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0 Kıvanç Group 1980 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini 
1984 yılından beri Anonim Şirketi olarak sürdürmektedir. 
İstanbul’daki 2500 m2’lik kendi binasında faaliyet göste-
ren Kıvanç Group’un uzmanlık alanı 3’e ayrılır. Bunlar; 
mühendislik, madencilik ve iş güvenliğidir.

İnovatif bakış açısını tecrübesi ile birleştirerek çalışanı ve 
müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurabilen Kıvanç grup, 
aktif olduğu faaliyetlerinin tamamında ve gelecekteki di-
ğer girişimlerinde her zaman kendinden beklenenlerin 
ötesine geçmeyi amaçlamaktadır.

Kıvanç Madencilik; 1989 yılından beri Edirne’de sahibi 
olduğu ruhsatlı maden sahalarında ve 600 m2 kapalı ala-
nıyla faliyet göstermektedir. Modern makine ve teçhizat-
la müşterilerimizin talepleri doğrulsundan Musselstone 
tabakaları ham kesilmemiş halde ve istenilen ölçüde ke-
silerek hazır hale getirilir. Musselstone tarihi eserlerinde 
restorasyonunda ve çağdaş yapıların dekorasyonunda 
sıklıkla kullanılmaktadır.

Kıvanç Mühendislik; 1984 yılından bu yana asbest içer-
meyen yüksek ısıya dayanıklı izolasyon malzemelerinin 
pazarlama ve uygulamasını yapmaktadır. 1997 yılında 
Türkiye’de bir ilke imza atarak enerji tesislerinin türbinle-
rini “Klevostar İzolasyon Sistemi’yle” izole etmiştir.

Kıvanç Güvenlik; farkı çalışma koşulları için PROTEK® 
koruyucu elbiseler üretmektedir. Bu elbiseler kullanım 
alanlarındaki ihtiyaçlar belirlenerek tek veya çok kat-
manlı olarak üretilmektedir. Gerek bina yangınlarında 
kullanılan itfaiyeci elbiseleri, gerekse radyan ısının yük-
sek olduğu uçak veya yakıt yangınlarında kullanılan el-
biseler firmamız tarafından üretilir. PROTEK® elbiseler 
sahip oldukları EN 469, ISO 11612, ISO 11611, EN 1149-
5, EN61482-1-2 standartları ile kullanıcılarını ısı, alev, sıvı 
metal ve kaynak sıçramaları,  elektrik arkı gibi tehlikelere 
karşı korumaktadır.

Kıvanç Grup yapmış olduğu üretim faaliyetlerinin stan-
dartlara uygun olduğunu gösteren ISO 9001:2008 Kalite 
Sistem Belgesi’ne, Kapasite Raporu’na ve Sanayi Sicil 
Belgesi’ne sahiptir.
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MUSSELSTONE
TARiHiN YAPI TAŞI
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MUSSELSTONE

Musselstone, yüzyıllardan beri İstanbul ve Trakya’nın 
yapı taşı gereksinimini karşılayan; “lümaşelli kalker’’, 
“maktralı kalker’’ ya da “Bakırköy Taşı’’ adlarıyla da bili-
nen deniz kabuklarının çoğunlukla da midye kabuklarının 
oluşturduğu bir kalker çeşitidir. Roma ve Bizans döne-
minde kullanılmaya başlanmıştır. 2000-2500 yıl gibi uzun 
bir zaman ayakta kalabilen tek taştır. Musselstone bol 
miktarda fosil içerdiği için erime boşlukları bulunmayıp 
CaCO3 bileşimli matrix dokusuna sahiptir. Bileşimindeki 
karbonat oranı yüksek olduğu için, asitle reaksiyonunda 

hızlı bir köpürme izlenir. Bol fosilli, kalsit özellikli bir do-
kusu vardır. Kremsi ve beyazımsı görünüme sahiptir.
Mimar Sinan ve diğer Osmanlı mimarlarının eserlerinde 
daima ana yapı malzemesi olmuş; kaba işlenmişlikten 
kesme taş ve yoğun bezemeli düzeye kadar değişik, 
zengin bir kullanım alanı bulmuştur. Yalnızca örgü ve dış 
cephe malzemesi olarak değil, iç mekanlarda, döşeme 
kaplamalarında, kemerlerde, portal, mihrap ve minber-
lerde de kullanılmıştır.
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Kıvanç A.Ş Madencilik; 1989 yılından beri Edirnenin Sülüoğlu ilçesinde sahibi bulunduğu 82.000 m2’lik alanda madencilik 
ve mühendislik hizmeti vermektedir. 245 hektar ruhsatlı maden sahalarından çıkarttığı kara esaslı silis kumunu ve ayrıca 
bölgeye özgü başta Selimiye Camii olmak üzere bir çok tarihi yapıda kullanılmış olan Eosen devrinden kalma Doğal Taş’ın 
da (Musselstone) üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. 

Tam donanımlı tesisinde, maden sahasında çıkartmış olduğu Doğal Taşları ebatlamakta ve işlemektedir. Musselstone 
açık bej görünümlü, işlenebilir ve dekoratiftir bir taştır. Yüzyıllardır tüm tarihi eserlerde strüktürel eleman olarak kullanıl-
dığı için günümüz restorasyon malzemelerinin başında gelir. İç ve dış duvar kaplamalarında, yer döşemelerinde rahatlıkla 
kullanılabilir.

EDİRNE SÜLOĞLU TESİSİ
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SELİMİYE CAMİİ
EDİRNE
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Selimiye Camii avlusu  
2014 yılında yenilenmiş ve burada 

Musselstone kullanılmıştır.

Musselstone; 
organik sedimanter kayaçtır. 
Kalker, silis ve fosil (istiridye 
ve midye gibi) çökeltilerin-
den oluşmuştur.
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SELİMİYE CAMİİ
EDİRNE
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AYASOFYA
İSTANBUL
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Musselstone; 
doğadan çıktığı anda 
her türlü işleme  
uygundur.

Yılda 3 milyon 200 bin kişinin  
ziyaret ettiği Ayasofya Müzesi 

girişinin tamamı ve bahçesinin bir 
kısmı Musselstone ile yenilenmiştir.
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AYASOFYA
İSTANBUL
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Ön kubbelerinde, sütunlarında, 
giriş avlusunun tamamında ve 

çevre duvarlarının bir kısmında 
Musselstone kullanılmıştır.
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SÜLE ÇELEBİ CAMİİ
EDİRNE
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Musselstone; 
havayla temastan sonra 
havadaki karbon dioksiti 
bünyesine alarak sertlik, 
dayanıklılık ve güç kazanır.

Havsa Sokullu Camii restorasyon 
çalışmalarının tamamında 

Musselstone kullanılmıştır.
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HAVSA SOKULLU CAMİİ
EDİRNE

17



Musselstone; 
klimatik özelliği olan bir taştır. 
Yaz aylarında bunaltıcı sıcağı ve 
kış aylarında dondurucu soğuğu 
absorbe ederek rahat bir nefes 
almanıza yardımcı olur.

Hıdırlık Tabyası restorasyon 
çalışmalarında, dış duvar 

kaplamaları, tüm geçiş kapıları ve 
yer döşemelerinde Musselstone 

kullanılmıştır
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HIDIRLIK TABYASI
EDİRNE
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Edirne’deki Tıp Medresesi 
restorasyon çalışmalarında 

duvarlarda, yer döşemelerinde ve 
bahçe duvarlarında Musselstone 

kullanılmıştır.
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TIP MEDRESESİ
EDİRNE
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Villanın tüm dış duvarlarında, 
iç duvarlarının bir kısmında, 

şöminesinde, çardak zemininde 
ve barbeküsünün yapımında 

Musselstone kullanılmıştır.
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VİLLA
EDİRNE
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Darül Hadis Camii Avlusunda 
bahçe duvarlarının bir kısmında 

Musselstone kullanılmıştır.
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DARÜL HADİS CAMİİ
EDİRNE
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Musselstone; 
çekme, basınç, kayma mukavemetleri 
geçen süre içinde artarken 
oluşumundaki porlar azalmaktadır. 
Su, gaz emisyonları ve harici tesirlere 
karşı direnci artmaktadır.

Dayanıklığı ve uzun ömürlü olması 
nedeni ile yüzyıllar boyu çok önemli 

ve değerli yapılarda kullanılmıştır.
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BOZDAĞAN KEMERİ
İSTANBUL
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Çanakkale’deki Çimenlik Kalesi 
restorasyon çalışmalarında, Kalenin 

orjinalinde olduğu gibi başlıca 
onarım taşı olarak Musselstone 

kullanılmıştır.
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ÇİMENLİK KALESİ
ÇANAKKALE
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Musselstone; 
dış cephe kaplamasında 
ve söve olarak kullanıma 
uygundur.

Mekanik özelliklerini sebebi ile 
günümüz inşaat sektöründe dış 

cephelerde kullanılmaya başlanan 
Musselstone, görsel etkisi ile de çok 

yakında iç mekanların vazgeçilmez 
malzemesi olacaktır.
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BİNA DIŞ CEPHE
TEKİRDAĞ
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Musselstone; 
döşeme kaplamalarında, kemerlerde, 
sütunlarda, sövelerde, cumbalarda, 
harpuştalarda, şöminelerde, bahçe 
düzenlemesinde, rölyeflerde, portal, 
mihrap ve minberlerde de kullanılmıştır.

Medrese Ali Bey Camii 
yeniden yapımında, ilk kullanımda 

olduğu gibi Doğal Taş Musselstone 
kullanılmaktadır.
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MEDRESE ALİ BEY CAMİİ
EDİRNE
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Musselstone; 
günümüz mimarisinde eski eserlerin 
restorasyonlarında ve yeni binalarda, 
villa ve yalılarda, bahçe duvarları, 
yürüyüş yolları, kamelyalar ve benzeri 
yerlerde kullanılmaktadır.

Tarihi yapılarda yüzyıllardır 
kulanıldığı gibi yeni yapılarda da 

Musselstone kullanılmaya  
devam etmektedir.
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SULUKULE VİLLA
İSTANBUL
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AŞINMA DENEYİ RAPORLARI



BASINÇ DENEYİ RAPORLARI



Merkez
İkitelli OSB, Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım 
5. Ada C Blok İkitelli 34490 İstanbul 
T: +90 (212) 671 28 00

Edirne Tesis
Edirne Caddesi Şafak Mah. 

No: 105 Edirne Süloğlu
T: +90 532 637 08 12www.kivancgroup.com


