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HAKKIMIZDA

2010 yılında mutlu müşter�ler �ç�n kal�tel� h�zmet sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda, alanında uzman,

genç ve d�nam�k ek�b�yle b�rl�kte, müşter� memnun�yet�nden ödün vermeden  her zaman başarıdan

başarıya koşarak 2018 yılından �t�baren DMR DOĞALTAŞ MADENCİLİK HAF. NAK. PETROL ÜRÜN.

İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak büyüyerek h�zmet vermeye devam et�m�şt�r.                                        .

DMR Doğaltaş Madenc�l�k, Türk�ye’de taş sektörüne yen�l�kler� get�ren, öncü adımları atan firma 

olmuştur. Kazancını yatırıma dönüştürmey� prens�p ed�nen bu amaçla dünya standardında trendler�n

tak�pç�s� kalarak son teknoloj� ürünler�nden oluşturduğu altyapısı ve yüksek ver�ml� ürünler�yle her 

zaman kal�tel� ve kes�nt�s�z h�zmet sunmuş, bu şek�lde mutlu müşter�ler�ne verd�ğ� önem� gösterm�şt�r.

Her geçen gün süren gel�ş�m�ne paralel olarak, daha �y�, kes�nt�s�z ve müşter� odaklı h�zmet� sürekl�

tutmak �ç�n İzm�r Bergama �lçes�nde halen �şlemekte olan gran�t maden ocağına sah�pt�r. Çalışma

arkadaşları �le ek�b�n� gen�şleten firmamız, yeters�z kalan çalışma alanını da yen�leyerek çalışan

mot�vasyonunun üst sev�yelerde kalmasını sağlamıştır. Zaman zaman, firma çalışanlarının gel�ş�m�n�

sürekl� kılmak amacıyla günümüz �ht�yaçları doğrultusunda eğ�t�mler, sem�nerler, kurslar ve çeş�tl�

etk�nl�klere katılmalarına destek olunmaktadır.                                                                                    ,

Kuruluşundan bu güne DMR Doğaltaş Madenc�l�k �sm�n� en �y�ler arasında tutan s�z değerl�

müşter�ler�m�ze teşekkür ed�yor, bu güne kadar olduğu g�b� bu günden sonra da s�zlere en �y� şek�lde

h�zmet etmek �ç�n h�çb�r kısıtlamaya g�tmeden çalışıyor, bu süreçte s�zler�n de desteğ�n� görmekten

mutluluk duyuyoruz.

  
      
   

 
 



küp taş; sert peyzaj ürünleri arasında en yaygın kullanım alanına sahiptir. 
         Granit küptaş, özellikle yüksek mukavemet değeri ve ömrü sebebiyle çok tercih edilmektedir.
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küp taş; teknik verilerine bakıldığında da, 2.7 t/m3 özgül ağırlığa sahip olduğu için, ömür boyu 
kullanım olanağı sağlamaktadır. Tabi ki, granit küptaş ve bordür işçiliğinin düzgün yapılması da

 ürünün dayanımında önemli bir unsurdur.

AMALUG  Y     U      E  V K  Ü IŞPT TAŞ  SA
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Dış mekanların en çok kullanılan yer kaplama malzemesi  küptaş , alışılmış arnavut kaldırımı 
                            biçimiyle dış zeminlerin vazgeçilmez döşeme taşı olarak kendini kanıtlamıştır.
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Bir çok toplu konut alanında da rahatlıkla kullanılan ve her türlü mimariye uyum gösteren
                küp taş, sağlamlığının yanı sıra dekoratif görünümüyle de ihtiyacınıza en iyi ve 
                           en ucuz şekilde cevap verebilmektedir.

AMALUG  Y     U      E  V K  Ü IŞPT TAŞ  SA
        

4 www.dmrdogaltas.com info@dmrdogaltas.com 

  



5

Özellikle motorlu taşıt trafiğine açık cadde, sokak, meydan ve araç park yerlerinde, şehir içi yol  ve 
   tretuar kaplamalarında, sanayi alan ve yollarında, ticari merkezlerde, yaya kaldırımı ve yaya  yollarında, 
       fabrika çevreleri ve benzeri yoğun çalışmalara maruz kalan bölgelerde yıllarca  bozulmadan kullanılabilen 
k          Küp taş, muhtelif renk seçenekleri sayesinde döşendiği ortama kolaylıkla uyum saglamaktadır.
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AMALUGY     UB  OR EDÜ VR    - IŞ O TLUK SA
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GRANİT BORDÜR -  OLUK VE KARO

BAZALT BORDÜR -  OLUK VE KARO

ANDEZİT BORDÜR -  OLUK VE KARO
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Değişik ebatları ve çeşitleri ile   yol , tretuvar  , zemin , kaplama , 
duvar harpuşta taşı , iç ve dış cephe kaplama (montalama) alanlarında da yapılarımızın 

yanında yer almaktadır.

AMALUGY U     G ERA  VN IŞİT T PL SAAK 
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Granit Plaka Taşı yapılarımızın iç ve dış mekan kullanımı dışında kaldırım park bahçe gibi vb. yerlerde de 
rahatlıkla kullanılmaktadır. Çeşitli renkleri ile her geçen kullanım alanını arttırarak kullanıldığı alana oldukça

şık ve estetiklik  kazandırmaktadır.  Cilalı , Mucartalı , Honlu , Yakılmış ve Patinatolu seçenekleri ile yaz 
mevsiminde güneş ışınlarında dolayı oluşan sıcaklığı azaltıp ferah bir ortam sağlamakla birlikte kış aylarında

 ise yere zemine iyi tutunmamızı sağlamaktadır.
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BAZALT değişik kalınlık ve ölçülerde mimari yapıların her safhasında, alt ve üst yapıda, 
zemin ve cephe kaplamalarında, şehir içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe 

düzenlemesinde kullanılmaktadır.

AMALUGY  U      B EAZ  VA IŞLT T PL  SAAK
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Aşınma ve iklim şartlarından en az etkilenmesi nedeniyle BAZALT tercih edilme sırasında, 
önde gelen doğal taştır. Yakın gelecekte vazgeçilmez olacağı kesin gözle bakılan BAZALT'ın, 

kullanım alanı her geçen gün genişlemektedir.
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Doğanın milyonlarca yıl içinde saklı tuttuğu güzelliklerin bir sonucu olan Kayrak Taşı, taş 
ocaklarından özel uygulamalarla çıkartılan ve işlenen, tamamen doğal ve özel bir malzemedir

AMALUG Y     U    KA EY VR  A ŞK I TA SATŞ I 
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Kayrak Taşı’nın yapılarda kullanılması, taşın ocaktan çıkarılıp işlenmesinden, yapının özelliğine göre 
uygulama tekniklerinin belirlenmesine ve mimari bir bütünlük içinde sunulmasına kadar, ciddi bir 

uzmanlık ve bilgi birikimi gerektirmektedir.
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Günümüzde yapı teknolojilerinde yaşanan gelişmelere ve keşfedilen yeni yapı malzemelerine rağmen 
Kayrak Taşı, halen revaçta olup yapılara doğal güzellikler katmaya devam etmektedir.

AMALUGY     U    KA EY VR  A ŞK I TA SATŞ I 

      

14 www.dmrdogaltas.com info@dmrdogaltas.com 

  



Doğal kayrak taş iç ve dış mekan duvar kaplamalarında, şömine, barbekü vb. yapımında, 
park ve bahçelerde, yolların düzenlenmesi ve süslenmesinde doğal şekilde kullanılabilmektedir.
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En zor iklim koşullarına uyumlu ve uzun ömürlü ahşap  traversler demiryollarından sonra giderek
artan oranda park ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmaktadır. 

AMALUG   Y   U T  R EAV  VER IŞS SAT
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Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu, güzellik ve estetiği bütün detayları ve
Renklerini yaşam alanlarınıza getiriyor.

AMALUG    Y DO U ĞA EL V T  AŞ IŞLA SATR  
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Bahçeduvarları,dışcephe, Kır evleri,villalar, otantik bir restoran,şık bir ofis,güzel 
bir duvar,bir şömine, istiyorsanız;
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ZIMIĞACO G NR EA DN AİT M TAŞ 

ZIMIĞACO G NR EA DN AİT M TAŞ 
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ZIMIĞACO G NR EA DN AİT M TAŞ 

ZIMIĞACO G NR EA DN AİT M TAŞ 
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AMALUG  Y DO U ĞA EL V T  AŞ IŞLA SATR  
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ŞLARA  U TL YGUA LAĞ M IA Ş IVO E T SAD       
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                     İstanbul Merkez
İzmir Şube
İzmir Granit Maden Ocağı  

İnönü Mah. Demorasi Cad. No: 13/1 Sancaktepe / İSTANBUL
Gazipaşa Mh. Gelenos Cd. No: 2 Kat: 5 D: 503 Bergama / İZMİR
Aşağı Cuma Köyü - Bergama / İZMİR

+90 216 642 50 10        Os: +90 546 643 50 10
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