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Re�soğlu Mermer, 1943’ten bugüne doğal taş üret�m�nde Türk�ye’n�n

öncü f�rmalarından b�r�d�r.

Mermer, traverten, gran�t, on�ks, l�mra, andez�t ve bazalt üret�m�

yapan f�rmamız aynı zamanda ocak �şletmec�l�ğ�, �malatı, �hracatı

ve �thalatı g�b� b�rçok alanda da h�zmet sunmaktadır.

Efesus Stone; dünya çapında doğal taş, kuvars ve porselen

pazarlarında aranılan b�r marka olup; yurt�ç� ve yurtdışı �nşaat

sektörünün, m�marların ve tasarımcıların projeler�ne etk�n b�r

şek�lde cevap vermekted�r.

HAKKIMIZDA

https://efesusstone.com/?product_cat=mermer


MARMARA BEYAZ MERMER OCAĞI

https://efesusstone.com/en/quarries/#tab_marmara-white-marble-quarry


Marmara Adası; Marmara Den�z�’n�n güneybatısında bulunan Marmara adalarının en büyüğü ve Balıkes�r’e

bağlı olan b�r adadır. Bu ada dünyanın en esk� mermer ocaklarına ev sah�pl�ğ� yapmış ve bu özell�ğ� dolayısı

�le b�rçok d�lde mermer kel�mes�n�n köken� olmuştur. Bu anlamda Marmara mermer� dünyanın en esk�

mermer�d�r den�leb�l�r.

Beyaz Marmara mermer� hem Dünya hem de Türk tar�h�nde öneml� yapılara hayat verm�ş b�r mermerd�r.

Marmara mermer�n� Efes ve Truva uygarlıklarında, b�rçok Roma ve B�zans yapısında, b�rçok Osmanlı

sarayında, Mesc�d-� Aksa’da ve bunun g�b� pek çok tar�h� yapıda görmek mümkündür. Tar�h boyunca

mermer, �ht�şamın, gücün ve zeng�nl�ğ�n gösterges� olarak görülmüştür.

Tar�h� önem�n�n yanı sıra, Ç�zg�l� mermer, estet�k görünümünün etk�s�yle modası geçmeyen b�r değer

olmayı başarmış üründür. Bunun yanı sıra yapısı �t�bar�yle ant� bakter�yel özell�k taşımaktadır. Türk

hamamlarında terc�h ed�lmes�n�n öneml� sebepler�nden b�r� de bu ant� bakter�yel yapısıdır. Marmara beyazı

�ç ve dış mekânların çoğunda sorunsuz şek�lde uzun yıllar kullanılab�lmekted�r. Beyaz Marmara mermerler�

�çerd�kler� yüksek kükürt m�neraller� sayes�nde genell�kle h�jyen gerekt�ren hamam g�b� ortamlarda terc�h

ed�lmekted�r. Toplu kullanım alanları olan hamamlarda bakter�ler�n üremes�n� engelleyen Marmara

Mermerler�; tar�hte Osmanlı hamamlarının b�rçoğunda yaygın olarak kullanılmışlardır.

Marmara beyaz mermer ocağından çıkarılan mermerler; yerl� mermerler arasında en çok kullandığımız

ürünlerden b�r�d�r. Güzel b�r beyaz tonlu görüntüsü vardır. Geç�rgenl�k ve sağlamlık yapısı çok �y�

olduğundan �ç ve dış ortamlarda rahatlıkla kullanılır.

MARMARA BEYAZ MERMER OCAĞI

https://efesusstone.com/marmara-beyaz-mermer-101/


PERA PALAS OTEL









ZEBRA WHITE SPERENZA MARMARA MERMER - CİLALIMARMARA MERMER - KUMLAMA

SPERENZA - KUMLAMA

EPICA LIGHT

MARMARA PANDA WHITE MARMARA PANDA WHITEMARMARA BEYAZ MERMER - ESKİTME

EPICA LIGHT - CİLALI EPICA DARK INSULA ALBA



PERA PALAS OTEL



AFYON BEYAZ MERMER OCAĞI

https://efesusstone.com/en/quarries/#tab_afyon-white-marble-quarry


Re�soğlu Mermer olarak 1943’ten günümüze Afyon beyaz mermer�n� kend� ocağımız olan Afyon beyaz

mermer ocağımızda üretmektey�z. Afyon beyaz mermer ocağımızdan çıkarılan bloklar hem yerl� p�yasa da

yer alır hem de �hraç ed�l�r ve üret�m tes�sler�m�zde ebatlı ürün veya �sten�len kalınlıkta (2-3cm) plaka

olarak da p�yasaya sunulmaktadır. Üret�m�n� Afyon beyaz mermer ocaklarımızdan tem�n ett�ğ�m�z afyon

beyaz mermerler�n farklı seleks�yonları ve çıkarılan mermerlerde oldukça gen�ş ürün seçenekler�m�z

bulunmaktadır.

Afyon beyaz mermer ocağımızdan çıkarılan beyaz mermerlerde; Afyon beyaz arcobaleno, Afyon beyaz

mermer A la vogue, Afyon beyaz mermer golden gray, Afyon beyaz mermer b�llur ve Afyon şeker mermer

seçenekler�m�z mevcuttur. Aynı Afyon beyaz mermer ocağımızdan çıkarılan mermerler�m�z 1.sınıf kal�tede

olmakla b�rl�kte gerekl� güvenl�k önlemler� alınıp tamamen çevreye uygun şartlarda çıkarılmaktadır.

Afyon beyaz mermer ocağımızdan elde ed�len mermerler b�naların �ç ve dış cephe kaplamaları, döşemel�k

plaka, mutfak tezgâhı, merd�ven basamağı, paledyen vb. kullanımlarda �nşaat sektöründe yararlanılırken,

moloz ve takoz boyutundak� mermerler cnc ve waterjet atölyem�zde �şlenerek hed�yel�k eşya (vazo, saat,

kaleml�k, �s�ml�k vb.) yapımında da kullanılmaktadır. Afyon beyaz mermer ev dekorasyonunda mob�lyalar

�le uyumlu b�r b�rl�ktel�k sağladığından yemek masası, orta sehpa, koltuk kenarları, ün�te kaplamasında

kullanılmaktadır.

Afyon beyaz mermer ocağımızdan çıkarılan mermerler�m�z�, �sted�ğ�n�z projeler�n�zde, ev�n�z�n her

köşes�nde, d�led�ğ�n�z dekorat�f ürünlerde s�z değerl� müşter�ler�m�z� buluşturarak en �y� h�zmet�

sunmaktayız.

AFYON BEYAZ MERMER OCAĞI

https://efesusstone.com/mermer/


AFYON BEYAZ ONİKS

AFYON BEYAZ A LA VOGUE

AFYON BEYAZ SPIDER

AFYON BEYAZ BILLUR





AFYON BEYAZ GOLDEN GRAYBARDIGLIO BLUE

BARDIGLIO BLUE

BLACKBERRY

BLACKBERRY VEIN CUT

CALACATTA

CALACATTA

NUAGE MIEL

NUAGE DORÉ

MARINE BLUE

BLUE BAHIABARDIGLIO  BLACK

BLUE MOON GOLDIRIS

IRIS BLUE MOON 

BLUE STONEAFYON ŞEKER

AFYON BEYAZ ARCOBALENO

AFYON BEYAZ BILLUR GOLD



İNGİLTERE RESTORASYON PROJESİ



GÜMÜŞ TRAVERTEN OCAĞI

Oniks



Gümüş travertenler�m�z� Afyon’da bulunan Em�rdağ ocaklarımızdan çıkarmaktayız. Gümüş travertenler;

doğal olarak bünyes�nde �nce kr�staller barındırdığından mermer türler�nden farklı olarak dokunulduğunda

daha soft ve hamurumsu b�r dokuya sah�pt�r. Gümüş traverten çeş�tler�nde yatay sıralanmış damar

görseller� dekorasyon alanlarına daha şık görseller ve farklı �fadeler kazandırmaktadır. Travertenler,

kals�yum karbonat (CaCO3) b�leş�m�ndek� k�myasal tortul kayaçlardır. Yer altı sularının �çler�ndek� kals�yum

karbonatın bel�rl� koşullar altında çökmes� sonucu meydana gel�rler. Bu çökelme zamanla yumuşak hatları

olan travertenler� oluşturur. Çökelmede rol oynayan koşullar; buharlaşma, suyun �çerd�ğ� karbond�oks�t

(CO2) m�ktarının azalması, suyun üzer�ndek� basıncın azalması g�b� koşullardır. Gr� traverten‘�n basamak,

döşeme, kaplama, lavabo, moza�k vs kullanım alanları vardır. S�lver traverten ürünler s�yah mermerler �le

beyaz mermerler �le bazalt vs ürünler �le uyumlu olup, Gümüş traverten’den yapılan b�r banyo kaplamasına

bazalt ayaklı lavabo veya tezgah yapımı çok şık duracaktır. Ayrıca gr� travertenler antras�t ve s�yah

mermer moza�kler �le de komb�ne ed�leb�l�r. S�lver lavabo veya bazalt lavabo �le arka duvar kaplaması

olarak esk�tme moza�k veya patlatma moza�k düşünüleb�l�r. Travertenler b�r çeş�t mermer olarak

düşünüleb�l�r, ancak mermerden kend�ne has gözenekl� yapısıyla ayrılır. S�lver Traverten’dek� bu boşluklar

oluşumu sırasında �ç�nde hapsolan ve daha sonra açığa çıkan gazlardan kaynaklanmaktadır. Gümüş

traverten döşeme ve kaplamaya uygun olamayacak b�ç�mde çok gözenekl� olarak düşünülmekted�r. Gümüş

traverten koyu ya da açık tonlarla uygulanarak alanlarda büyük b�r bütünlük sağlayab�l�r D�ğer yandan,

gümüş traverten karoları doğal taş döşemec�l�ğ� �ç�nde en popüler olan ve çok terc�h ed�len b�r çeş�t doğal

taş karosudur. Bütün traverten grupları oluşma şekl�nden kaynaklanan eşs�z görünümü sebeb�yle çok

terc�h ed�lmekted�r. S�lver Grey Travert�ne karo, yüzey�ne jeoloj�k olarak �ç �çe geçm�ş g�b� zeng�n b�r

gümüş ve gr� ton karışımına sah�pt�r. Gümüş traverten basamak pahlı, balık sırtı pahlı, kurtağzı vs kenar

b�t�ş şek�ller� de mümkündür.

GÜMÜŞ TRAVERTEN OCAĞI



UKRAYNA PROJESİ





RIVER

RIVER

ANTIQUE PEWTER ESKİTME

ANTIQUE PEWTER HONLU

ANTIQUE PEWTER CİLALI

MOCCA LIMESTONE FIRÇALI

GÜMÜŞ TRAVERTEN

GÜMÜŞ TRAVERTEN

GÜMÜŞ TRAVERTEN

GÜMÜŞ TRAVERTEN DÜZ KESİM

GÜMÜŞ TRAVERTEN DÜZ KESİM

GÜMÜŞ TRAVERTEN DÜZ KESİM

IMPERIAL BLEND

ROYAL BLEND

ROYAL BLEND

GOLD  ONİKS 

COCACOLA  ONİKS

COCACOLA  ONİKS

GÜMÜŞ ONİKS

GÜMÜŞ ONİKS



BEYAZ TRAVERTEN OCAĞI

BEYAZ TRAVERTEN

BEYAZ TRAVERTEN DÜZ KESİM



Den�zl�’de beyaz traverten ocağında çalışan �ş mak�neler�m�z beyaz traverten bloklarını çıkararak fabr�kaya

ve sektöre serv�s etmekted�r. F�rmamız beyaz traverten� ocaklarda hem yurt�ç�ne hem de yurt dışına

tedar�k etmekted�r.

Traverten – Kals�yum Karbonattan (CaCO3) oluşmaktadır, ve tekn�k olarak b�r karbonat kayadır; sıcak su

kaynakları çevres�nde ve mağaralarda oluşur. Kals�yum b�karbonat �çeren, m�nerallerce zeng�n, h�drostat�k

basınç altında sıcak olan yeraltı suları, b�r çatlak boyunca yüzeye çıktığında veya mağara g�b� b�r boşluğa

ulaştığında üzer�ndek� basıncı kaybederler. Bu sular �ç�nde çözülü bulunan CO2, atmosfere salınır (aynı

çalkalanmış b�r sodanın kapağı açıldığında köpürmes� g�b�) ve katı kals�t çökel�r, böylel�kle Den�zl�

Travertenler� oluşur.

Traverten ve mermerler b�r çeş�t mermer olarak düşünüleb�l�r, ancak mermerden kend�ne has gözenekl�

yapısıyla ayrılır. Traverten‘dek� bu boşluklar oluşumu sırasında �ç�nde hapsolan ve daha sonra açığa çıkan

gazlardan kaynaklanmaktadır. Mermer ve doğal taş karoları, koyu kahveden neredeyse beyaza yakın bej

renge kadar çeş�tl� renklere sah�pt�r. Bazen yüzeyde farklı renklerde damarlar bulunmaktadır. Her b�r

karosunda benzers�z b�r renk dalgalanması şekl�nde görülür. Genell�kle döşeme ve kaplamaya uygun

olamayacak b�ç�mde çok gözenekl� olarak düşünülmekted�r. D�ğer yandan, karoları doğal taş döşemec�l�ğ�

�ç�nde en popüler olan ve çok terc�h ed�len b�r çeş�t doğal taş karosudur. Mermer ve doğal taş oluşma

şekl�nden kaynaklanan eşs�z görünümü sebeb�yle çok terc�h ed�lmekted�r.

Türk�ye’den b�r tür bej traverten olan Den�zl� Traverten, banyo, duvar kaplaması, tezgah üstü, duş, ebatlı

taş, döşeme konut vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Beyaz traverten; Den�zl� Traverten olarak

da b�l�nmekted�r.

BEYAZ TRAVERTEN OCAĞI





BALTALİMANI



BİZE ULAŞIN

EFESUS STONE - MERKEZ EFESUS STONE - KADIKÖY MAĞAZA


