hem 
de 2014 yılında en fazla işe yerleştirmesi yapılan meslek beden işçisi (genel) mesleği olmuştur. 2014 
yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla işe yerleştirme yapılan ilk 15 meslekten 7’si tekstil sektörüne 
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aittir.  2013 yılında toplam 327 mermer işçisi işe yerleştirilirken, 2014 Ağustos ayına kadar bu rakan 
297 olarak gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 31. Mesleklere Göre İşe Yerleştirme (2013-2014*) (Türkiye İş Kurumu, *2014 Ocak-Ağustos) 

Temininde Güçlük Çekilen İşgücü: Türkiye genelinde 282,704 temininde güçlük çekilen işgücü 
tespit edilmiştir. İmalat sektörü hem Denizli’de, hem de Türkiye genelinde en fazla temininde güçlük 
çekilen mesleğin bulunduğu sektördür. Denizli ilinde temininde en fazla güçlük çekilen meslek dalı 
3,472 elemanla %59,2’lik paya sahip olan ‘imalat’ sanayii olmuştur. Madencilik ve taş ocakçılığı ise, 117 
elemanla %2,0 paya sahip ve açık işlerin %40,8’inin temininde güçlük çekilmektedir. Mesleklere göre 
temininde güçlük çekilen eleman sayıları incelendiğinde, 2014 yılında mermer işçisi mesleği %10,4’lük 
oranla makineci mesleğinden sonra en fazla temininde güçlük çekilen meslek olmuştur. 2014 yılında en 
fazla temininde güçlük çekilen meslekler sıralaması; makineci, mermer işçisi, dokuma makineleri 
operatörü, garson ve makine nakışçısı şeklindedir. 

Denizli ilinde temininde güçlük çekilen mesleklerin yer aldığı meslek grupları sırasıyla; tesis ve makine 
operatörleri ve montajcılar, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar, hizmet ve satış elemanları, nitelik 
gerektirmeyen meslekler şeklinde sıralanmaktadır. Bu üç meslek grubunda bulunan meslekler açık 
işlerinin %77,4’ünü oluştururken, temininde güçlük çekilen mesleklerin ise %82,7’sini oluşturmaktadır. 

Türkiye genelinde eleman temininde güçlük çekilme nedenleri ile Denizli’de eleman temininde güçlük 
çekilme nedenleri karşılaştırıldığında, işverenler tarafından en ağırlıklı nedenin ‘gerekli meslekî 
beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması’ şeklinde bildirildiğini görmekteyiz.  İkinci sıradaki neden 
Türkiye’de %59,5 oran ile ‘yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması’, Denizli’de ise %58,3 ile 
‘bu meslekte işe başvuru yapılmaması’ şeklinde belirtilmiştir. Türkiye genelinde %42,6 oranında söz 
konusu meslekte işe başvurunun yetersiz olması üçüncü sırada gelirken, Denizli’de ise temininde 
güçlük çekilme nedenleri arasında üçüncü sırada %44,8 oranında ‘yeterli tecrübeye sahip eleman 
bulamıyoruz’ şeklinde bir cevap çıkmıştır.  

2014 yılı işgücü piyasası talep araştırması kapsamında mermer işçisi mesleğinde işverenler genellikle iş 
için yeterli başvuru yapılmadığını (%63,6) ifade etmişlerdir. Bunun nedenleri arasında da çalışma ortam 
ve koşullarının beğenilmemesi, önerilen ücretin az bulunması gibi nedenlerin yer aldığını ifade 
etmişlerdir. İşverenler, %39,1 oranla mermer işçilerinde gerekli meslekî beceriye/niteliğe sahip eleman 
bulunamadığını belirtmektedir. Mermer blok kesme makinesi operatörlerinde (%75,6) benzer fotoğraf 
görülmekle birlikte, gerekli meslekî beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamadığını belirten işveren 
oranı %24,4 düzeyindedir. (İPTA 2014, Tablo.40) 

Net İstihdam Artışı Beklentisi: Denizli İli İşgücü Piyasası Talep Araştırması sonuçlarına göre 
Haziran 2015 itibarıyla net istihdam artışı beklentisi %5,1’dir. Yani Denizli işgücü piyasası büyüme 
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eğilimindedir. Sektörler bazında değerlendirildiğinde en fazla büyüme eğilimi bulunan sektör %33,3 ile 
su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörüdür. Bu sektörü %32,7 ile 
kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor, %12 ile inşaat ve %11,1 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri 
sektörü takip etmektedir.   

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe net istihdam değişim oranı %5,0 düzeyinde olmuştur. Tesis ve 
makine operatörleri ve montajcılar %4,9 ve teknisyen, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek 
grupları %4,3 olarak gerçekleşmiştir.  

Denizli’de 2014 yılı için istihdam artşı beklenen meslekler sıralamasında 3.sırada mermer işçisini, 10. 
sırada mermer ebatlandırma işçisini görmekteyken; 2015 istihdam artışı beklentisinde mermer işçisi 2. 
sıraya yükselmekte, 15. sırada ise yer altı maden işletmesi hazırlık elemanları yer almakta. Maden ve 
taş ocakçılığı sektörüne yönelik herhangi bir meslekte istihdam azalışı beklenmemektedir. 

Türkiye ve Meslekî Eğitim (33) 

2013-2014 öğretim yılında ilkokul seviyesinde toplam 28,532 okulda 5,574,916 öğrenci eğitim 
görmekte olup, 288,444 öğretmen görev yapmakta ve öğretmen başına 19 öğrenci düşmektedir. 
Ortaokul seviyesinde, 17,019 okulda 5,478,399 öğrenci eğitim görmekte olup, 280,804 öğretmen görev 
yapmakta ve öğretmen başına 18 öğrenci düşmektedir. Ortaöğrenim seviyesinde, 10,955 okulda 
5,420,178 öğrenci eğitim görmekte olup, 278,641 öğretmen görev yapmakta ve öğretmen başına 15 
öğrenci düşmektedir. (34) 

 
Tablo 32. Eğitim İstatistikleri 

Türkiye genelinde genel orta öğretimdeki okulların %73’ü resmi, %27’si özel okul statüsündedir. 
Öğretmenlerin ise %82’si resmi, %18’i özel okullarda görev yapmaktadır. Öğrencilerin ise %95’i resmi, 
%5’i özel okullarda okumakta.  

Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları sayısı 7,211 adet olup, bunların %94’ü resmi, %6’sı özel 
okuldur. Öğretmenlerin ise %95’i resmi, %5’i özel okullarda görev yapmaktadır. Öğrencilerin ise 
%97,7’si resmi, %2,3’ü özel okullarda okumakta. Türkiye genelinde mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarında toplam 76,061 derslik bulunmaktadır. (TEOG Tercih Robotu’na kayıtlı 18,434 meslek ve 
teknik okulu bulunmaktadır.) (35) 
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Tablo 33. Okul Türü ve Öğretim Yılına Göre Okul, Öğretmen, Şube, Öğrenci ve Mezun Olan Öğrenci Sayısı       
(2013-2014) 

2013-2014 öğretim yılında üniversiteye kaydolan öğrenci toplam sayısı 1,248,193 olup, toplamda 
5,472,521 öğrenci yüksek öğrenim görmekte olup, bunun %54’ü lisans seviyesinde, %27’si ön lisans, 
%6’sı lisansüstü ve %12’si ikinci öğretim seviyesindedir. Toplamda 142,437 öğretim elemanı görev 
yapmakta olup, 20,005’i profesör, 12,839’u doçent, 31,345’i yardımcı doçent, 20,471’i öğretim 
görevlisidir. Öğretim elemanlarının 16,636’sı ön lisansta, 120,535’i lisansta, 5213’ü enstitüde, 53’ü ise 
araştırma merkezlerinde görev yapmaktadır. (36) 

 

Tablo 34. Cinsiyet ve Eğitim Seviyesine Göre Yükseköğretimde Öğrenci Sayıları (2013-2014) 

2013 yılı itibarı ile 72,321 kurs yaygın eğitim faaliyetinde bulunmakta olup; %65’i bakanlık ve bağlı 
kuruluş; %22’si belediye; %7’si vakıf ve dernek; %5’i üniversite ve %0,3’ü konfederasyon ve sendika 
bünyesinde faaliyet göstermektedir. (TÜİK)  

Mesleki eğitim sağlayan girişimlerin önemli kısmı 250+ büyüklükteki girişimlerde sağlanmaktadır. 2010 
yılı itibarı ile mesleki eğitimin diğer şekillerini sağlayan girişimlerin mesleki eğitim kursu sağlayan 
girişimlerden daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. (37) 
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Tablo 35. Girişim Büyüklüğüne ve Mesleki Eğitim Faaliyet Türüne Göre Mesleki Eğitim Sağlayan Girişimlerin Oranı, 
2007-2010 

Not: Girişim hem kurs hem mesleki eğitimin diğer şekillerini sağlamış ise; mesleki eğitim sağlayan girişim olarak bir 
kez sayılacaktır. Bu sebeple mesleki eğitim kurs oranı ile diğer şekillerinin oranı toplamı mesleki eğitim faaliyeti 
sağlayan girişimlerin oranından farklıdır. 

Türkiye genelinde toplam girişimlerin %33,9’u; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe toplam 
girişimlerin %34,8’i mesleki eğitim sağlamaktadır. En yüksek mesleki eğitim oranı, %71,5 ile finansal 
hizmet faliyetleri faaliyetleri, zorunlu sosyal güvenlik hariç sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarına dair 
ekonomik faaliyet sahalarında gelişmiştir; en düşüğü ise %23,5 ile inşaat sektörüdür. (38) 

 

Tablo 36. Ekonomik Faaliyete ve Meslekî Eğitim Faaliyet Türüne Göre Mesleki Eğitim Sağlayan Girişimlerin Oranı 
(2010) 

Meslekî eğitim kuruluşlarına katılanların oranında 2007’den 2010 yılına değin %20’lik artış görülmekte. 
250’den fazla çalışanı olan girişimlerde 2010 itibarı ile çalışanların %26.8’i mesleki eğitim kurslarına 
katılmıştır. Girişimde çalışan sayısı düştükçe, mesleki eğitime katılım oranı da önemli ölçüde 
düşmektedir, örenğin 2010 yılında sadece %5,2’si mesleki eğitime katılmıştır. Genelde erkeklerin 
kadınlardan daha fazla oranda mesleki eğitim kurslarına katıldığı görülmekte. (39) 

 
Tablo 37. Girişimlerde Meslekî Eğitim, 2007-2010 

TÜİK tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen çalışmaya göre, mesleki eğitim kursları içinde en fazla 
%38,5 ile teknik, pratik veya iş odaklı; hemen ardından %23,2 ile müşteri hizmetlerine dönük beceri 
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geliştirme kursları öne çıkmakta. Genel bilgi teknolojileri %8,5, takım çalışması %8,0, bilgi teknolojileri 
uzmanlığı %5,7 ile izlemekte ve ancak mesleki okuryazarlık kurslarının ancak %0,2’ler oranında olduğu 
görülmektedir. (40) 

 

Tablo 38. Girişim Büyüklüğüne Göre Meslekî Eğitim Kurslarında Hedeflenen En Önemli Becerilerin Dağılımı (2010) 

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne göz attığımızda, mesleki eğitim kurslarının %60,2’sinin teknik, 
pratik veya iş-odaklı olduğunu; %16’sının müşteri hizmetlerine, %11’inin takım çalışmasına yönelik 
olduğunu görmekteyiz. Benzer eğilimi, ana metal sanayii ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı 
sektöründe de gözlemlemek mümkündür. (41) 

 

Tablo 39. Ekonomik Faaliyete Göre Meslekî Eğitim Kurslarında Hedeflenen En Önemli Becerilerin Dağılımı (2010) 

Yerleşim yeri, cinsiyet, yaş grubu, eğitim durumu ve işgücü durumuna göre eğitim ve öğretime katılımı 
gösteren TÜİK raporu sonuçları 2012 yılı itibarı ile 18 yaş üzerindeki nüfusun yaygın eğitime katılımının 
(%15,4) örgün eğitime katılımından (%8,3) daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Her ikisine de 
katılan %3,3 iken ikisinden birine katılanların oranı %20,4’tür. Örgün ya da yaygın eğitime kent 
nüfusun katılımı kırsal yerleşime göre, erkek nüfus, kadın nüfusa göre ve özellikle 18-24 yaş 
aralığındakilerin daha yüksek olduğu tespit edilmektedir. Genel lise ya da mesleki ve teknik okul 
mezunlarının örgüne nazaran yaygın eğitim katılımı daha yüksek görünmekte. (42) 
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Tablo 40. Yerleşim yeri, cinsiyet, yaş grubu, eğitim durumu ve işgücü durumuna göre eğitim ve öğretime katılım   
(18 ve daha yukarı yaştaki nüfus) 

Türkiye’de Maden Mühendisliği Bölümü olan Üniversiteler: 
• Adana Bilim ve Teknoloji  Üniversitesi 
• Afyon Kocatepe Üniversitesi 
• Aksaray Üniversitesi 
• Bülent Ecevit Üniversitesi 
• Cumhuriyet Üniversitesi 
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
• Çukurova Üniversitesi 
• Dicle Üniversitesi 
• Dokuz Eylül Üniversitesi 
• Dumlupınar Üniversitesi 
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
• Hacettepe Üniversitesi 
• İnönü Üniversitesi 
• İstanbul Teknik Üniversitesi 
• İstanbul Üniversitesi 
• Karadeniz Teknik Üniversitesi 
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
• Niğde Üniversitesi 
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
• Selçuk Üniversitesi 
• Süleyman Demirel Üniversitesi 
• Şırnak Üniversitesi 
• Uşak Üniversitesi 
• Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
 
Türkiye’deki Maden Teknolojisi Meslek Yüksek Okulları (MYO):  
• Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir MYO (*) 
• Çukurova Üniversitesi, Aladağ MYO 
• Celal Bayar Üniversitesi, Soma MYO 
• İnönü Üniversitesi, Malatya MYO 
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan MYO 
• Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak MYO 
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• Pamukkale Üniversitesi, Kale MYO 
• Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas MYO 
• Fırat üniversitesi, Keban MYO 
• Erzincan Üniversitesi, İliç DYO MYO 

 
(*) Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksek Okulu: Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü, 
maden arama ve çalışmaları konusunda yeterli bilgiye sahip işçi-yönetici-mühendis arasında kalifiye 
eleman yetiştirmek amacını gütmektedir. Programdan, bir maden ocağı kurma, dinamit patlatma, 
görev ve sorumluluklarını hayati önem taşıyacak şekilde kullanabilen, yayabilen kişilerin mezun olması 
hedeflenmektedir. 
 
Türkiye’de Doğal Yapı Taşları Meslek Yüksek Okulları (MYO):  
• Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO (**) 
• Dicle Üniversitesi, Diyarbakır TBMYO 
• Dokuz Eylül Üniversitesi, Torbalı MYO 
• Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya TBMYO 
• Muğla Sıtkı K. Üniversitesi, Yatağan MYO 

(**) Afyon Kocatepe Üniversitesi-Meslek Yüksek Okulu: Doğal Yapı Taşları Programının ana 
amacı Mermer sektörüne “nitelikli eleman” yetiştirmektir. 2014-2015 yılı Şubat ayında mevcut öğrenci 
sayısı örgün öğretimde 2,985, 2. Öğretimde 2,263 olmak üzere toplam 5,248 olup, toplam öğrencilerin 
%12,66’sına tekabül etmektedir.  

Eğitim süresi 2 yıldır. Programdan mezun olabilmek için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa uygun 
hazırlanmış Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır. Bu 
yönetmeliğin ilgili maddelerinde mezuniyete esas her bir ders için 4 üzerinden en az 2 not ortalamasını 
sağlaması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin genel not ortalamasının 2 ve üzeri olması ve eğitim süresi 
boyunca her dönem zorunlu ve seçmeli 30 ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) olmak üzere toplam 
120 ECTS ders alması zorunludur.  

Programdan mezun olabilmek için uygulama vb. benzeri çalışmalar ders programında gösterilmektedir. 
Programdaki uygulama çalışmaları Yüksekokulun Mermer atölyesi ve laboratuarlarında 
gerçekleştirilmektir. Ayrıca öğrenciler, öğrenim dönemi boyunca 30 işgününden (240 saat) az, 60 
işgününden (480 saat) fazla olmamak üzere staj yapmakla yükümlüdür. Stajlar gerek mermer ve 
madencilikle ilgili kamu kuruluşlarında, gerekse özel kuruluşlarda (en az ön lisans düzeyinde eğitim 
almış bir teknik elemanın bulunduğu mermer ve doğaltaş ocakları ile kesme ve işleme tesislerinde) 
yapılabilmektedir. 

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı tüm ders ve uygulamaları yapmak için gerekli donanıma sahip 
bir programdır. Teknik Resim, Bilgisayar gibi dersler Yüksekokulun ortak Laboratuar ve salonlarında 
yapılırken Mesleki dersler kendi atelye ve Laboratuarlarında yürütülmektedir.  

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı atölyesi mermer kesme işleme ve parlatma, eskitme, mermer 
torna işçiliği ve mozaik yapımına uygun ekipmanlara sahiptir. Bu ekipmanlarla öğrencilerin uygulamalı 
dersleri yürütülmektedir. Aynı zamanda atölyenin kapasitesi ölçüsünde Üniversitenin diğer 
birimlerinden gelen döşeme ve kaplamalık mermer malzeme talepleri karşılanmakta ve yapılmaktadır. 
389 m2 alana sahip olan atölyede aynı anda 40 öğrenci beraber çalışabilmektedir.  

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2011 yılında hazırlanan Rapor, Türkiye’de Mermer 
Sanayii’nde mesleki eğitimin genel durumu ve mesleki eğitimde iyi olan sahalar/zorlukları ortaya 
koymaktadır: 

• Mermercilik eğitimi veren okulların sınırlı olması, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların en büyük 
problemi olmaktadır.  

• Sektördeki işverenler, milyarlarca lira değerindeki makine ve ekipmanları mermercilik eğitimi 
almamış kişilere teslim etmekten ve bu durumun da verim kaybına neden olmasından şikâyetçi 
olmaktadırlar.  

• Ocak, fabrika ve atölyelerde, pazarlamada ve taş montajında çalışacak mühendis, formen, tekniker 
usta ve çırakların malzeme üretim teknolojisi, tasarım ve montajı konularında eğitilmesi özel önem 
taşımaktadır.  
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olmasından şikâyetçi 
olmaktadırlar. 
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• Türkiye’de sayısı az olan Meslek Liseleri mermer programlarının öğretmen açığı, müfredat ve 

altyapı sorunlarının çözümüne yönelik MEB Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’nün harekete 
geçirilmesi sağlanmalıdır. Güney Ege Bölgesi’nde bir mermercilik programının açılması 
sağlanmalıdır. 

• Üniversitelerin mimarlık, inşaat ve peyzaj mimarlığı bölümlerinde mimarî yapılarda mermer 
traverten kullanımı ile ilgili dersler konulmasının; maden ve jeoloji mühendisliği bölümlerinde doğal 
taş aranması ve ocak, fabrika işletmeciliği ile ilgili dersler konulmasının; mezunlara yönelik meslek 
içi eğitimler verilmesinin yararlı olacağı yapılan görüşmelerde belirtilmiştir. Böylelikle sektörde 
gerek duyulan nitelikli işgücü açığı da karşılanmış olacaktır. Böylece fabrikalarda işleme sırasında, 
ocaklarda çıkartım sırasında meydana gelen üretim kayıplarının azalması, üretimin verimli hale 
getirilmesi, kesim işlemlerinin düzgün yapılabilmesi sağlanmış olacaktır.  

Denizli ve Meslekî Eğitim (43) 

2013-2014 öğretim yılında, Denizli’deki 1,097 okulun %35’i okul öncesi; %29’u ilkokul; %22’si 
ortaokul; %4’ü ortaöğrenim genel ve %10’u mesleki ve teknik okuldur. 196,393 öğrencinin eğitim 
gördüğü okullarda ortalama 15 öğrenciye (Türkiye genelinde ortalama 16) bir öğretmen (toplam 
13,110) düşerken; bu oran genel ortaöğrenimde 20’ye çıkmakta ve mesleki ve teknik okullarda 12 
olmaktadır.  (Milli Eğitim Bakanlığı)  

 
Tablo 41. Eğitim Seviyesine Göre Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayısı (2013-2014) 

Denizli’de TEOG Tercih Robotu’na kayıtlı toplam 281 mesleki ve teknik lise mevcut olmasına rağmen, 
madencilik ya da maden teknolojilerine yönelik tek bir uzmanlık okulu mevcut değildir. 

2012-2013 öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde Türkiye 
genelinde mezun sayısı 573,434, okuyan sayısı 4,676,566, yeni kayıtlı 887,104'tür. Denizli ilinde 
mezunların sayısı 5,836'dır. Denizli ilinde yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde 
mezun olan öğrenci sayısı, Türkiye genelinde mezun olan öğrenci sayısının %1,0'idir. (Ölçme ve 
Yerleştirme Merkezi) (44) 

 

Tablo 42. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenci Sayısı, 2012-2013 

Denizli ilinde Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı 13 adet Meslek Yüksel Okulu bulunmaktadır: Acıpayam, 
Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çivril, Denizli, Denizli Sağlık Hizmetleri, Denizli Sosyal Bilimler, Denizli 
Teknik Bilimler, Honaz, Kale, Tavas Meslek Yüksek Okulları. Madencilik sahasında Program sahibi tek 
Meslek Yüksek Okulu Kale Meslek Yüksek Okuludur. 

Kale Meslek Yüksek Okulu, önlisans düzeyinde Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü, Maden 
Teknolojisi Programı’nın amacı eğitim vermek, madencilikle ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar 
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yapmak, madencilikle ilgili bütün dallarda yeterli teknik eğitim görmüş bireyler yetiştirmek, madenlerin 
sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul 
edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini 
sağlamaktır. 

Program ülkemiz ve piyasa koşullarının ihtiyaç duyduğu, madencilik alanında yetişmiş kalifiye eleman 
açığını gidermek amacıyla kurulmuştur. Programı başarı ile bitiren öğrenciler "Maden Teknikeri" 
unvanını almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli şart, 96 kredilik dersten başarılı olması ve 30 iş 
günü staj yapılmasıdır. Program mezunlarının istihdam alanları oldukça geniş olup, belediyeler, Maden 
işletmeleri, özel bürolar, endüstriyel kuruluşlar vb. alanlarda Maden teknikeri olarak çalışabilmektedir. 

Denizli’de 2014 yılı Ağustos ayına kadar olan süreçte toplam 157 kurs programı düzenlenmiş ve bu 
kurslardan 1,252 kursiyer faydalanmıştır. Kadın kursiyer katılımının ağırlıkta olduğu kurslara 409 erkek, 
843 kadın kursiyer katılmıştır.   

Denizli Sanayi Odası’nın mermer sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek için hazırladığı ‘’Denizli Mermer 
Sektörü’nün Kaliteli Mesleki İhtiyacına Çözüm için Ortak Adımlar Projesi’, Çalışma ve Sosyal 
Güvenliği’nin de desteğini alarak Honaz Kocabaş’taki Meslek Yüksek Okulu’nda Mermercilik Okulu 
açılması da projenin önemli adımlarında biridir. (http://www.denizlihaber.com/ekonomi/ekonomi-
genel/mermer-sektorune-kaliteli-eleman-yetistirilecek/) 

v Denizli Mermer Sanayii Meslekî Eğitim İhtiyaç Analizi (DSO-Novida) 

Denizli Sanayi Odası tarafından, mermer sanayiinde meslekî eğitim ihtiyacını ortaya koymak üzere 
Aralık 2014’te ihtiyaç analizi çalışması başlatılmıştır.  

Yöntem ve Ölçek: Mermer sanayiinde faaliyet gösteren toplam 148 işletmeden, 10’un altında 
çalışana sahip 30 adedi ayrıştırılarak, toplam 118 firma hedeflenmiştir. Toplam 16 işletme, 100’ün 
üzerinde; bunların içinden 2 işletme ise 250’nin üzerinde çalışana sahiptir. Belirtilen 16 işletmeden 10’u 
ankete yanıt vermiştir. 

Belirlenen işletmelerle temasa geçilerek, saha çalışması, e-posta ve telefon yöntemlerinin tümü 
kullanılarak ilgililerden tasarlanan anketlere ve talep edilen bilgilere yanıt vermeleri talep edilmiştir. 
Nihaî olarak toplam 68 işletmeden yanıt alınmıştır. 

Künye:  

İşletme Türü: İhtiyaç Analizi’ne yanıt veren işletmelerden %63’ü mermer fabrikası sahibidir; hem 
ocak, hem fabrika sahibi olan ise % 36’sıdır. 

 

GRAFİK 1. İŞLETME TÜRÜ 

Aile İşletmesi: Hem ocak, hem fabrika sahibi olanların %80’e yakını aynı zamanda ‘aile 
işletmesidir’. Bu oran, sadece mermer fabrikası sahibi olanlar için %65’ler civarındadır.  
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GRAFİK 2. AİLE İŞLETMESİ ORANı 

Ar-Ge Faaliyetleri: İhtiyaç Analizi anketine yanıt veren işletmelerin %83 gibi yüksek bir oranı Ar-
Ge faaliyetlerinde bulunmadıklarını beyan etmiştir. Bununla beraber işletme türüne göre Grafik 4.’ü 
incelediğimizde aile şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla yöneldiği görülmektedir. 

 

GRAFİK 1. AR-GE FAALİYETLERİ 

 
GRAFİK 4. İŞLETME TÜRÜNE GÖRE AR-GE FAALİYETLERİ 

Marka: Analize katılan işletmelerin %32’si marka sahibi olduğunu belirtmiştir. 100’ün üzerinde 
çalışana sahip işletmelerden ankete yanıt verenlerin yarısı markaya sahiptir. Marka sahibi olma ile firma 
büyüklüğü arasında doğrudan ilişki saptanamamaıştır. Bununla beraber işletme türüne göre Grafik 6.’yı 
incelediğimizde, Ar-Ge faaliyetlerindeki eğilimin benzeri göze çarpmaktadır. Aile şirketlerinde 
markalaşma oranının daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Aile şirketleriniz %40’a yakınında 
markalaşma söz konusu iken, aile şirketi olmayanlarda bu oran %20’ler civarında kalmaktadır. Her iki 
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gösterge de (Ar-Ge ve marka), ‘aile işletmelerinde kurumsallaşmaya verilen önemin sektör geneline 
nazaran daha yüksek olduğu’ şeklinde yorumlanabilir. 

 

GRAFİK 2. İŞLETMENİN MARKA SAHİBİ OLMASı 

 
GRAFİK 3. İŞLETME TÜRÜNE GÖRE MARKALAŞMA 

Patent: Analiz çalışmasına katılan işletmelerin %26’sında 1 adet patent bulunurken, %3’ünde 2 adet 
bulunmaktadır; %71’i patent sahibi değildir. 100’ün üzerinde çalışana sahip işletmelerden ankete yanıt 
verenlerin yarısı en az 1 adet patente sahiptir. Patent sahibi olma ile firma büyüklüğü arasında 
doğrudan ilişki saptanamamaıştır. Hatta, marka sahibi olanlarla patent sahibi olanların örtüştüğü 
durumlar da 100’ün üzerinde çalışana olanlar arasında %25 gibi bir orandır. 

 
GRAFİK 7. İŞLETMELERİN PATENT SAYıLARı 

İşletme türüne göre patent sahipliği oranı incelendiğinde, aile şirketi olanlarla olmayanlar arasında bir 
fark bulunmadığı, her iki grup içinde patent sahipliğinin hemen hemen aynı olduğu gözlemlenmektedir.  
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GRAFİK 4. İŞLETME TÜRÜNE GÖRE PATENT SAHİPLİĞİ 

Demografi:  

Tesisleşme: Denizli Mermer Sanayi mesleki İhtiyaç Analizi çalışmasında katılan işletmelerin toplamda 
68 adet ocak, 73 adet fabrika ve 9 adet atölye sahibi olduğu ortaya çıkmaktadır. Tesislerin %49’unu 
fabrika, %45’ini ocak ve %6’sını atölyeler teşkil etmektedir. 

 
GRAFİK 9. TESİS SAYıSı 

Kapasite Kullanımı: Kapasite kullanım oranları açısından incelendiğinde, ocaklarda %57,50, 
fabrikalarda %81,83 ve atölyelerde %82,00 şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Mevcut İstihdam: Çalışmaya katılan firmaların toplamında 3,086’sı erkek, 1,058’i kadın olmak 
üzere 4,144 kişi istihdam edilmektedir. Mevcut istihdamın %74’ünü erkekler oluşturmaktadır. 

 

GRAFİK 10. ÇALıŞANLARıN CİNSİYETE GÖRE ORANı 

Genel Eğitim Seviyesi: Mevcut istihdam içinde ilköğretim seviyesinde eğitimlilerin oranı 
%88,13’tür. Buna mukabil, meslek lisesi ve teknik lise mezunlarının oranı %3,93, lise mezunlarının 
oranı %2,32, fakülte mezunlarınınki ise %3,40 oranındadır. Meslek Yüksek Okulu mezunu oranı ise 
%0,65’tir. Toplam işgücü içindeki yüksel lisans mezunu sayısı, 2’si erkek olmak üzere 3 kişi olup, 
fabrika ortamında istihdam edilmektedir. 
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GRAFİK 11. ÇALıŞANLARıN GENEL EĞİTİM SEVİYESİ 

Eğitim Profili: İlköğretim seviyesinde eğitimli çalışanların %26’sı, meslek lisesi/teknik lise 
mezunlarının %20’si, fakülte mezunlarının %27’si, lise mezunlarının %17’si, meslek lisesi 11. sınıf 
sertifikasına sahip olanların %20’si, meslek yüksek okulu mezunlarının %37’si, orta öğrenim 
seviyesindeki eğitimlilerin %43’ü, yüksek lisans sahibi olanların ise %35’i kadındır. 
 

 

GRAFİK 12. MEVCUT İSTİHDAMıN EĞİTİM PROFİLİ (CİNSİYET KıRıLıMLı) 

İşletme Tipine Göre İşgücü Profili: Mermer ocakları olan işletmelerde kadın çalışan oranı 
düşmektedir. Kadın çalışan oranı, sadece fabrika tesisine sahip işletmelerde artmaktadır. 
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GRAFİK 13. İŞLETME TİPİNE GÖRE ERKEK / KADıN ÇALıŞAN SAYıSı 

Orta öğretimden mezun olanların hemen tamamı, hem ocak, hem fabrika sahibi işletmelerde istihdam 
edilirken; lise, meslek yüksek okulu ve yüksek lisans mezunları yoğunluklu mermer fabrikalarında 
çalışmaktalar. Sadece mermer ocağına sahip işletmelerin istihdamı düşük olduğu için bu başlık altında 
analiz üretilebilecek yeterli veri oluşmamıştır.  

 
GRAFİK 14. İŞLETME TİPİNE GÖRE EĞİTİM SEVİYESİ 

İstihdam Gereksinimi: Ankete katılan işletmelerin %44’ü 2015 yılında istihdam gereksinimi 
duyacağını belirtmiştir. Anket sonuçlarına göre bu firmalar toplam 489 yeni eleman daha istihdam 
edecektir. Bu durum gerçekleşirse, sektörde toplam istihdam %12 oranında artış gösterecektir. 
 
 
 
 
 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

HEM OCAK 
HEM 

FABRİKA 

MERMER 
FABRİKASI 

MERMER 
OCAĞI 

KADIN ÇALIŞAN  

ERKEK ÇALIŞAN  

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Fa
kü

lte
 

İlk
öğ

re
tim

 

Li
se

 

M
es

le
k 

Li
se

si
 1

1.
 S

ın
ıf 

Se
rt

ifi
ka

sı
 

M
es

le
k 

Li
se

si
/T

ek
ni

k 
Li

se
 

M
es

le
k 

Yü
ks

ek
 O

ku
lu

 

O
rt

a 
öğ

re
tim

 

Yü
ks

ek
 L

is
an

s 

HEM OCAK HEM FABRİKA MERMER FABRİKASI MERMER OCAĞI 

Orta öğretimden mezun 
olanların hemen 
tamamı, hem ocak, 
hem fabrika sahibi 
işletmelerde istihdam 
edilirken; lise, meslek 
yüksek okulu ve yüksek 
lisans mezunları 
yoğunluklu mermer 
fabrikalarında 
çalışmaktalar. 
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GRAFİK 15. 2015 YıLı PLANLANAN İSTİHDAM 

Yeni istihdam planlamasında göre, kadın çalışanlar mevcuda göre 3 puanlık artış göstermekte ve yeni 
istihdam planı içinde %29’luk pay teşkil etmektedir. 

 

GRAFİK 16. İSTİHDAM GEREKSİNİMİNİN CİNSİYETE GÖRE DAĞıLıMı 

Planlanan istihdamda eğitim durumunda önemli bir değişiklik ön görülmemekte, hatta ilk öğrenim 
mezunu istihdam edileceklerin oranı %88,96’ya yükselmektedir. Önemli bir farklılık ise, mevcut 
istihdamda %2,32’lik olan lise mezunu oranının %8,38’e çıkmasıdır. 
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Planlanan istihdamda 
eğitim durumunda 
önemli bir değişiklik ön 
görülmemekte, hatta ilk 
öğrenim mezunu 
istihdam edileceklerin 
oranı %88,96’ya 
yükselmektedir. Önemli 
bir farklılık ise, mevcut 
istihdamda %2,32’lik 
olan lise mezunu 
oranının %8,38’e 
çıkmasıdır. 
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GRAFİK 17. EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE İSTİHDAM GEREKSİNİMİ 

2015 yılı için istihdam 
gereksinimi 
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GRAFİK 18.  2015 İSTİHDAM GEREKSİNİM DETAYLARı 

Memnuniyet:  

• ‘Mevcutta çalıştırdığınız elemanlardan memnun musunuz?’ sorusuna 68 işletme de yanıt 
vermiştir. İşletmelerin %85’i mevcut çalışanlarından memnundur. 
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‘Mevcutta çalıştırdığınız 
elemanlardan memnun 
musunuz?’ sorusuna 68 
işletme de yanıt 
vermiştir. İşletmelerin 
%85’i mevcut 
çalışanlarından 
memnundur. 
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GRAFİK 19. İŞLETMELERİN ÇALıŞANLARıNDAN MEMNUNİYET ORANı 

• ‘Mevcut çalışanlarınızın en çok hangi özelliklerinden memnunsunuz?’ sorusuna verilen 
yanıtların %46’sı çalışma disiplini, %15’i süreklilik, %14’ü performans, %12’si devamlılık özelliklerini 
öne çıkarmaktadır. 

 
GRAFİK 20. ÇALıŞANLARıN MEMNUN OLUNAN ÖZELLİKLERİ 

• ‘Mevcut çalışanlarınızın en çok hangi özelliklerinin daha farklı/gelişmiş olmasını isterdiniz?’ 
sorusuna verilen yanıtların %29’u duyarsızlık, %29’u kalifiye olmamaları, geri kalan özelliklerin %14 
gibi eşit oranlarla özensizlik, iş güvenliği, fiziksel zayıflık konularındaki sıkıntıların giderilmesini 
vurgulamaktadır. 
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‘Mevcut çalışanlarınızın 
en çok hangi 
özelliklerinin daha 
farklı/gelişmiş olmasını 
isterdiniz?’ sorusuna 
verilen yanıtların %29’u 
duyarsızlık, %29’u 
kalifiye olmamaları, geri 
kalan özelliklerin %14 
gibi eşit oranlarla 
özensizlik, iş güvenliği, 
fiziksel zayıflık 
konularındaki 
sıkıntıların giderilmesini 
vurgulamaktadır. 
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GRAFİK 21. ÇALıŞANLARıN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ 

İstihdam Gereksinimleri:  

• ‘Nitelikli elemana gereksinim duyuyor musunuz?’ sorusuna yanıt veren 67 işletmenin %69’u 
nitelikli elemana gereksinim duyduğunu belirtmiştir. 

 

GRAFİK 22. NİTELİKLİ ELEMAN GEREKSİNİMİ 

• ‘Nitelikli elemana gereksinim duyuyor musunuz?’ sorusuna ‘Evet’ yanıtı verenlerin %29’u 
deneyim, %27’si verimlilik, %18’i değer katma, %15’i kalite, %7’si makine kullanımı ve %4’ü de iş 
güvenliği konularını öne çıkarmaktadır. 

 

GRAFİK 23. NİTELİKLİ ELEMAN GEREKSİNİM NEDENLERİ 

• ‘Nitelikli elemana gereksinim duyuyor musunuz?’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtı verenlerin %47’si 
nitelikli çalışana gereksinim duymamakta; %35’i ise mevcut çalışanlarının niteliklerinin yeterli 
geldiğini düşünmekte, %18’i ise elemanları kendilerinin yetiştirdiğini belirtmektedir. 

Vasıfsız işçinin yeterli olduğu görüşünü belirten firmaların istihdam yapısı incelendiğinde; ağırlıklı 
olarak ilkokul mezunu eleman istihdam ettikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca 2015 yılı için istihdam 
ihtiyaçlarının da %5 büyüme ile sektör ortalamasının oldukça altında olduğu tespit edilmiştir (sektör 
ortalaması =%12). 

Görünen odur ki, niteliksiz işgücüne sahip olmanın, sektörde gerçekleşecek büyüme ve 
kurumsallaşma (Ar-Ge, patent, markalaşma, vb.) eğilimleriyle baş etme açısından ne gibi zorluklar 
getireceğine dair işletmelerin yaklaşım geliştirmeleri gerekecektir. 
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‘Nitelikli elemana 
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musunuz?’ sorusuna 
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%29’u deneyim, %27’si 
verimlilik, %18’i değer 
katma, %15’i kalite, 
%7’si makine kullanımı 
ve %4’ü de iş güvenliği 
konularını öne 
çıkarmaktadır. 
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GRAFİK 24. NİTELİKLİ ELEMAN GEREKSİNİM DUYMAMA NEDENLERİ 

• ‘Siz elemanları yetiştirmek için neler yapmaktasınız?’ sorusuna 64 işletme yanıt vermiştir. 62 
katılımcı oryantasyon/uygulamalı eğitim ile elemanları işletme içinde yetiştirdiklerini belirtirken, 2 
katılımcı işletme-içi eğitim konusunda bir çalışma yapmadıklarını belirtmiştir. İşletmelerin %75’ 
şirket-içi eğitimi yeterli bulmaktadır. 

 

GRAFİK 25. ŞİRKET-İÇİ EĞİTİMİN YETERLİLİĞİ 

• ‘Yeni eleman gereksinimini ne tetikliyor?’ sorusuna yanıt verenlerin %64’ü büyüme, %17’si 
satışların artması, %10’u mevcut çalışan yetersizliği, %5’i iştenayrılma, %2’si rekabet ve bir diğer 
%2’si de mevsimsellik nedenlerini öne çıkarmıştır. İşletmelerin verdiği yanıtlara göre, satışların 
artması ve büyüme yeni eleman ihtiyacı duyulmasında %81’lik öneme sahiptir. Sektörde büyümenin 
hedeflendiği durumda, hedeflerin gerçekleştirilmesi için nitelikli eleman tedariğininde paralel olarak 
sağlanması çok önemli bir başarı faktörü olacaktır. 

İşten ayrılma nedeni ile elemana ihtiyacı duyulması ise oldukça düşük bir seviyede, %5 olarak dikkat 
çekmektedir. Bu da sektörde çok fazla iş değiştirme yaşanmadığının işareti olabilir. Bu bulgu, çalışan 
memnuniyeti cevapları ile de örtüşmektedir.  Tüm bu sonuçlara göre, nitelikli elemana yatırım yapan 
firma, çalışan ile uzun ve verimli bir birliktelik şansına sahip olabilmektedir. 
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‘Yeni eleman 
gereksinimini ne 
tetikliyor?’ sorusuna 
yanıt verenlerin %64’ü 
büyüme, %17’si 
satışların artması, 
%10’u mevcut çalışan 
yetersizliği, %5’i 
iştenayrılma, %2’si 
rekabet ve bir diğer 
%2’si de mevsimsellik 
nedenlerini öne 
çıkarmıştır. 
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GRAFİK 26. YENİ ELEMAN ALıMıNı TETİKLEYEN NEDENLER 

• ‘Dönemsel eleman ihtiyacınız oluyor mu?’ sorusuna 67 işletme yanıt vermiştir. Katılımcıların 
yalnızca %13’ü dönemsel elemana gereksinim duyduğunu belirtmiştir. Bu durum sektörde norm 
kadroların yıl içinde korunduğunu göstermektedir. 
Dönemsel eleman ihtiyacı duyan işletmeler ise özellikle yaz aylarında talep-üretim dengesizliğini 
bertaraf etmek amacıyla dönemsel istihdama gerek duymaktalar. 

 

GRAFİK 27. DÖNEMSEL ELEMAN İHTİYACı 

Bununla beraber, katılımcıların %54’ü gerekli koşullar sağlanırsa dönemsel eleman ihtiyacı 
duyacaklarını belirtmiştir. Dönemsel eleman istihdam edememe nedenlerini: 1. mevcut kapasitenin 
hali hazırda tam kullanımı, 2. eleman bulamamak şeklinde belirtmekteler. 

Ancak, sektöre yönelik eleman yetiştirme imkânı arttığı durumda, işletmeler sırf norm kadro için 
değil, aynı zamanda dönemsel istihdamlar ile de eleman havuzundan yararlanabilecektir. 
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‘Dönemsel eleman 
ihtiyacınız oluyor mu?’ 
sorusuna 67 işletme 
yanıt vermiştir. 
Katılımcıların yalnızca 
%13’ü dönemsel 
elemana gereksinim 
duyduğunu belirtmiştir. 
Bu durum sektörde 
norm kadroların yıl 
içinde korunduğunu 
göstermektedir. 
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GRAFİK 28. DÖNEMSEL ELEMAN İHTİYACıNı TETİKLEYECEK FAKTÖRLER 

• ‘En çok eleman ihtiyacı duyduğunuz sahalar hangileri?’ sorusuna 60 işletme yanıt vermiştir. 
İşletme türlerine göre eleman ihtiyacı duyulan sahaların başında %38 ile üretim, %27 ile este ve 
%19 ile operatörlük gelmektedir. %4 bakımcı, %3 seleksiyon ve geri kalan %9 ise diğer sahaları 
içermektedir. İşletmeler özellikle makine kullanmı (Este özellikle ayrışmaktadır) ve bakımı konusunda 
nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır. 

 

GRAFİK 29. İŞLETME TÜRLERİNE GÖRE ELEMAN İHTİYACı DUYULAN SAHALAR 
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‘En çok eleman ihtiyacı 
duyduğunuz sahalar 
hangileri?’ sorusuna 60 
işletme yanıt vermiştir. 
İşletme türlerine göre 
eleman ihtiyacı duyulan 
sahaların başında %38 
ile üretim, %27 ile este 
ve %19 ile operatörlük 
gelmektedir. %4 
bakımcı, %3 seleksiyon 
ve geri kalan %9 ise 
diğer sahaları 
içermektedir. 
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• ‘İhtiyaç duyduğunuz elemanlarda hangi özellikleri arıyorsunuz?’ sorusuna yanıt veren 67 

işletme, istihdam edilecek personel için %78 gibi bir oranla en çok ‘işi bilmesi/tecrübeli olması’ ve 
‘çalışma disiplini’ özelliklerini vurgulamaktadır. %44,44’lük kısım işi bilme/tecrübeli olmayı öne 
çıkarmaktadır. İşletmelerin %7,94’ü istihdam edecekleri elemanın akıllı olmasını, %4,76’sı askerliğini 
yapmış olmasını, %3,1’i hızlı olmasını isterken, geri kalan farklı nedenler ise toplamda %6,35’i 
oluşturmaktadır. 

 

GRAFİK 30. ELEMANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER 

• ‘İhtiyaç duyduğunuz elemanlarda hangi özellikler kesinlikle olmasın?’ sorusuna yanıt veren 65 
işletme, disiplinsizliği %50 ile birinci sıraya koyarken, %16’sı sabıkalı olmamasını, %12’si 
uyuşturucu/alkol kullanmamasını, %5’i dikkatsiz olmamasını istemekte; %17’lik bir pay ise engellilik, 
güçsüzlük, sinirlilik, sorumsuzluk, tembellik, yalancılık, yaşlılık gibi unsurlar arasında dağılmaktadır. 

 

GRAFİK 31. ELEMANLARDA İSTENMEYEN ÖZELLİKLER 

• ‘Eleman istihdamını hangi kaynaklardan karşılıyorsunuz?’ sorusuna 68 işletme yanıt vermiştir. 
Kullanılan kaynaklar arasında %37 ile İşkur öne çıkmaktadır. %20 ile referans ve %14 ile işverenin 
çevresini aynı potada ele almak gerekir, %20 ise lokal ilanlar şeklindedir. İnternet üzerinden eleman 
aranması ise %3 gibi oldukça düşük bir paya sahiptir. 
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‘İhtiyaç duyduğunuz 
elemanlarda hangi 
özellikler kesinlikle 
olmasın?’ sorusuna 
yanıt veren 65 işletme, 
disiplinsizliği %50 ile 
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%16’sı sabıkalı 
olmamasını, %12’si 
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unsurlar arasında 
dağılmaktadır. 
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GRAFİK 32. ELEMAN İSTİHDAMıNDA KULLANıLAN KAYNAKLAR 

• ‘Rahatlıkla eleman bulduğunuz sahalar?’ sorusunu 60 işletme yanıtlamıştır. Katılımcıların %35’i 
hiçbir sahada kolaylıkla eleman bulamadıklarını, %8’i ise tüm sahalarda rahatlıkla eleman 
bulabildiğini bildirmiştir. %17’si üretimde, %10’u ebatlamada, %5’i estede rahatlıkla eleman 
bulduğunu belirtirknen, %7’si ise vasıfsız eleman bulmanın daha kolay olduğunu belirtmektedir. 

 

GRAFİK 33. RAHATLıKLA ELEMAN BULUNAN SAHALAR 

• ‘Eleman bulmada en zorlandığınız sahalar hangileri?’ Ankette 61 işletme bu soruya yanıt 
vermiştir. %31 ile este öne çıkan zorlanma sahasıdır. %11’i operatör, %9’u ise üretim elemanı 
bulmada zorlanmaktadır. %8’erlik paylarla kesim, seleksiyon ve ocak; %6’şarlık paylarla idarî kadro, 
ocak ve bakım/teknik eleman, bulmakta zorluk çekilen sahalar olarak belirtilmiştir. %3’ü ise katrak 
elemanı bulmada zorlanmaktadır. 
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‘Rahatlıkla eleman 
bulduğunuz sahalar?’ 
sorusunu 60 işletme 
yanıtlamıştır. 
Katılımcıların %35’i 
hiçbir sahada kolaylıkla 
eleman bulamadıklarını, 
%8’i ise tüm sahalarda 
rahatlıkla eleman 
bulabildiğini bildirmiştir. 
%17’si üretimde, 
%10’u ebatlamada, 
%5’i estede rahatlıkla 
eleman bulduğunu 
belirtirknen, %7’si ise 
vasıfsız eleman 
bulmanın daha kolay 
olduğunu 
belirtmektedir. 
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GRAFİK 34. ELEMAN BULMADA ZORLANıLAN SAHALAR 

Eleman bulması en rahat ve en zor sahalardan bazılarının birbiri ile çeliştiği gözlenmektedir (idari 
kadro, este ve üretim gibi). Bu durum, işletmelerin  eleman bulma konusunda kendi dinamikleri 
doğrultusunda özelleştiğini (lokasyon, çalışma şartları, ücret , işe alım politikası, vardiya vb.) 
göstermektedir. 

• ‘İstihdam ettiğiniz/edeceğiniz elemanların ne tür bilgilere sahip olmasını bekliyorsunuz? 
Sizin için bu bilgiler ne kadar kritik? Bulmakta zorlanıyor musunuz?’ sorularına 63 işletme 
yanıt vermiştir. Katılımcılar tarafından elemanlardan talep edilen bilgiler, kritiklik seviyesi ve bulma 
zorluğu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Bilgi Kritiklik Bulma Güçlüğü 

Akıllı Çok Orta 

Deneyimli Çok Orta 

Disiplinli Orta Orta 

Güçlü Çok Orta 

İş güvenliği Çok Orta 

Makine kullanımı Çok Orta 

Nitelikli Çok Orta 

Okuma Yazma Çok Orta 

Vasıfsız Çok Çok 

GRAFİK 35. İSTİHDAM EDİLEN ELEMANLARıN SAHİP OLMASı GEREKEN BİLGİLER 

• ‘İstihdam ettiğiniz/edeceğiniz elemanların ne tür becerilere sahip olmasını bekliyorsunuz? 
Sizin için bu beceriler ne kadar kritik? Bulmakta zorlanıyor musunuz?’ sorularına 49 işletme 
yanıt vermiştir. Katılımcılar tarafından elemanlardan talep edilen beceriler, kritiklik seviyesi ve bulma 
zorluğu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Kasalama ve vasıfsız eleman bulmadaki güçlük dikkat 
çekicidir. 
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‘Eleman bulmada en 
zorlandığınız sahalar 
hangileri?’ Ankette 61 
işletme bu soruya yanıt 
vermiştir. %31 ile este 
öne çıkan zorlanma 
sahasıdır. %11’i 
operatör, %9’u ise 
üretim elemanı 
bulmada 
zorlanmaktadır. 
%8’erlik paylarla kesim, 
seleksiyon ve ocak; 
%6’şarlık paylarla idarî 
kadro, ocak ve 
bakım/teknik eleman, 
bulmakta zorluk çekilen 
sahalar olarak 
belirtilmiştir. %3’ü ise 
katrak elemanı 
bulmada 
zorlanmaktadır. 
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Beceri Kritiklik Bulma Güçlüğü 

Becerikli Çok Orta 

Çalışkan Çok Orta 

Deneyim Çok Orta 

Disiplin Çok Orta 

Güçlü Çok Orta 
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Kasalama Çok Çok 
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Teknik beceri Çok Orta 
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GRAFİK 36. İSTİHDAM EDİLEN ELEMANLARıN SAHİP OLMASı GEREKEN BECERİLER 

• ‘İstihdam ettiğiniz/edeceğiniz elemanların ne tutum ve davranış bekliyorsunuz? Sizin için 
bu tutum ve davranışlar ne kadar kritik? Bulmakta zorlanıyor musunuz?’ sorularına 57 
işletme yanıt vermiştir. Katılımcılar tarafından elemanlardan talep edilen beceriler, kritiklik seviyesi ve 
bulma zorluğu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Sorumluluk sahibi ve vasıfsız eleman bulma 
güçlüğünün yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

Tutum ve Davranışlar Kritiklik Bulma Güçlüğü 

Agresif olmama Orta Orta 

Ahlaklı olma Çok Orta 
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‘Elemanların 
işverenlerden 
beklentileri neler?’ 
sorusuna 62 işletme 
yanıt vermiştir. 
İşverenler, elemanların 
kendilerinden 
bekledikleri en önemli 
konunun ücret ve 
ödeme ile ilgili 
olduğunu 
belirtmekteler. 
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GRAFİK 37. İSTİHDAM EDİLEN ELEMANLARDAN BEKLENEN TUTUM VE DAVRANıŞLAR 

• ‘Elemanların işverenlerden beklentileri neler?’ sorusuna 62 işletme yanıt vermiştir. İşverenler, 
elemanların kendilerinden bekledikleri en önemli konunun ücret ve ödeme ile ilgili olduğunu 
belirtmekteler. %35’i yüksek ücret; %43’ü düzenli ödeme, %7’si özlük haklarını vurgularkan, 
toplamda %85’i maddi koşulları ön plana çaıkarmış durumdalar. Çalışma ortamı, yemek, servis, izin, 
iş güvenliği, güven gibi unsurlar ise geri kalan %15’in içinde dağılmıştır. 

 

GRAFİK 5 ELEMANLARıN İŞVERENLERDEN BEKLENTİLERİ 

• ‘Beklentilerini karşılayabiliyor musunuz’ sorusuna katılımcı işletmelerin %72’si olumlu yanıt 
vermiştir.  

 
GRAFİK 6  İŞVERENLERİN ÇALıŞAN BEKLENTİLERİNİ KARŞıLAYABİLMESİ 

• ‘Elemanlar en çok hangi konularda şikayet etmekteler?’ sorusuna 64 işletme yanıt vermiştir. 
Katılımcılardan %56’sı işletmelerinde şikayet edilen bir konu bulunmadığını belirtmiştir. Diğer 
katılımcıların %27’si maddî koşulları, %23’ü coğrafî konumu, bir diğer %23’ü çalışma koşullarını öne 
çıkarmıştır. Fazla mesai, yemek, gelişim imkânı, iş güvenliği, mesai arkadaşlarıyla sorunlar, servis 
şoförü gibi konular da farklı oranlarla listede yer almaktadır. 
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İşverenler, elemanların 
kendilerinden 
bekledikleri en önemli 
konunun ücret ve 
ödeme ile ilgili 
olduğunu 
belirtmekteler. %35’i 
yüksek ücret; %43’ü 
düzenli ödeme, %7’si 
özlük haklarını 
vurgularkan, toplamda 
%85’i maddi koşulları 
ön plana çaıkarmış 
durumdalar. Çalışma 
ortamı, yemek, servis, 
izin, iş güvenliği, güven 
gibi unsurlar ise geri 
kalan %15’in içinde 
dağılmıştır. 
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GRAFİK 7. ELEMANLARıN ŞİKAYET KONULARı 

Meslekî Eğitim: 

• ‘Mermercilik eğitimi almış elemanların yarattığı en önemli fark/fayda ne?’ sorusuna yanıt 
veren 63 işletmeden %5’i eğitimli elemanın hiçbir ekstra faydası olmadığını belirtmiştir. Buna göre 
işletmeler, üretim süreçleri ile ilintili seçeneklerde (verim artışı, hız, kapasite artışı ve çözüm üretme) 
eğitim almış personelin %70 ile fayda/fark yarattığını belirtmiştir. Yanıt verenlerin %50’si verimlilik 
artışı sağladıklarını, %13’ü deneyimleri ile katkı sağladıklarını, %11’i hız kazandırdıklarını 
düşünmekteler. Mermercilik eğitimi almış elemanların işletmeye profesyonellik kattığını ve kapasite 
artışı sağladığını düşünenler %7’şer puanlık dağılıma sahiptir. Katılımcıların %5’i ise iş güvenliği 
konusunda; %3’ü koordinasyon, %2’si kariyer ve %2’si de çözüm üretme konularında fayda 
yarattıklarını vurgulamaktadır. 

 
GRAFİK 41. MERMERCİLİK EĞİTİMİ ALMıŞ ELEMANLARıN YARATTıĞı EN ÖNEMLİ FARK/FAYDA 
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• ‘Mermercilik eğitimi almamış elemanlarda ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz?’ sorusuna yanıt 

veren 58 işletmeden, sadece 1’i eğitimsiz elemanlarla bir sorun yaşanmadığını belirtmiştir. 
Katılımcıların %32’si adaptasyon ve acemilik sürecinin uzadığını vurgulamıştır. %26 gibi bir oran ise 
iş güvenliğine atıfta bulunarak, iş kazalarının daha fazla olduğu düşüncesini taşımaktadır. Yanıtlar 
detaylı incelendiğinde, meslekî eğitim almamış elemanlarda iş güvenliği konularında önemli bir 
eksiklik yaşandığı görülmektedir. 
Verimsizlik (%19), zaman kaybı (%12), kalite düşüşü (%11) gibi unsurların da toplamda %42 gibi 
bir pay teşkil etmesi not edilmelidir. Eğitimsiz eleman istihdamı kalite düşüşü, üretimde yavaşlama, 
fire artışı gibi unsurların işletmelerin üretim maaliyetlerini olumsuz olarak etkileyecek etkiye sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. 

 

GRAFİK 42. MERMERCİLİK EĞİTİMİ ALMAMıŞ ELEMANLARDA YAŞANAN SıKıNTıLAR 

• ‘Meslekî eğitim sisteminde ne gibi sıkıntılar gözlemlemektesiniz?’ sorusuna toplamda 29 
işletmeden yanıt alınabilmiştir. Katılımcılardan sadece 2 tanesi mevcut mesleki eğitim sisteminde 
sıkıntı olmadığını belirtmiştir. Doğrudan meslekî eğitim sistemini ‘yetersiz’ olarak tanımlayanlar %81 
gibi bir oranda olmasına rağmen, verilen diğer yanıtların da özünde aynı ‘yetersizliğe’ işaret ettiğini 
görmekteyiz. Kurs eksikliği olduğunu belirtenler %7, devletin ilgisizliğinden dem vuranlar %4, eğitim 
süresini uzun bulanlar %4 ve eğitimcileri yetersiz bulanlar %4 ile toplamda 27 katılımcının tamamı 
meslekÎ eğitimde sıkıntılar olduğunu belirtmiş durumdalar. 
 

 

GRAFİK 43. - MESLEKÎ EĞİTİM SİSTEMİNDE GÖZLEMLENEN SıKıNTıLAR 

• ‘Meslekî eğitim sisteminde sizce nelerin geliştirilmesine ihtiyaç var?’ sorusuna toplamda 35 
işletme yanıt vermiştir. Katılımcılardan %43 ile eğitim imkânlarının artırılması, %18 ile eğitim 
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‘Mermercilik eğitimi 
almamış elemanlarda 
ne gibi sıkıntılar 
yaşıyorsunuz?’ 
sorusuna yanıt veren 
58 işletmeden, sadece 
1’i eğitimsiz elemanlarla 
bir sorun yaşanmadığını 
belirtmiştir. 
Katılımcıların %32’si 
adaptasyon ve acemilik 
sürecinin uzadığını 
vurgulamıştır. 
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metodunun iyileştirilmesi, %12 ile pratiğe yönelik eğitim verilmesi gereğini duymaktayız. Geriye 
kalan %27’lik payın içinde farklı içerikte yanıtlar söz konusudur.  

 
GRAFİK 44. MESLEKÎ EĞİTİM SİSTEMİNDE GELİŞTİRME İHTİYAÇLARı 

• ‘Meslekî kurs ve sertifika programlarının sizce faydası olur mu?’ sorusuna toplamda 38 işletme 
yanıt vermiştir. Katılımcıların %87’si gibi önemli bir oran, kurs ve sertifika programının faydalı olacağı 
kanaatindedir. 

 

GRAFİK 45. MESLEKÎ KURS VE SERTİFİKA TÜRÜ PROGRAMLARıN SİZCE FAYDASı OLUR MU? 

• ‘Meslekî kurs ve sertifika programlarının sizce hangi sahalarda, nasıl faydası olur?’ 
sorusunun yanıtı göstermektedir ki, eğitimsiz personel ile yaşanan sıkıntılara meslekî kurs ve sertifika 
programlarının olumlu desteği olacaktır. Her iki soruda da öne çıkan iş güvenliği seviyesi, eğitim 
programları ile önemli ölçüde artabilecektir. Yanıt verenlerin %28’si tüm süreçlerde iyileşme 
sağlanabileceğini düşünmekte, %22’si ise iş güvenliğinde iyileşme olacağını, %16’sı verim artışı 
yaşanacağını, %16’sı ise makine kullanımında olumlu etki yaşanacağını belirtmektedir. 
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‘Meslekî kurs ve 
sertifika programlarının 
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sorusunun yanıtı 
göstermektedir ki, 
eğitimsiz personel ile 
yaşanan sıkıntılara 
meslekî kurs ve 
sertifika programlarının 
olumlu desteği 
olacaktır. Her iki soruda 
da öne çıkan iş 
güvenliği seviyesi, 
eğitim programları ile 
önemli ölçüde 
artabilecektir. 
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GRAFİK 46. MESLEKÎ KURS VE SERTİFİKA PROGRAMLARıNıN FAYDA SAHALARı 

• ‘Meslekî eğitim kurumları ve iş çevrelerinin sahip olduğu laboratuar, araştırma merkezi, 
atölye, araç parkı, modern cihaz, v.b olanaklardan karşılıklı yaralanabilmesi için eşgüdüm 
sağlanması konusuna inanıyor musunuz? Neden?’ sorusuna 15 işletme yanıt vermiştir. Mesleki 
eğitim kurumları ve iş çevrelerinin sahip olduğu laboratuar, araştırma merkezi, atölye, araç parkı, 
modern cihaz, vb. olanaklardan karşılıklı yaralanılabilmesi için eşgüdüm sağlanması konusunda 
olumlu düşünen işletmeler eşgüdüm sağlandığında ise; 

• İş birliği ve 
• İşgücü yetiştirilmesi 

konularında sektörün kazançlı çıkacağı kanaatini taşımaktadırlar. 

 

GRAFİK 47. MESLEKÎ EĞİTİMDE EŞGÜDÜM İMKÂNı 

• ‘Üniversitelerin maden ve jeoloji mühendisliği bölümlerinde doğal taş aranması ve ocak, 
fabrika işletmeciliği ile ilgili dersler konulmasının sizce faydası olur mu? Nasıl?’ sorusuna 36 
işletme, verdikleri yanıtlarda;  

• %37’si kalifiye eleman yetiştirilmesine, 
• %27’si uygulamada etkinliğin artacağına,  
• %23’ü taş bilgisinin geliştirilmesine, 
• %7’si sektörde gelişim sağlanacağına, 
• %3’ü üretimde verimlilik artışı sağlanacağına, 
• %3’ü rezervlerin tespitinde fayda sağlanacağına dair görüş beyan etmiştir. 
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GRAFİK 48. ÜNİVERSİTELERDE MESLEKÎ DERSLER OKUTULMASıNıN FAYDALARı 

• ‘Üniversitelerin mimarlık, inşaat ve peyzaj mimarlığı bölümlerinde mimarî yapılarda mermer 
traverten kullanımı ile ilgili dersler konulmasının sizce faydası olur mu? Nasıl?’sorusuna 28 
işletme yanıt vermiştir. Katılımcılar belirtilen derslerin müfredata alınmasının faydalı olacağını 
belirtmektedirler. Hatta, katılımcıların tamamı bunun sağlanması ile mimarların mermer kullanımına 
yöneleceğini ve bunun da mermer talebini artıracağını ön görmektedir. 

 

GRAFİK 49. ÜNİVERSİTELERİN MİMARLıK, İNŞAAT VE PEYZAJ MİMARLıĞı BÖLÜMLERİNDE MİMARÎ YAPıLARDA MERMER 

TRAVERTEN KULLANıMı İLE İLGİLİ DERSLERİN EKLENMESİ 

Katılımcıların tamamına yakını (%94) üniversite mezunlarına yönelik meslek içi eğitimler verilmesinin 
yararlı olacağına inannmaktadır. 

• ‘Staj, proje çalışması, tez çalışması vb. sizce faydası olur mu? Nasıl?’sorusuna 50 işletme 
yanıt vermiştir. Katılımcıların tamamına yakını (%94) staj, proje çalışması, tez çalışmalarını faydalı 
olarak nitelendirmektedir. Genel olarak belirtilen faydalar ise; 

• Kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacaktır. 
• Sektördeki problemlerin çözümünü sağlayacaktır, 
• Pratik eğitim ve deneyim kazandıracaktır, 
• Sektöre katma değer sağlayacaktır, 
• Çalışma hayatına adaptasyonu hızlandıracaktır, 
• Verimi artıracaktır, şeklindedir. 
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şeklindedir. 
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• ‘Sizin nitelikli eleman yetişmesi için başka gözlem ve önerileriniz olur mu?’ Ankette 36 

işletme bu soruya yanıt vermiştir. Özünde katılımcıların tamamına yakını eğitim olanaklarının 
artırılmasını önermektedir. Sektörel derslerin artırılması (%5), eğitimin stajla desteklenmesi (%19) 
ve şirket içi eğitimler düzenlenmesi (%3) gibi önerilerle desteklenen görüşleri dışında teşvik ve 
mevzuata dönük iyileştirme önerileri de %3’er puanla yer almaktadır. 

 

GRAFİK 50. - NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİLMESİNE DAİR GÖZLEM VE ÖNERİLER 

• ‘Teknik anlamda üniversite-sanayi iş birliğinin artması için sizce neler yapılmalı? sorusuna 
yanıt veren 38 katılımcı, üniversite-sanayi arasındaki iş birliğinin artması için üniversitelerin saha 
çalışmalarını artırması (%32) ve buna paralel olarak eğitim içeriklerinin pratiğe yönelik (%14) ve 
stajla desteklenecek şekilde (%14) güncellenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kurslar, seminer ve 
konferanslar, fuar, gezi gibi olanakların sağlanması da önerilerin içinde yer almaktadır. 

 

GRAFİK 51. TEKNİK ANLAMDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN ARTMASı İÇİN YAPıLMASı GEREKENLER 
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• ‘Sizce, İşkur, Ticaret ve Sanayi Odaları vb. kuruluşların eleman yetiştirmede katkısı olabilir 

mi? Nasıl?’ Ankete yanıt veren 51 işletmenin sonuçlarına göre katılımcılar ağırlıklı olarak İşkur, 
Ticaret ve Sanayi Odaları vb. kuruluşların eleman yetiştirmede katkısı olabileceğini (%37 ‘evet’, %26 
‘olabilir’ şeklinde) belirtmiştir. Ancak, daha önceki sorulara verilen yanıtlarla kıyaslandığında eğitim 
aracılığı ile nitelikli eleman tedariği konusunda işletmelerin daha yüksek bir oranda fayda beklentisi 
içinde oldukları görülmektedir. Dolayısı ile, elemanların nitelik kazanmasının öncelikle eğitim 
kurumları aracılığı ile gerçekleştirilebileceği kanaati yaygındır.  

 

GRAFİK 52. İŞKUR, TİCARET VE SANAYİ ODALARı VB. KURULUŞLARıN ELEMAN YETİŞTİRMEDE KATKıSı 

• ‘Meslekî eğitim sisteminde sizce neler daha iyi yapılabilir?’ Ankette 33 işletme bu soruya cevap 
vermiştir. Katılımcıların sadece %9’u mevcut eğitim sistemini yeterli bulmaktadır. 3 katıılımcı eğitim 
sisteminin mevcut halininin iyileştirilemeyeceğini belirtmiştir. Uygulamalı eğitimin artırılması, %44’lük 
değerlendirme ile en önemli faktör olarak öne çıkmaktadır.  

 

GRAFİK 53.  MESLEKÎ EĞİTİM SİSTEMİNDE DAHA İYİ YAPıLABİLECEKLER 

Nitelikli Eleman İstihdamında Teşvik Kullanımı 

Teşvik Kullanımı: İstihdam teşviklerinden faydalanmayan ya da haberi olmayanların toplam yanıt 
veren 21 işletme içindeki payı %82’dir. Nitelikli eleman istihdamında teşvikten faydalandığını belirtenler 
ise, yanıt yoğunluğuna göre sırasıyla SGK (%7), İşkur (%5), KOSGEB ve Devlet (%3’er) olarak 
bildirmişlerdir. 
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Sonuç Değerlendirmesi 

Gerçekleştirilen çalışma göstermiştir ki, sektörün istihdam yoğunluğu niteliksiz elemanlardan ve ilk 
öğretim seviyesindeki eğitim düzeyinden oluşmaktadır. İşletmeler bir yandan bu durumu fazla 
sorgulamaz görünürken, ilerleyen sorgulamalarda aslında meslekî eğitimin önemini yadsımadıklarını da 
yine kendileri ortaya koymuştur. Eğitimli elemanın aslında iş güvenliği, üretkenlik ve verimlilikte çok 
daha avantajlar getirdiği kabul edilmektedir. Sektör istihdamının gerek şirket-içi, gerekse şirket-dışı 
meslekî eğitimlerle desteklenmesi, sektörün gelişimi için özellikle üretim aşamasında temel bir unsur 
olarak öne çıkmaktadır. 

Meslekî eğitime yönelik, her seviyede ‘meslek/teknik lise, meslek yüksek okulu, maden, mimarlık ya da 
inşaat fakültelerinde mermercilikle ilgili eğitim verilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Ancak eğitimlerin 
özellikle ‘uygulamalı’ olmasının önemi vurgulanmıştır. Bu anlamda, eğitim görevlilerlinin sahaya daha 
yakın olmasında fayda görülmektedir. Staj, proje, tez çalışmaları ile kurs ve sertifika programlarının bu 
anlamda katkısı olacağı düşünülmektedir. Mevcut ve geliştirilecek müfredatın güncel üretim teknikleri 
ve makine kullanımını kapsayacak şekilde güncellenmesi gerekecektir. Özellikle sektörel büyümenin 
ihtiyacını karşılayacak, alanlarında bilgili ara eleman yetiştirmeye yönelik kurs ve sertifika 
programlarının sağlanması da planlar alınmalıdır. 

Fotoğrafın öbür yüzünde, çalışanların beklentileri yer almaktadır. İşverenler, çalışanların en öncelikli 
beklentisinin maddî koşullar olduğunu düşünmektedir. Doğal olarak da maliyet artırmadan mevcut 
kaynaklarla en fazlasını yapmaya çalışmaktalar. Ancak, Raporun başlangıcında detaylı ve kapsamlı 
biçimde vurgulamaya çalıştığımız gibi, mermercilikte gelişen ülke ve şirket örneklerinde, eğitimin, Ar-
Ge’nin, markalaşmanın kaçınılmaz olarak rolü büyüktür. Bu anlamda da aslında işletmeler bir kısır 
döngünün içine girmekteler. Daha az maliyet ve daha az nitelikli eleman, dolayısı ile daha az bilgi ve 
görgü ile yapılan işleri yarına taşıyabilmek mümkün değil.  

Ar-Ge, patent ve marka gibi konularda işletmelerin sadece bir kısmının çalışmalar yapmakta olduğu 
gözlemlenmiştir. Yapılan künye çalışmasına göre Denizli ili mermer sektöründeki aile şirketleri 
kurumsallaşma anlamında genel ortalamanın üstünde performans göstermekle beraber, sektör geneli 
için patent ve markalaşma konularına daha fazla önem göstermeleri gerekmektedir. Ar-Ge 
faaliyetlerinin düşüklüğü ise sektördeki oyuncuların yenilikçi ürün ve çözümler sunmasını engelleyecek 
bir faktör olarak alarm vermektedir. Firmaların üretim ve imalat konularında Ar-Ge, patent ve 
markalaşma çalışmalarına ağırlık vermeleri durumunda nitelikli eleman ihtiyaçlarının daha da artacağı 
öngörülmelidir. Öte yandan bu yatırımları yapabilecek işletmelerin büyüme potansiyelinin daha yüksek 
olabileceği de göz ardı edilmemelidir. 

Özetle, kurumsallaşma, Ar-Ge ve yenilikçilik, patent, markalaşma gibi konuların önemini vurgulamak 
gerekir. Bu açıdan üniversite ile sanayi iş birliğinin artırılması, meslekî ve işletme yönetimi anlamında 
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bilgilendirme ve gelişim imkânlarının sunulması, teşvik ve hibe mekanizmalarına dair bilincin artırılması 
ve nitelikli eleman yetiştirilmesi konularının gündeme alınması gerekmektedir. 

* * * 

Denizli’de mermer sanayiinin gelişmesini destekleyecek meslekî eğitim gereksinimlerini, Türkiye’nin 
2023 vizyonu doğrultusundaki hedeflerini de düşünerek ele almakta fayda olacaktır. Bu kapsamda 
öncelikle, X. Kalkınma Planı’nda (2014-2018) ilgili sahalar aşağıda sunulmaktadır. 

X. Kalkınma Planı (2014-2018) (45) 

Türkiye, yüksek ve isitikrarlı büyüme stratejisini desteklemek üzere, 5 ana kaldıraç noktası 
belirlemiştir. 

1. Makroekonomik istikrar, 
2. Beşerî sermaye ve işgücü piyasası, 
3. Teknoloji ve yenilik, 
4. Fizikî altyapı, 
5. Kurumsal kalite. 

 
Tablo 43. Türkiye’nin Büyüme Stratejisi 

2014-2018 yıllarını kapsayan X. Kalkınma Planı’nda küresel düzeyde nitelikli işgücünün öneminin 
gittikçe arttığı, dolayısı ile eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükselmesinin, ülkelerin ve 
bireylerin gelişmişliğini etkilemeye devam edeceği vurgulanmaktadır.  

Ayrıca, yeni teknolojilerin yaygınlaşmasının eğitim faaliyetlerinin yerleşik norm ve yaklaşımlarını da 
değiştirdiği; önümüzdeki dönemde eğitim faaliyetlerindeki çok boyutlu zenginleşmeyi artırmasının 
beklendiği de belirtilmektedir. 

2006-2010 döneminde ülkemiz işletmelerinin tamamına yakınını oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin (KOBİ) istihdam ve katma değer içindeki % payının 3’er puan azaldığı, yatırımlar içindeki 
% payının ise 5 puan arttığı ve KOBİ’lerin ekonomide rekabet gücünün artırılması, yenilik ve 
girişimciliğin geliştirilmesi ile istihdam oluşturulması açısından, verimlilik artışı, büyüme ve 
kurumsallaşma ihtiyacının devam ettiği belirtilmektedir. (3.101) 

Aynı raporda, altın, çinko, bakır, zeolit, feldspat, kuvars, mermer gibi birçok madende önemli rezervler 
tespit edildiği yer almaktadır. (3.104) 

Planın hedef ve politikaları kapsamında, ‘Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum’ konusu birinci derecede 
öncelikli olarak ele alınmıştır.  

Eğitim: Brüt okullaşma oranı örgün eğitimde % 42,9’a, toplamda ise % 81,6’ya ulaşarak, Dokuzuncu 
Kalkınma Planı hedefleri aşılmış olmasına rağmen, yükseköğretim sisteminin rekabet edebilirliği, 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesi ve üretkenliği önemli zorluklar olarak öne 
çıkmaktadır. Başlıca nedenler arasında eğitim ve araştırma kalitesine ilişkin sorunlar yer almaktadır. 
Nüfusun eğitim düzeyi yükselmekle birlikte, OECD ve AB ortalamalarına göre düşük kalmaya devam 
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etmiştir. Orta öğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve yüksek öğretime erişimde sağlanan 
gelişmeler sonucunda nüfusun eğitim düzeyinin artması öngörülmektedir. Diğer yandan eğitim sistemi, 
işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmış ve eğitimli genç bireylerin işsizlik oranında 
sağlanan düşüş sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir. (2.1.1.a.139, 140) 

Eğitime erişim başta olmak üzere, kaydedilen iyileşmelere rağmen, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, 
bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarının azaltılması ihtiyacı önemini korumaktadır. 
Bu kapsamda öğrenme ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması, öğretmen 
yetiştirme ve geliştirme sisteminin yeterlilikleri esas alan bir şekilde  yeniden yapılandırılması, kariyer 
gelişim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde 
etkinlik sağlanması, akademik personelin nicelik ve niteliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
müfredata entegrasyonunun sağlanması, eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik 
mekanizmaların etkinliğinin artırılması ihtiyacı devam etmeketdir. (2.1.1.a.141) 

 

Tablo 44. Eğitimde Gelişmeler ve Hedefler 
1. Lisansüstü öğrenciler hariçtir; 2. 2010 yılı verisidir. 

X. Kalkınma Planı, eğitim sisteminin temel amacını, ‘Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği 
gelişmiş, demokratik değerleri ve millî kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik 
duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim 
ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle 
donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi’ ollarak ele almaktadır. Bu kapsamda, toplumun ve 
ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, 
teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idarî ve malî açıdan özerk üniversite modeli 
çerçevesinde kürsel ölçekte rekabetçi bir yüksek öğretim sistemine ulaşılması hedeflenmektedir. 
(2.1.1.b.142, 143) 

X. Kalkınma Planı’nda eğitimle ilgili politikalar aşağıdaki hususları içermektedir (2.1.1.b.144-165) 

• Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı 
çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı 
dönüşümün sürdürülmesi, 

• Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel 
gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer 
aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatiın bulunduğu, sınav odaklı 
olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programının uygulanması, 

• Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sisteminin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan 
etkin rehberlik ve yönlendirme hzimetleri desteğiyle, süreç odaklı bir değerlendirme yapısına 
kavuşturulması, 

• Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde, öğrenci 
kazanımlarının izlenebilmesini teminen, sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve 
standartlarının belirlenmesi, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizmasının 
geliştirilmesi, 
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• Öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi; öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar 

arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi; öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin, öğretmen ve 
öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve meslekî gelişimi sürekli teşvike den, kariyer gelişimi ve 
performansa dayalı bir yapıda düzenlenmesi, 

• Eğitimde alternatif finansman modellerinin geliştirilerek, özel sektörün eğitim kurumu açması, özel 
kesim ve meslek örgütlerinin meslekî eğitim sürecine idarÎ ve malî yönden aktif katılımının 
özendirilmesi, 

• Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının geliştirilerek, öğrenci 
ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinliklerinin artırılması, 

• Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyumun, hayat boyu öğrenme perspektifinden 
hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün 
benimsenmesi, meslekî ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör 
projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılması, 

• Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak, eğitim ve öğretim programlarının ulusal meslek 
standartlarına göre güncellenerek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci hareketliliğini 
destekleyen ulusal ve uluslararası geçreliliğe sahip diploma ve sertifikasyon sisteminin 
geliştirilmesi, 

• Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki meslekî ve teknik eğitimde, program bütünlüğünün 
temin edilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi, 

• Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve 
çeşitlilik çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülmesi, 

• Yükseköğretim Kurulu’nun, standart belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu olacak 
şekilde yeniden yapılandırılması, 

• Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin oluşturulması, 

• Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem veren, çıktı 
odaklı bir yapıya dönüştürülmesinin teşvik edilmesi ve girişimci faaliyetler ile gelir kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi, 

• Yükseköğretim kurumlarının çeşitlendirilerek, yükseköğretim sisteminin uluslararası öğrenciler ve 
öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilmesi. 

X. Kalkınma Planı, eğitim sisteminin temel amacını, ‘Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş 
fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile iş 
sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve güvenceli esneklik yaklaşımının benimsendiği bir işgücü 
piyasasının oluşturulması’ şeklinde tanımlamaktadır. 

X. Kalkınma Planı’nda istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili politikalar aşağıdaki hususları içermektedir 
(2.1.11.c.314-322) 

• Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamiklerinin dikkate alınarak, başta kadın ve gençler olmak 
üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânlarının geliştirilmeye devam edilmesi,  

• İşgücüne ve istihdama katılımın artırılması amacıyla iş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikalarının 
hayata geçirilmesi ve istihdam teşviklerinin etkinleştirilmesi, 

• Kayıt dışı istihdamla etkin mücadele edilerek, bu kapsamda elde edilen kazanımların işgücü 
maliyetlerinin azaltılmasında kullanılması, 

• Meslekî rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere aktif işgücü politikalarının etki 
analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılması, 

• İşgücünün eğitim düzeyinin yükseltilerek istihdam edilebilirliğinin artırılmaası ve işgücü piyasasının 
talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilmesi,  

• İnsana yakışır iş bağlamında, çalışma koşullarının iyileştirilerek, ücret-verimlilik ilişkisinin 
güçlendirilmesi, 

• Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba 
dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulması,  

• Alt işverenlik uygulaması işçi haklarını dikkate alacak şekilde gözden geçirilecektir.  

Meslekî ve teknik 
eğitimde okul-işletme 
ilişkisi, orta ve uzun 
vadeli sektör 
projeksiyonlarını 
dikkate alacak biçimde 
güçlendirilmesi yoluyla 
artırılacaktır. 

Ortaöğretim ve 
yükseköğretim 
düzeyindeki meslekî ve 
teknik eğitimde, 
program bütünlüğü 
temin edilecek ve 
nitelikli işgücünün 
yetiştirilmesinde 
uygulamalı eğitime 
ağırlık verilecektir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toplumun tüm 
kesimlerine insana 
yaraşır iş fırsatlarının 
sunulduğu, işgücünün 
niteliğinin yükseltilip 
etkin kullanıldığı, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ile iş sağlığı ve 
güvenliği şartlarının 
iyileştirildiği ve 
güvenceli esneklik 
yaklaşımının 
benimsendiği bir işgücü 
piyasasının 
oluşturulması temel 
amaçtır. 
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• AB normları çerçevesinde özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi uygulamaları 

yaygınlaştırılacaktır. 

KOBİ’ler: Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak yer aldığı KOBİ’ler, çalışan sayısı bakımından toplam 
girişimlerin % 99,9’unu, istihdamın % 76’sını, katma değerin % 54’ünü, yatırımların % 50’sini ve 
üretimin % 56’sını oluşturmaktadır. 2012 yılı itibarıyla KOBİ’ler banka kredilerinin % 25’ini kullanmakta 
ve ihracatın % 60’ını gerçekleştirmektedir. (2.2.12.a.682) 

Küresel Rekabetçilik Endeksine göre 2007 yılında 134 ülke arasında banka kredilerine erişimde 75’inci 
sırada olan Türkiye, 2012 yılında 144 ülke arasında 62’nci sıraya, girişim sermayesi alanında ise 97’inci 
sıradan 73’üncü sıraya yükselmiştir. (2.2.12.a.683) 

KOBİ’lerin; küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uydurma, yeterli sermayeye sahip 
olma, yenilikçi projeler üretme, ortak iş ve proje geliştirme gibi hususlarda güçlendirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Girişimcilik yeteneklerinin ve girişimci sayısının artırılması ihtiyacı devam etmekte, 
finansman imkânlarının ise arz ve talep yönlü geliştirilmesi gerekmektedir. Plan döneminde sanayi ve 
teknoloji bölgelerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. 2006-2012 döneminde; organize sanayi bölgesi 
(OSB) sayısı 130’dan 153’e çıkmış; tüm OSB’lerde faaliyet gösteren işletme sayısı 35 binden 45 bine 
yükselmiş; küçük sanayi sitesi (KSS) sayısı 405’ten 448’e çıkmış; tüm KSS’lerde faaliyet gösteren 
işletme sayısı 88 binden 93 bine çıkmıştır. TGB sayısı ise 22’den 50’ye çıkmış; tüm TGB’lerde faaliyet 
gösteren işletme sayısı 604’den 2.174’e yükselmiştir. Ayrıca Plan döneminde Ceyhan ve Karapınar 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri ile Filyos Endüstri Bölgesi kurulmuştur. (2.2.12.a.685, 686) 

X. Kalkınma Planı’nda, ‘KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılarak ekonomik büyümeye katkısının 
yükseltilmesi’ temel amaç olarak ortaya konulmaktadır. 

 

Tablo 45. Girişimcilik ve KOBİ’lere İlişkin Gelişmeler ve Hedefler 
1. Küçük İşletmeler ve Orta Ölçekli İşletmeler içindeki 20-249 kişi çalıştıran işletmeleri kapsamaktadır.  

2. 2010 yılı verisidir. 3. Kalkınma Bakanlığı tahminidir. 

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılacaktır. 
KOBİ’lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle 
işbirliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmeleri desteklenecektir. KOBİ’lerin 
markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri sağlanacaktır. OSB, TGB, KSS 
ve Endüstri Bölgeleri uygulamaları geliştirilecek, daha nitelikli hizmet verebilmeleri için 
kurumsallaşmaları ve etkin bir biçimde yönetilmeleri sağlanacaktır. (2.2.12.c.695, 696, 697, 698) 

Temel ve Meslekî Becerileri Geliştirme Öncelikli Dönüşüm Programı (3.1.19): Günümüzde iş 
dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sahip olmalarını 
da gerekli kılmaktadır. Bu beceriler, bireylerin daha uzun süreyle çalışma hayatında kalmalarına, iş 
yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına 
imkân vermektedir. Bu çerçevede bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği 
temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi 
ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu programla bireylerin, 
çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem 
çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile 
sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.  

‘KOBİ’lerin rekabet 
güçlerinin artırılarak 
ekonomik büyümeye 
katkısının yükseltilmesi 
temel amaçtır.’ 
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Program Hedefleri • Eğitim kademelerinde temel becerilerin ağırlığının artırılması • Temel becerileri 
kazandıran hayat boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi • İşgücü piyasası ile eğitim sistemi 
arasındaki bağın güçlendirilmesi • İstihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin sayısının azaltılması 

Performans Göstergeleri • Okuldan işe geçiş süresi • Beceri düzeyine uygun işte çalışan kişi sayısı • 
Temel beceri eğitimi alan genç sayısı • Gençlerde uzun süreli işsizlik oranı iv.  

Program Bileşenleri: 

1. Bileşen: Eğitim Sisteminin İşgücü Piyasasıyla Uyumunun Artırılması • İşgücü piyasasında talep 
edilen temel becerilerin ve gençlerin sahip olduğu yetkinliklerin tespit edilmesi • Staj süreçleri 
iyileştirilerek okul-iş dünyası işbirliğinin güçlendirilmesi • İşgücü piyasası ve eğitim sistemine ilişkin 
istatistikî verilerin iyileştirilmesi, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması • Etkin işgücü 
piyasası ihtiyaç analizlerinin yapılması yoluyla mesleki eğitim programlarının piyasa ihtiyaçlarına uygun 
planlanması  

2. Bileşen: Eğitim Çağındaki Gençlerin Temel Becerilerinin Geliştirilmesi • Eğitimin tüm 
kademelerindeki müfredatın temel becerileri içerecek ve geliştirecek şekilde güncellenmesi • Ortaokul 
ve liselerde bireysel yeteneklere göre öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik sisteminin hayata 
geçirilmesi  

3. Bileşen: Genç İşgücünün Temel Becerilerinin Geliştirilmesi • TÜRKİYE İŞ KURUMU’da görevli iş ve 
meslek danışmanlarının lise ve üniversite mezunu gençlerin tamamına ulaşmasının ve TÜRKİYE İŞ 
KURUMU tarafından düzenlenecek beceri eğitimlerinden yararlanmalarının sağlanması • Halk eğitim 
merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak 
yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik 
olarak artırılması  

4. Bileşen: Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi • Eğitim müfredatının her gence en az bir 
sanat veya spor dalında performans yapabilme becerisi kazandıracak şekilde düzenlenmesi • Eğitimin 
tüm kademelerindeki okullarda kültür ve spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği ortamın 
iyileştirilmesi;  

5. Bileşen: Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması • Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin, yükseköğretim ve yaygın 
eğitim yeterliliklerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve girişimcilik kültürünün mesleki 
yeterliliklerle desteklenmesi • Bireylerin öğrenme fırsatları çeşitlendirilerek hayat boyu öğrenme 
faaliyetlerinin teşvik edilmesinin sağlanması • Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna 
başlanması 

Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Genel Koordinatör: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş 1. Bileşen: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2. Bileşen: Millî 
Eğitim Bakanlığı 3. Bileşen: TÜRKİYE İŞ KURUMU 4. Bileşen: Gençlik ve Spor Bakanlığı 5. Bileşen: 
Mesleki Yeterlilik Kurumu. 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi-Maden Sektörü (46) 

Madencilik ürünlerinde 2008 itibarı ile 3,0 milyar $ olan ihracat gelirinin, 2023 itibarı ile 15,0 milyar 
dolara; dünyadaki pazar payının % 1,67’ye (2008 değeri % 0,9) çıkarılması ve 2000-2008 arasında 
yıllık ortalama % 25,2 oranında artış gösteren ihracatın, 2008-2023 arasında yıllık ortalama % 11,2 
oranında gerçekleşmesi hedeflenmektedir.  

Doğal taşlar alt sektöründe ise, 2008 itibarı ile 989,9 milyon $ olan ihracat gelirinin, yıllık ortalama % 
14’lük artışla 2023 itibarı ile 7 milyar $ olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.  Doğal Taşlarda ihracat 
açısından hedef pazarlar: G.Kore, BAE-Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya, Amerika, Çin, Hindistan, 
Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Azerbaycan, İspanya, İngiltere ve İtalya olarak belirlenmiş durumdadır. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından geliştirilen ‘2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya 
Aktarılması ve Sektörel Kırılımı Projesi’ kapsamında ele alınan ‘Maden Sektörü Performans 
Programı’nda ortaya konulan 2023 İhracat Stratejisi Haritası: 

Bireylerin, meslekî 
becerilerin yanında iş 
yaşamının gerektirdiği 
temel becerilere sahip 
olması, eğitim sistemi 
ile çalışma hayatı 
arasındaki ilişkinin 
güçlendirilmesi ülkemiz 
insan kaynağının 
geliştirilmesi açısından 
önem arz etmektedir. 
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Tablo 46. Maden Sektörü – 2023 İhracat Stratejisi Haritası 
İS: İhracat Sonuçları; PD: Pazar Dinamikleri; KB: Mevzuat 

Maden sektöründe büyüme dinamikleri açısından gereklilikler (üretim, mevzuat ve lojistik detayına 
girmeden) şu şekilde tespit edilmiştir: 

Pazarlama-Satış: 
• Mermer/doğal taş ürünlerinin Turquality projesine dahil edilmesi, 
• Tescili tarafımıza ait olan markalı ürünler, 
• Doğaltaşlarda sahip olunan uluslararası marka sayısı, 
• Mermer Borsası’nın oluşturulması, 
• Turkish Stones adı altında şirket kurulması 

Ürün Geliştirme: 
• Katma değeri yüksek, kaliteli, uygun fiyatlı ve çevreye duyarlı ürünlerin ihracatı, 

Temel Yetkinlikler: 
• Meslek liseleri ve üniversite mezunlarının istihdamı, 
• Sektöre nitelikli eleman yetiştiren orta öğretim, lisans ve yüksek lisans okulları sayısı ve 

kapasiteleri, 
• Güncel sektör bilgi veri tabanının oluşturulması. 

• Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye (KB-11) dönük Eylem Planı’nda, 
‘üniversite ve meslek yüksek okullarının vizyon sahibi ve nitelikli iş gücü yetiştirmesinin 
sağlanması’ konusu stratejik girişim projesi olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizdeki maden 
fakültelerinin sayılarının ihtiyacın çok üzerinde olduğu belirtilmekte. Ülkemizin hazırlanacak 
Ulusal Madencilik Politikası ile belirlenecek faaliyetlerle uyumlu olarak maden fakültesi 
sayısının yeniden gözden geçirilmesi ve sektöre vizyon sahibi ve nitelikli mühendis ve 
teknikerlerin katılmasını sağlayıcı bir eğitim sistemine geçilmesi önerilmektedir.  Sektörün ara 
eleman ihtiyacının karşılanması için madenciliğin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek liseleri ve 
meslek yüksekokullarının açılması gereği tespit edilmiştir. İlgili konuda YÖK (Yüksek Öğretim 
Kurulu) sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir.  

Bir diğer stratejik girişim projesi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğunda, Meslekî 
Yeterlilik Kurumu’nda ‘Maden Sektör Komitesi’ ve ‘Doğaltal Sektör Komitesi’nin kurulması, maden ve 
doğaltaş sektöründeki çeşitli meslek dallarının ‘Ulusal Meslek Standartları’nın belirlenmesi için MeslekÎ 
Yeterlilik Kurumu ortak çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

* * * 

 

 

Sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan 
gücünü yetiştirmeye 
(KB-11) dönük Eylem 
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meslek yüksek 
okullarının vizyon sahibi 
ve nitelikli iş gücü 
yetiştirmesinin 
sağlanması’ konusu 
stratejik girişim projesi 
olarak öne çıkmaktadır. 
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Tanımlamalar ve Kısaltmalar 

Açık İş Oranı: Bir ekonomide çeşitli sektörlerde işe yerleştirilmek istenen işçi sayısının, halen istihdam 
edilenlerle boş iş sayısının toplamına oranlanmasıdır. 

Aylık ücret: İşveren tarafından ücretli çalışanlara referans ayında yapılan; temel ücret ödemeleri, 
fazla çalışma ödemeleri, vardiyalı çalışma/gece çalışması için yapılan ödemeler ve ücret niteliğindeki 
diğer düzenli ödemelerin toplamıdır. 

GSKD (Gayrisafi Katma Değer): Bir bölgede yerleşik ekonomik birimlerin belli bir dönemde bu 
bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) üretim değerinden, bu 
üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler (ara tüketim) değerinin çıkarılması sonucu 
elde edilen değerdir.   

GSKD (temel fiyatlarla) = Çıktı (temel fiyatlarla) - Ara Tüketim (alıcı fiyatlarıyla) 

İstihdam Oranı: Mevcut istihdamdakilerin çalışma yaşındaki nüfusa (aktif nüfus) oranı 

İşgücüne Katılım Oranı: Mevcut istihdamdakiler ile işsizlerin toplamının aktif nüfusa oranı 

NACE: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da 
ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. 
NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. 
Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu 
uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir 
süredir NACE kodlarını kullanmaktadır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi 
Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya 
düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır. 

NİDO: Net İstihdam Değişim Oranı (NİDO) beklentisi, istihdam artış miktarı beklentisiyle istihdam 
azalış miktarı beklentisinin mevcut çalışan sayısına oranını ifade etmektedir. 

TÜRMOB: Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği 

Yıllık kazanç: İşveren tarafından ücretli çalışana referans yılında yapılan temel ücret ödemeleri, 
düzenli ödemeler, düzensiz ödemeler ve ayni yardım ödemelerinin toplamıdır. 
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