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MERMER UYGULAMALARI | MARBLE APLICATION

RISONI
SADELiĞiN ŞIKLIGI | ELEGANCE OF SIMPLICITY
Özgün renkleri ile Risoni uygulandığı alanlarda antik uygarlıkların sıcak
ruhunu yansıtır. Çeşitli uygulama teknikleri ve kolaj çalışmalarında
uygulandığı mekana doğal bir görünüm yansıtır.
Risoni applied in areas where the genuine colors and reflects the warm
spirit of ancient civilizations. It reflects a natural view to the place it is
applied in various application techniques and collages.

With thirty years of experience, we are introducing our
company, our products and our culture in many of the
countries we have exported.

Temelleri 1988 yılında atılan Portsan, otuz yıllık
yolculuğunda, değişimin hep bir adım önünde giderek
sadece Türkiye’nin değil dünyanın bir çok yerinde
tanınan büyük ve başarılı Türk firmalarından birisi haline
gelmiştir. Tüm ürünlerinde uluslarası standartlara uyum
ve sürekli gelişimi gözeten Portsan, takip eden değil
takip edilen firma olma hedefini gerçekleştirmektedir.

Ports Foundations were laid in 1988, the thirtyyear journey, the change was only a step ahead of
increasingly become one of the largest and most
successful Turkish companies recognized in many parts
of the world, not Turkey. Regarding compliance with
international standards and continuous improvement
in all its products, Portsan realizes its goal of becoming
a follower rather than a follower.

Toplam kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti, etkin
insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre
yönetim sistemlerini etkin bir şekilde firma kültürüne
dönüştüren Portsan, gerçekleştirmiş ve gerçekleştireceği
sosyal sorumluluk faaliyetleri ile de örnek firma olmayı
ilke edinmiştir.

T R AV E R T I N E
VAZGEÇiLMEZ KLASiK | INDISPENSABLE CLASSIC
Traverten geleneksel yapılarda ve günümüz
mimarisinde de vazgeçilmez bir yapı
malzemesi olarak duvar ve döşemelerde
uygulanmaktadır. Dış mekan duvar ve
zemin uygulamalarının yanısıra iç mekan
tüm alanlarda da tercih edilen traverten,
uygulama genişliği ile mimarların ve
mekanların vazgeçilmezi arasındadır.

Otuz yılın deneyimi ile ihracat gerçekleştirdiğimiz elliden
fazla ülkede firmamızı, ürünlerimizi ve kültürümüzü
tanıtıyoruz.

İlkerimizden ödün vermeden 30 yılın sonucunda
gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluklarımız ile
ülkemize ve bölgemize değer katmaya çalışan, uluslarası
piyasada güvenilir ve tercih edilir, 500'ü aşkın çalışanımız
ile bir aile olmayı başarmış bir firma olmanın gururunu
yaşıyoruz.

Travertine is preferred for both traditional
buildings and present times architecture
as an essential building material is applied
on the walls and floor. Exterior wall and
the floor as well as interior applications
is also preferred in all areas. With ease of
applications the material is indispensable
position of places among the architects.

‘‘Nice 30 yıllara’’

Portsan, which transforms total quality management,
customer satisfaction, effective human resources
management, business health and safety, environmental
management systems into corporate culture effectively,
has made the principle of being a model company with
social responsibility activities realized and realized.
We are proud of being a company that has become a
family with more than 500 employees and reliable and
preferred in the international market, trying to add value
to our country and region with our social responsibilities
that we have achieved without sacrificing our principles
for 30 years.
‘‘Happy 30 Years’’
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PORTSAN MERMER A.Ş.
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BiR OLMAK | TO BE UNION

SOSYAL SORUMLULUK | SOCIAL RESPONSIBILITY

B i Z B Ü Y Ü K B i R A i L E Y i Z W E A R E A B I G F A M I LY

“Söz verip başarmak bir hüner sözünü tutmak binbir hüner...”
M.CADIL
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mehmet Cadıl, adını taşıyan okulda Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) tam puan alarak Türkiye 32’ncisi olan
Hasan Nafi Orun’a otomobil hediye etti.
“ Promise and accomplish is an ability, Keep the promise is a great many
ability’
M.CADIL
Our Chairman Dear Mehmet CADIL, in the school that bears his name,
donated a car to Hasan Nafi Orun who became the 32nd of Turkey in Undergraduate Placement Exam bay taking full point

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın MEHMET
CADIL, tarafınca organize edilen UMRE ziyareti
için gidecek çalışanlarımız ile birlikte vedalaşma toplantısında buluştu.

Dear MEHMET CADIL, our Chairman of the Board
of Directors met at the farewell meeting with
our employees who were going to visit UMRE
organized by him.

M A R B L E

|

T R AV E R T I N E

|

L I M E S T O N E
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YENi YATIRIMLAR | NEW INVESTMENTS

PORTSAN’DAN YENİLENEBİLİR ENERJİYE VE ÇEVREYE
YAT I R I M L A R A R TA R A K D E VA M E D İ Y O R .
P O R T S A N ’ S R E N E WA B L E E N E R G Y A N D E N V I R O N M E N T
INVESTMENTS ARE CONTINUING INCREASING...

Portsan, Yenilenebilir Enerji konusunda Türkiye’nin artan ivmesine uygun olarak yatırımlarına devam etmektedir. 2017 yılı sonuna kadar Türkiye
de Yenilenebilir enerji alanında ulaşılacak kapasite 8,925 GWe güce ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda Portsan da yatırımlarına devam ederek
494 kWp gücündeki Bucak Mercan Mermer Çatı Üzeri Güneş enerji santralini 2015 yılında
4,540 MWp gücündeki Güneş Takip sistemli Korkuteli/Antalya Güneş enerji santralini 2016 yılında
6,084 MWp gücündeki Elmalı /Antalya Güneş enerji santralini 2017 yılında,
2,121 MWp gücündeki Kılıç/Keçiborlu/Isparta Güneş enerji santralini 2017 yılında, devreye almış ve
toplam Güneş enerjisi Kurulu Gücümüz 13,239 MW’a ulaşmıştır. PORTSAN Yenilenebilir Enerji kaynaklarını kullanması dolayısıyla “Çevre” ye
büyük katkı sağlamıştır.
Portsan that continues to invest in accordance with Turkey’s increasing momentum in Renewable Energy. By the end of 2017, to be achieved in Turkey
in the field of renewable energy power capacity is expected to reach 8,925 GW. In this context, Portsan also continues to invest
494 kWp power Bucak Mercan Marble Roof Solar Power plant in 2015
The Korkuteli / Antalya Solar Power Plant with Solar Tracking System in 4,540 MWp power in 2016
Elmalı / Antalya Solar Power Plant in 6,084 MWp power in 2017,
Kılıç / Keçiborlu / Isparta Solar power plant in 2,121 MWp power in 2017,
The total Solar Energy Board Power has reached 13,239 MW. Thanks to the use of PORTSAN Renewable Energy Resources, it has contributed greatly
to “Environment”.
2017 yılı sonu itibarı ile Güneş
enerji santrallerimiz
Toplam
20,657 GWh (20.657.072 kWh ;
Yirmi milyon, altı yüz elli yedi bin
yetmiş iki kilowatt saat) enerji
üretmiş ve ülkemizi 2.747.390,6
USD ( İki milyon yedi yüz kırk yedi
bin üç yüz doksan Dolar)lık ithal
enerji yükünden kurtarmıştır.

Portsan olarak
mermer üretiminde
yarattığımız markayı,
Enerji ve Çevre
konusunda da
geliştirerek devam
etme kararlılığındayız.
As Portsan, we are
determined to continue
to develop the brand
we have created in
the production of
marble, Energy and
Environment.

Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretiminin kurulu gücü 12.12.2017 tarihi itibarı ile 83,138 GW
olarak gerçekleşti. Bunun içinde Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarından faydalanılan bölüm toplam 8,925GW ile %10,735 olmuştur.

By the end of 2017, our solar
power plants had produced a total of 20,657 GWh (20,657,072 kWh,
twenty million, six hundred and
fifty seven thousand seventy two
kilowatt hours) of energy, and our
country had produced 2,747,390,6
USD (two million seven hundred
and forty seven thousand three
hundred ninety dollars) from the
import energy burden

Installed capacity of electric energy production in Turkey amounted to 83.138 GW by date
of 12/12/2017. Among them, the total amount
of renewable energy sources utilized was 8,925
GW, that was 10,735%.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ–12.12.2017
E L E C T R I C I T Y P O W E R I N S TA L L AT I O N I N T U R K E Y - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 7

ÇEVRE AÇISINDAN KAZANIMLARIMIZ
ENVIRONMENTAL BENEFIS
Yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz bu enerji sayesinde bu enerjiyi elde etmek için kullanmak zorunda kalacağımız karbon bazlı yakıtlar kullanılmamış ve yaşadığımız çevreye ;
Carbon Dioxide : 26760 Ton daha az karbondioksit salınımı
CO2
Nitrogen Oxide : 11620 Kg daha az Nitrojenoksit salınımı
NOx
Sulfur Dioxide : 871,30 Kg daha az Sülfürdioksit salınımıa sağlamış
olduk.
SO2

Thanks to this energy we get from renewable sources, we will have to use
it to get this energy. We do not use carbon-based fuels; we have provided;

6075 adet otomobilin 1 yıl boyunca çevreye salacağı zararlı gazlara karşılık gelen fayda sağlanmıştır.

6075 cars have been provided with benefits corresponding to the harmful
gases that they will encounter in the area for 1 year.

Carbon Dioxide: less than 26760 tons of carbon dioxide emissions
CO2
Nitrogen Oxide: 11620 Kg less Nitrogen oxide release
NOx
Sulfur Dioxide: 871,30 Kg less Sulfur dioxide was released.
SO2

STONENEWS 8

STONENEWS 9

Yılda 10 GWh Enerji harcayan 2 sanayi tesisinin enerji ihtiyacını karşılar
ve onun çevreye zararlı gazların atmosfere salımını engellemiş olur.

YENİ ÜRÜNLER | NEW PRODUCT

It meets the need of energy of 2 industrial plants that consume 10 GWh
of energy annually, it has prevented the emission of harmful gases to the
atmosphere.

Portsan Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Çeşitlendirilerek arz güvenliğinin sağlanması noktasında Rüzgar enerji santrallerine de yatırım
planlamış ve ülkemizin değişik köşelerinde Rüzgar Ölçüm İstasyonları kurmuştur. Böylece Enerji üretiminde ülkemizin planladığı hedefler
doğrultusunda yatırımlarını sürdürmüştür.
Portsan, Enerji portföyünü genişletme çerçevesinde HES
(Hidroelektrik Santraller), Yüzer GES ile de ilgilenmekte
olup bu konuda yatırım alanı araştırmaları devam etmektedir.
Portsan olarak mermer üretiminde yarattığımız markayı,
Enerji ve Çevre konusunda da geliştirerek devam etme
kararlılığındayız.

PORTO OLIVA

KAHVERENGiNiN BÜYÜSÜ / MAGIC OF THE BROWN

Portsan Energy has invested in wind power plants at the point of providing supply security by diversifying Renewable Energy Sources and established Wind Measurement Stations at different corners of our country.
In this way, we continued our investments in energy production in line
with the targets of our country.
BLOCK

SLABS

TILES

CREMA BURSA
ETKiLEYiCi MEKANLAR / IMPRESSIVE PLACES

Portsan is also interested in Hydroelectric Power Plants
(HEPP), Floating GES in the framework of expanding its
energy portfolio, and investment area researches are continuing.
As Portsan, we are determined to continue to develop the
brand we have created in the production of marble, Energy
and Environment.

M A R B L E

|

T R AV E R T I N E

|

L I M E S T O N E
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OCAK | QUARRY

KASTAMONU PORTO OLIVA OCAK
KARAMANLI QUARRY

MERMER UYGULAMALARI | MARBLE APLICATION

GOTHIC GREY
RUHUNDA GEÇMiŞiN iZLERiNi TAŞIR | BEARS THE TRACES OF THE PAST IN THE SPIRIT
Özel seri Gotic Grey uygulanmış olduğu mekanlarda mermerin soğuk
görünümünden uzak, içinizi ısıtacak bir görünüm yansıtır.
Ruhunda yer alan geçmişin izleri sizleri zamanda yolculuğa
çıkaracaktır.
One of the marble special series Gotic Grey is applied in places where
reflects a view that will warm your heart rescuing away from the cold look
of marble. Traces of the past in the spirit takes your memory a trip on that
times.

Portsan Mermer Kastamonu bölgesinde üretimini
yaptığı yeni ocağından çıkan Porto Oliva çok
beğenildi.
Kastamonu’da 2017 yılında üretimine başladığımız
Porto oliva ocağımızda yıllık 7.500 m3- 20.000 ton
ğretim gerçekleştirme hedefindeyiz.
Kastamonu ocağımızdan çıkan ürünümüz Porto
Oliva çeşitli seleksiyonlarda başta blok olmak üzere,
plaka ve ebatlı ürün olarak Çin ve Dünya’nın bir çok
bölgesine ihraç edilmektedir.

Portsan Marble Porto Oliva is very popular in the new
cottage that it produces in the Kastamonu region.
We start production in Kastamonu in 2017, we are
aiming to produce 7.500 m3 - 20.000 tons per year in
Porto oliva.
Our product, which is from Kastamonu, is exported to
various regions of China and World as plate and size
products, mainly blocks in various selections.

PORTO OLIVA

M A R B L E
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