Dünya Taş Forumu
Dev “Taş Zirvesi”ne dönüşüyor
MARBLE İzmir Fuarı kapsamında iki yıldır dünyadan sektör profesyonellerini
buluşturan Dünya Taş Forumu’nun önümüzdeki yıldan itibaren “Dünya Taş
Zirvesi” olarak düzenlenerek daha da büyümesi kararı alındı.
İZFAŞ himayesinde düzenlenecek Dünya Taş Zirvesi, 26. MARBLE İzmir Fuarı
kapsamında gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından doğal taş sektörü
profesyoneli, fuarizmir’de buluşacak. Zirve’nin ilerleyen yıllarda daha da
büyümesi hedefleniyor.
Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olma özelliğine sahip olan MARBLE İzmir Fuarı, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenleniyor. 27 Mart Çarşamba
günü kapılarını dünyanın her noktasından sektör profesyoneline açan MARBLE İzmir Fuarı;
ticari görüşmeleri, dev blokları, özel taşları, gösterişli stantları, sektör için önemli
makinelerinin yanında gün boyu süren etkinlikleriyle de 25’inci yaşını kutluyor. Bu yıl
MARBLE İzmir Fuarı kapsamında ikinci kez gerçekleşen Dünya Taş Forumu’ndan da önemli
bir karar çıktı. Dünyadan sektör profesyonellerini buluşturan Dünya Taş Forumu’nun
önümüzdeki yıldan itibaren “Dünya Taş Zirvesi” olarak düzenlenerek daha da büyümesi
kararı alındı. “Dünya Taş Zirvesi”, önümüzdeki yıl İZFAŞ himayesinde 26. MARBLE İzmir
Fuarı’nda yapılacak. Dünya Taş Forumu’nun moderatörü Dr. Faruk Çalapkulu, “Çok önemli
bir karar verildi. İZFAŞ bünyesinde bir doğal taş forumunun kurulması oy birliğiyle kabul
edildi. Coşkuyla paylaşmak istiyorum, hayırlı olsun. Ülkemiz için, İzmir için çok büyük bir
başarı. Uluslararası platformda, Türk doğal taş sektörünün onaylanması anlamını taşıyor.
Genel Kurul olarak MARBLE Fuarı ile birlikte her yıl toplanacaklar. Her ülke; doğal taşın
sağlık açısından yararlarını, tasarım olarak ne kadar uygun olduğunu ve kullanış olarak
faydalarını anlatan filmler hazırlayacak. Dünya çapında bir olay bu. Bunun tohumları
geçtiğimiz yıl atıldı, bu yıl filizlendi, gelecek yıllarda da devasa bir çınar ağacı olacak. Bu
gururu hissediyorum” dedi.

Şayakçı: Amacımız doğal taşın daha çok kullanılması

Dünya Doğaltaş Birliği (WONASA) Başkanı Ali Şayakçı, “Uluslararası bir platformun temeli
burada atılmış oluyor. Dünya Doğaltaş Birliği olarak farklı ülkelerin, birliklerin bir araya
gelmesini sağlayarak iletişim ağı kurduk. Buna benzer olarak İzmir’de de İZFAŞ ve Faruk
Çalapkulu’nun çalışmalarıyla bu uluslararası teşebbüsümüzü her sene tekrarlanacak rutin bir
platforma taşıyoruz. Amacımız doğal taşın daha çok kullanılması ve sevdirilmesi. Çok uzun
zamandır doğal trendi devam ediyor. Doğal taş, diğer doğal malzemeler gibi ileri gitmiyor,
kullanılmıyor. Aksine suni ürünler, doğal taş kopyaları daha hızlı ilerliyor ve pazar büyütüyor.
Seramik ve suni taş sektöründeki gelişmelerden ötürü doğal taş taklit edilmeye başladı. Bunlar
doğal taş pazarından pay çalıyor. Hem daha ucuz, hem daha hızlı üretiliyor. Doğal taşı
kullanın diyoruz. Bunu son tüketici, dizayn yapanlara tasarımcılara anlatmamız lazım.
Doğallaşan bir dünyada doğal taşın geriye gitmesini engellememiz lazım” diye konuştu.

Tam destek

Çin Shuitou Uluslararası Taş Fuarı’ndan Zhidong Chen, “Tasarımcıları bir araya getirip yeni
ürünler çıkarıyoruz. Çin’e, Fuarımıza bekleriz” dedi. Avrupa Doğal Taş Endüstrileri
Federasyonu’nun Avusturya’dan üyesi Dr. Anton Helbich Poschacher, “Farklı ülkelerden
insanlar burada. Bir aile gibi birlikte olmak çok önemli. Birlikte çalışmamızın önemli
olduğuna inanıyorum. Büyük bir platform oluşturmamız gerekiyor. Daha büyük bir pasta
yaratalım” dedi. Rusya Taş Endüstrisi Birliği’den Dmitrii Mediantsev ise doğal taş ile ilgili
iki fuar düzenlediklerini ve desteğe hazır olduklarını belirtti. CarraraFierre’den Massimo
Corniani de, ülkeleri İtalya’da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Doğal Taş Forumu, alanında önemli isimlerin konuşmalarıyla MARBLE İzmir Fuarı’nda 30
Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek.

