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2001 yılında toplam 90.000 m2 arazi üzerine 
kurulan, yıllık 350.000 m2 mermer plaka, 
200.000 m2 mermer fayans ve 100.000 m2 
mozaik üretim kapasiteli fabrikalarının yanısıra 
2008 yılında Çin'de devreye giren mozaik 
fabrikası ile Silkar, dünyada granit, mozaik, 
mermer üretimini birarada yapan sayılı 
kuruluşlardan biri oldu.

With the marble and mosaic factories built in 
2001 on a land of 90.000 m2, reached a marble 
slab production capacity of 350.000 m2, 
200.000 m2 marble tile and 100.000 m2 mosaic 
production capacity annually. Finally, after the 
establishment of the mosaic factory in China in 
2008, Silkar has become one of the few enterpri-
ses in the world which engages in the production 
of granite, marble and mosaic all at the same time.



1993 yılından beri faaliyette olan Rosalin Ocağı, 
Sivas ilinde yer alan Dark Olive Ocağı, Bursa 
yöresindeki Bej Ocağı, yine aynı bölgede 
bulunan Emperador Light ve Caffe Latte Dark ile Silkar 
Madencilik önemli doğal taş rezervlerine sahiptir.

With its Rosalin Quarry, in operation since 1993, 
Dark Olive Quarry in the province of Sivas and its 
Beige, Emperador Light and Caffe Latte Dark 
quarries in Bursa region, Silkar is one of the major 
natural stone quarry owners in Turkey.

The mosaic production facility, in operation since 
2008 in China, is focused on the production of 
labor-intensive mosaic models to achieve the highest 
cost efficiency without comprimising the quality.

In 1994, Silkar took a major step, by branding all 
of its products as "AKDO" and entered the North 
American market. Developing new products by 
closely following the trends in the U.S., Silkar 
gained a new perspective in producing mosaics 
for other foreign markets as well.

With its ability to produce granite, marble and 
mosaics all together, Silkar continues to lead the 
natural stone sector with its strong international 
network and its brand "AKDO".

About 35 countries, including the U.S., European 
countries, the Turkic Republics, the Far East, the 
Gulf States and North Africa, are using Silkar's 
products under the AKDO brand today.





In 1998, we were the first in the sector to receive 
a TS EN ISO 9001 Quality Assurance System 
Certificate. The same year we started the 
production of tumbled stone and mosaics. These 
advancement, along with continuing to invest in 
R&D over the years, have led us to become one of 
the world's leading mosaics manufacturers.

1998 yılında sektörde Türkiye'de ilk TS EN ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ni alan 
kuruluş olduk. Aynı yıl eskitilmiş taş ve mozaik 
üretimine başlayarak, yıllar içerisinde AR-GE'ye 
verilen önem neticesinde dünyanın önde gelen 
mozaik ürün imalatçısı haline geldik.





Dünya çapında yatırım yapan bir şirket olarak, sosyal sorumluluk 

projeleri ile etkileşimde olduğumuz sosyal paydaşlara katkıda 

bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hayata geçen projelerimizin 

sayısını artırarak, yeni, yaratıcı ve etkili fikirlerle geleceğe değer 

katıyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler:

• Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikamız 

çevresinde yaşayan kadınlara yönelik "meslek edindirme projesi" 

ile mozaik dizgi kursu açtık.

• Silkar, Silivri Balkan Koleji öğrencilerine gerekli tüm malzemeyi 

temin ederek mozaikten Atatürk portresi yapmalarına öncülük ettik.

• Lösev okul binasının dış yapılanması ve kullanım alanlarının 

iyileştirilmesi adına, üzerimize düşen tüm katkıyı karşılıksız yerine 

getirdik.

• Müzeler Haftası nedeniyle Ayasofya Müzesi ve sahip 

olduğumuz kültür miraslarımızı genç kuşaklara aktararak 

yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla kurulmuş olan "Yaratıcı 

Çocuklar Derneği" işbirliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasına 

gerekli tüm malzemeleri sağlayarak destek verdik.

• Bilecik Cezaevi'nde bulunan mahkumlara meslek kazandırmak 

ve zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 

mozaik dizgi kursu açtık.

• Mimar Sinan Üniversitesi'nde mimarlık, iç mimarlık ve 

endüstriyel ürün tasarımı öğrencilerine doğal taşla ilgili seminerler 

verdik.

• Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle Bilecik ili genelinde 

istihdam edilen işitme engelli çalışanlara Temel İş Sağlığı ve 

Güvenliği eğitimi düzenlenerek, işitme engellilerin iş ortamından 

kaynaklanacak tehlikelere karşı bilinçlenmesine destek verildi.

• Amerika’da faaliyet gösteren Ronald McDonald Çocuk 

Hastanesi ve İstanbul’da KAÇUV Kanserli Çocuklar Umut Vakfı 

tarafından yapılan Kanser Hastası Çocukların Ailelerinin 

Konaklayabileceği “Aile Evi” projelerine destek verildi.

As a worldwide investor in natural stone, it is our goal to 

contribute to our country's economy with social responsibility 

projects. We are continually increasing the number of these 

projects in our effort to add value to the future with new, creative 

and effective concepts.

Here are the projects we have realized so far...

• We opened a mosaic making training course to provide job 

opportunities for women living around our factory in Bilecik.

• We supplied the students of Silivri Balkan High School with all 

the materials necessary to produce a portrait of Atatürk in mosaic 

for their school project.

• We provided, material free of charge, for Lösev school building 

facade and public areas around the school.

• We provided all the necessary materials to support the 

workshop held during Museum Week by the "Creative Children's 

Association," an organization that was established to promote 

creativity, preserve the Hagia Sophia Museum, and leave a 

cultural legacy for future generations.

• We opened a mosaic making training course at Bilecik 

Penitentiary to allow inmates to be productive.

• We conducted seminars for the students of architecture, interior 

design and industrial design faculties at Mimar Sinan University 

focusing on natural stones.

• In cooperation with Bilecik İŞKUR Directorate Office, a “Basic 

Safety & Health At Work” seminar was held in Bilecik for the 

hearing impaired employees to raise the awareness of potential 

hazards in the work environment.

• We donated an original, handcrafted custom mosaic for 

permanent installation in the Ronald McDonald House project in 

the USA,  and marble tiles to KAÇUV in İstanbul for “Family 

Hause” Project. 













Silkar not only processes imported blocks of stone 

but also the marble and granite blocks that come 

from their own quarries. Besides the blocks from 

the granite quarry in Aksaray, blocks extracted 

from its 4 marble quarries in Bursa and 1 in 

Sivas, allow Silkar to meet the needs of many 

major projects in Turkey and abroad.

Granit - Rosalin:1993 yılından beri faaliyette 
olan Rosalin ocağımızdan yılda yaklaşık 2.000 m3 
granit blok elde edilmektedir.

Mermer - Emperador Light & Tawny Beige:
2004 yılında faaliyete başlayan Bursa 
yöresindeki Emperador Light ocağımızın yıllık 
ortalama üretimi 1.000 - 2.500 m3’ tür. 2013 
yılından itibaren ise aynı ruhsatta Tawny Beige 
ocağımız faliyete geçmiştir. Yıllık ortalama 
üretim kapasitesi ise 2.000 - 3.000 m3’ tür. 

Mermer - Bursa Beige: 2014 yılında faaliyete 
başladığımız Bursa Beige ocağımız Kemalpaşa 
bölgesinde bulunmaktadır. Yeni faliyete geçen bir 
ocak olması sebebi ile mevcut yıllık üretim 
kapasitemiz 1.000 m3 olarak planlanmıştır. Bu 
hacmin en kısa sürede 5.000 m3 seviyesine 
çıkartılması hedeflenmektedir. 

Silkar Madencilik yeni ocak ve taş yatırımlarına 
devam etmekte olup 2015 yılı içerisinde Sivas’ ta 
bir gri ocağı daha devreye sokacaktır.

RosaIin - Granite: Operating since 1993, our 

Rosalin quarry yields about 2,000 m3 of 

granite blocks per year.

Bursa Beige - Marble: Our Bursa Beige quarry, 
located in Kemalpaşa region has been in 
operation since 2014. Being a new quarry, its 
yearly extraction is forecasted to be 1.000 m3, 
and the main target is to increase the quantity to 
5.000 m3 in the near future. 

Emperador Light & Tawny Beige - Marble: Our  
Emperador Light quarry, started its operation in 
2004 in Bursa, region and has an average 
annual capacity of 1,000 - 2,500 m3. Our 
Tawny Beige quarry which is on the same 
licence and region as the Emperador Light quarry 
has been in operation since 2013. The average 
annual production capacity of our Tawny Beige 
quarry is 2,000 - 3,000 m3. 

Silkar Mining is continuning investing in new 
quarries and stones and will start operations in a 
new gray quarry in Sivas during the year 2015.





Caffe Latte Dark Marble: The Caffe Latte Dark 
stone that is being extracted from the quarry in 
Bursa since 2012 is also a very decorative 
and unique marble that looks best polished. 
This marble yields 5,000 - 8,000 m3 of blocks 
a year.

Mermer - Caffe Latte Dark: 2012’ den beri 
faaliyette bulunduğumuz Bursa yöresindeki bu 
ocağımızdan çıkarılan Caffe Latte Dark taşımız 
da son derece dekoratif ve çok iyi cila alan bir 
özelliğe sahip olup ender bulunan bir taştır. Yıllık 
5.000-8.000 m3 arası blok elde edilmektedir.





Bunun ötesinde tesislerin tümünde TS EN ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi gereğince 
kalite tüm süreçlerde izlenmekte ve 
yönetilmektedir. TS EN ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi ve TS 18001 İşSağlığı ve 
Güvenliği belgelerine sahip olan fabrikalarda iş 
kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek 
amacıyla her türlü önlem alınmaktadır.

Furthermore, all factories are closely monitored 
and managed according to the regulations of TS 
EN ISO 9001 Quality Management System 
Certification. Production plants are all certified 
with TS EN ISO 14001 Environment 
Management System and TS 18001 
Occupational Health and Safety Systems. All 
necessary measures are taken to avoid any 
accidents and occupational diseases in the 
working environment.





Mermer fabrikası 2001 yılında Bilecik Organize 
Sanayi Bölgesinde kurulmuş olup granit fabrikası 
ile birlikte toplam 90.000 m2 arazi üzerinde yer 
almakta ve 7.500 m2 kapalı alanda hizmet 
vermektedir. Tesisin mermer plaka üretim 
kapasitesi ise 350.000 m2'dir.

The marble factory was established in Bilecik 
Industrial Zone in 2001. Together with the 
granite factory, it is located on a total of 
90,000 m2 of land with a closed are of 
7,500 m2. The facility has an annual slab 
production capacity of 350,000 m2.

Mermer & Granit Fabrikası-Bilecik Organize Sanayi
Marble & Granite Factory-Bilecik Industry Zone





Granit ile Yapılan İşlemler ve Ürünler
Granite Products and Processes





1 cm mermer plakalar ve ebatlı ürünler

Mermer ile Yapılan İşlemler ve Ürünler
Marble Products and Processes





Mozaik fabrikası 2001 yılında Bilecik Organize 
Sanayi Bölgesinde kurulmuş olup 20.000 m2 
arazi üzerinde yer almaktadır. 8.000 m2 kapalı 
alanda hizmet veren tesis yılda 100.000 m2 
mozaik üretim kapatesi ile 200.000 m2 
mermer fayans işleme kapasitesine sahiptir.

The mosaic factory was established in Bilecik 
Industrial Zone in 2001. It is located on a 
total of 20,000 m2 of land with a closed area 
of 8,000 m2. The factory has a production 
capacity of 100,000 m2/year mosaic and 
200,000 m2/year marble tile production.













İşimizin odağında her zaman müşteri var. 
Müşteriyi anlamak ve ihtiyaçlarını analiz etmek 
zorundayız. Bu noktada mimarlar, iç mimarlar ve 
inşaat mühendisleri gibi sektör profesyonelleri 
stratejimizin merkezinde yer alıyor.

Bu amaçla yapılandırılmış olan Mimar ve 
Teknikerlerden oluşan mimari hizmetler ekibimiz 
projenin autocad çizimi üzerinden hazırlanan ilk 
teklif aşamasından başlayarak hakediş sonrası 
işin teslimi noktasına kadar her anlamda gereken 
tüm teknik desteği sağlamaktadır. Bilgisayar 
ortamında üç boyutlu olarak hazırlanan çözümler 
ile gerçeğe en yakın model sunulmakta ve sağlıklı 
değerlendirme yapılması mümkün olmaktadır.

Ofis çalışmaları ile başlayan teknik desteği proje 
ihtiyacı doğrultusunda sahaya da taşıyoruz. 
Ürünlerimizin uygulanması sırasında şantiyede 
mimari teknik danışmanlık ve kontrolörlük hizmeti 
de verebiliyoruz.

Biz ürün değil çözüm sunuyoruz. Her ihtiyaca 
uygun çözüm üretiyoruz. Fiyat, fonksiyon, mekan 
özellikleri, estetik, tasarruf gibi farklı ihtiyaç 
alanlarında profesyonel müşterilemizin yanında 
çözüm ortağı olarak yer alıyoruz.













Emperador Light Caffe Latte Dark

Bursa Beige Tawny Beige

Olive Gray









Balmoral Red









Allure Koleksiyonu/Collection

Fabric Koleksiyonu/Collection Custom Mosaic Koleksiyonu/Collection
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Proje: BASIN OTELİ

Yeri: AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN

Müteahhit: POLİMEKS İNŞAAT

Kullanılan Ürün: EMPERADOR LIGHT,

GOLDEN TOBACCO, SİLKAR BEIGE,

VERDE GUATEMALA

Mimar: POLİMEKS MİMARİ TASARIM OFİSİ

Project: PRESS HOTEL

Location: ASHGABAT / TURKMENISTAN

Contractor: POLİMEKS İNŞAAT

Material Used: EMPERADOR LIGHT,

GOLDEN TOBACCO, SİLKAR BEIGE,

VERDE GUATEMALA

Architect: POLIMEKS ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Basın Oteli
Press Hotel





Proje: VIP OTEL

Yeri: AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN

Müteahhit: POLİMEKS İNŞAAT

Kullanılan Ürün: BURDUR BEIGE, PORTORO GOLD,

STATUARIO, EMPERADOR LIGHT

Mimar: POLİMEKS MİMARİ TASARIM OFİSİ/

TONER MİMARLIK MUSTAFA TONER

Project: VIP HOTEL

Location: ASHGABAT / TURKMENISTAN

Contractor: POLİMEKS İNŞAAT

Material Used: BURDUR BEIGE, PORTORO GOLD,

STATUARIO, EMPERADOR LIGHT

Architect: POLIMEKS ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE/

TONER ARCHITECTURE MUSTAFA TONER

VIP Otel
VIP Hotel





PROJECT





ARCHITECTS













MİMARLIK OFİSİ













ARCHITECTURE









ARCHITECTURE





ARCHITECTURE













Proje: LEVENT 199

Yeri: İSTANBUL

Müteahhit: KORAY İNŞAAT A.Ş.

Kullanılan Ürün: DARK OLIVE, MIDWEST GRAY 

Mimar: TABANLIOĞLU MİMARLIK 

Project: LEVENT 199

Location: İSTANBUL

Contractor: KORAY İNŞAAT A.Ş.

Material Used: DARK OLIVE, MIDWEST GRAY

Architect: TABANLIOĞLU ARCHITECTURE

Levent 199
Levent 199





MİMARLIK ARCHITECTURE





ROSALIN ROSALIN













ARCHITECTURE





Proje: HATIRA PARKI

Yeri: AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN

Müteahhit: POLİMEKS İNŞAAT

Kullanılan Ürün: BALMORAL RED

Mimar: POLİMEKS MİMARİ TASARIM OFİSİ

Project: MEMORIAL PARK

Location: ASHGABAT / TURKMENISTAN

Contractor: POLİMEKS İNŞAAT 

Material Used: BALMORAL RED

Architect: POLIMEKS ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Hatıra Parkı
Memorial Park





Proje: AŞKABAT DEPREM ve SAVAŞ MÜZESİ

Yeri: AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN

Müteahhit: POLİMEKS İNŞAAT

Kullanılan Ürün: GOLDEN TOBACCO,

EMPERADOR GREY, KEMALPAŞA WHITE,

BURDUR BEIGE, SAVANA GREY, VERDE GUATEMALA

Mimar: POLİMEKS MİMARİ TASARIM OFİSİ

Project: ASHGABAT EARTHQUAKES & WAR MUSEUM

Location: ASHGABAT / TURKMENISTAN

Contractor: POLİMEKS İNŞAAT 

Material Used: GOLDEN TOBACCO,

EMPERADOR GREY, KEMALPAŞA WHITE,

BURDUR BEIGE, SAVANA GREY, VERDE GUATEMALA

Architect: POLIMEKS ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Aşkabat Deprem ve Savaş Müzesi
Ashgabat Earthquakes & War Museum





















Architect: ZOOM TPU ARCHITECTURE/LEVENT ÇIRPICI





Proje: FLORENCE NIGHTINGALE

Yeri: İSTANBUL

Müteahhit: YAPIT İNŞAAT

Kullanılan Ürün: MYRA BEIGE, OLIVE MARONE,

BALTIC BROWN

Mimar: ZOOM TPU MİMARLIK/LEVENT ÇIRPICI

Project: FLORENCE NIGHTINGALE

Location: İSTANBUL

Contractor: YAPIT İNŞAAT

Material Used: MYRA BEIGE, OLIVE MARONE,

BALTIC BROWN

Architect: ZOOM TPU ARCHITECTURE/LEVENT ÇIRPICI

Florence Nightingale
Florence Nightingale
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