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Endüstriyel Simbiyoz Nedir?

Şirketimiz, Ar&Ge ve tasarım çalışmaları sonucunda, doğal malzemelerin geri dönüşümünü sanatsal bir yaklaşımla birleştirerek çevreci, doğal, 
estetik ve hafif, tamamen el yapımı  Native Art Modüler Kaplama Tuğlalarını üretti. 

Kil bazlı TERRACOTTA serisi iç ve dış cephe kullanımına uygundur. Tasarımları modern ve kültürel esintiler taşır. NATIVE ART TERRACOTTA toprağın 
dokusu ve doğanın renklerini sanatla buluşturarak projelerinize özel tasarımlar sunar. 

Seramik STONEWARE serisi ise ıslak mekanlarınıza estetik katar. NATIVE ART STONEWARE tamamen el yapımı olup temizlenmesi kolay parlak sırlı 
yüzeyi ve isteğe özel el dekoru uygulaması ile yaşama hareket katar. 

Kültür Mirası, Poseidon, Flora, Miraculum, Hexagon, Poligon, Natura Rustik, Piksel, Gratus ve Via serilerinden oluşan NATIVE ART müşteri istekleri   
doğrultusunda tasarım ve geniş renk yelpazesi ile özgün mekanlar sunar. Aplik ve saksı olarak kullanılabilen aksesuarlarla mekanların tekrarlanma 
ve sıradan görüntüsünü ortadan kaldırır.

Çevreci NATIVE ART ürünleri, Endüstriyel Simbiyoz kapsamında %10 - %100 arasında değişen oranlarda geri dönüşüm ve ikincil hammaddeler ile 
üretilmektedir. Böylece doğal kaynakların hızla tükendiği dünyamızda, kaynakların verimli kullanımına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. 
Bunun için yeniden işleme maliyetini de üstlenerek ikincil hammaddeler içeren seramik ve kaplama tuğlaları üretilmektedir. 

Endüstriyel simbiyoz, bir endüstrinin veya endüstriyel prosesin atıklarının veya yan ürünlerinin bir başka endüstrinin hammaddesi haline geldiği 
süreçtir. Bu konseptin uygulanması malzemelerin daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlar ve döngüsel bir ekonominin yaratılmasına 
katkıda bulunur.

Böyle bir ekonomiye geçiş, ekonomik rekabet gücünün, sürdürülebilirliğinin, kaynak verimliliğinin ve kaynak güvenliğinin artmasıyla sonuçlanacağı 
için kaynakların giderek tükendiği dünyamız için gereklidir. 

Endüstriyel simbiyoz, içinde hiçbir atık ürün üretilmeden enerji ve malzemelerin sürekli olarak çevrildiği ekolojik sistemlerin işleyişini taklit etmeye 
çalışan birbirine bağlı bir ağ oluşturur. Birincil hammaddelerin kullanımını azaltmayı, ikincil hammaddelerin kullanımını arttırmayı hedefler. 
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Böylece endüstriyel simbiyoz,

• Sıfır atık oluşumuna katkıda bulunur,

• Doğal kaynakların kullanımını azaltır, 

• Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlar,

• Atıklar için düzenli depolama ve atıklarının bertarafı gibi ihtiyaçları azaltır,

• Atılacak malzemelerden değer yaratılmasına izin verir ve böylece malzemeler geleneksel endüstriyel sistemlere göre daha uzun süre ekonomik
olarak değerli kalır.

• Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur.

• İlgili endüstrilerin çevresel ayak izini azaltmaya hizmet eder.

Endüstriyel simbiyozun örnekleri geniş kapsamlıdır. Gıda üretimi için bir endüstriden sıcak seralara atık ısı kullanımını, inşaat malzemelerinde                  
kullanılmak üzere araba lastiği talaşlarının geri kazanılmasını ve balık çiftliklerinden çamurun tarımsal gübre olarak kullanılmasını endüstriyel 
simbiyoza örnek verilebilir.



Restorasyon
Amasya Gökmedrese

NATIVE ART kültürel mirasımızı korumak için yapılan restorasyon çalışmalarında, dönem çini- tuğla karışık çini mozaiklerini, İznik çinilerini 
orijinallerine uygun olarak üretmektedir. Bunun için dönem çinileri konusunda birçok çalışması, teknik ve akademik bilgisi olan uzman bir ekip ile 
yoğun Ar&Ge çalışmaları yürütülmektedir. Daha sonra emek yoğun bir şekilde el yapımı üretilen çiniler kültürel mirasımızın sonraki nesillere aynı 
heybeti ile aktarılmasını sağlamaktadır.  

Çini sanatı 14. Ve 15. yy’da İznik’te usta ellerde hayat bularak altın dönemini yaşamıştır. Çini sanatı teknik ve estetik olarak mükemmel olduğu
kadar derin anlamlar içermesiyle de eşsizdir. Desenlerdeki gül ve goncası Peygamberin teninin kokusunu, aşk ve güzelliği simgeler, lale  sözcüğünün 
Osmanlıcada ALLAH yazısı ile aynı harfleri içermesi, ALLAH’IN birliğine işaret eder.

Soğanından çıkan bir çiçeğin açması Allahın birliğini âlemin ve insanlığın bir olan Allahın sıfatı ve kemalinden geldiğini, nar deseni, bolluk ve 
bereketi, karanfil deseni tazelenmeyi ve yenilenmeyi, tavus kuşu cenneti ve cennet bahçelerini, ağaç insanların ve doğanın birbirleriyle olan bağını, 
zümrüdüanka kuşu  güzelliği, bereketi ve kuvveti, nilüfer çiçeği deseni zihnin duruluğunu ve ruhun saflığını, servi ağacı deseni yaşam ve ölüm 
arasındaki bağı simgeler. 

NATIVE ART’ta orijinal İznik çini bünyeye uygun teknik bünye üretilmekte, kültürümüzden esinlenerek estetik desen çalışmaları yapılmaktadır.

İznik Çini Serisi



İznik Taş Çini (Elif - Turkuvaz) İznik Taş Çini (Mavi-Beyaz Dekor) İznik Taş Çini (Elif - Kobalt)

ESKİ ZAMANLARIN İZLERİNİgeleceğe taşıyoruz



MODERN ZAMANLARINeskimeyen mirası

Kültür Mirası Serisi

Selçuklu Mozaik

Kültürel miras, bir topluluğa ait olma, o toplumda yaşanan uzun süreli paylaşımlardır. Tarihimizi, kimliğimizi, geçmişle, günümüzle ve 
gelecekle olan bağımızı temsil eder. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası insanlığın ilk ortaya çıktığı, ilk uygarlıkların başladığı, bilim ve 
kültürlerin geliştiği nadir alandan biri olduğu için kültürel miras açısından oldukça zengindir. Bu mirasta çini ve seramiklerle bezenmiş bir çok eser 
bulunmaktadır.   Nispeten yakın tarihten başlayacak olursak bu eserlerden Osmanlı – İznik dönemi teknik ve estetik açıdan mükemmel beyaz çiniler ile 
Selçuklu dönemi müthiş bir mimari içerisinde çini ve tuğlalarla yapılan eşssiz bezemelerle anılmaktadır. NATIVE ART ürünlerinde hem bu eşsiz 
kültürel mirastan ilham almakta hem de bu kültürel mirasa katkıda bulunmaktadır.



Selçuklu Yıldızı

Selçuklu Yıldızı

Yıldızının her bir köşesi Selçuklu ve Türk kültürünün Merhamet, Şefkat, Sabretmek, 
Doğruluk, Sır Tutmak, Sadakat, Cömertlik ve Rabbine Şükretmek olan temel değerlerini 
simgeleyen Selçuklu Yıldızı rölyef etkisi ile yeniden tasarlanmış, modüler kaplama tuğlası 
ve seramik olarak özenle hazırlanmıştır. 

Turkuaz, patlıcan moru ve kobalt renklerin hem birbiri hem de toprak ile uyumuyla yapılan 
Selçuklu Çini Mozaik tekniği ilham aldığımız bir diğer kültür mirasımız olmuştur.
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DOĞANIN MUCİZELERİNDENilham veren dokulara

Poseidon Serisi
Poseidon serisi suyun hareketi, balık pulunun 
estetik yapısı, denizden ve deniz canlılarından 
alınan ilhamın denizin karakteriyle birleşiminden 
ortaya çıkmıştır. Sakin ve dingin deniz ile, fırtınalı ve 
tehlikeli ummanın iki farklı yönü vurgulanmıştır. 

Flake
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Küçük Modül: Adet/m² : 125 adet
Büyük Modül: Adet/m² : 50 adet

Camber
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Adet/m² : 95 adet Adet/m² : 105 adet



Quello
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Quello

14
5 

m
m

135 mm

Adet/m² : 81 adet

Mare
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135 mm

Adet/m² : 95 adet



DOĞANIN DİNGİNLİĞİyaşam alanlarınızda

Flora Serisi
Doğadaki bitki örtüsünden ilham alınan tasarımlar bazen 
FOGLIA’daki gibi yaprak, bazen yaprakların doğanın uyumundan, 
bütüncüllüğünden gelen, birbirini tamamlayan, sonsuz bir tasarıma 
dönüşmesinden oluşan SEGA, bazen de ağaç ve yapraklar arsında uçuşan 
tüyleri anımsatan INKA’ya hayat vermiştir.

Doğadan ilham alınan, yeşilin verdiği huzurla dolu bir tasarım farklı 
renklerle de yansıtılmıştır. Kaotik çağımıza dinginlik katan bir yorumdur.



Foglia
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Adet/m² : 91 adet

Döşeme Şekli

İnka

75 mm

Foglia
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Adet/m² : 108 adet
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Sega
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DOĞANIN ZENGİNLİĞİyaşam alanlarınızda

Miraculum Serisi
Doğanın mucizelerinden ilham alınmıştır. Hayatın kaynağı güneş ve 
onun sıcaklığı, var olmanın ve yaşamanın mucizesidir. Bazı tasarımlar 
ve renkler ışığın enerjisinden alınan bu ilhamın neşe ve coşkuyla 
birleşiminden meydana gelmiştir.

Enerjik ve heyecan verici, uyandırıcı bir tasarım olan LUCE gibi. Bazen de 
her yere damla damla sızan suyun verdiği ilham GUTA’yı ortaya çıkarmıştır. 
Doğanın mucizelerinde değerli taşlardan da etkilenmemek olmazdı.

DIAMOND doğal taşların eşsiz kristal yapılarından ilham alınarak tasarlandı.



Luce
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Döşeme Şekli

Luce
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DOĞANIN ESTETİĞİyaşam alanlarınızda

Hexagon Serisi
Doğanın mucizevi altıgenini oluşturan bal peteğinden esinlenerek 
hazırlanan Hexagon serisi yaşam alanınıza verdiği üç boyutlu etki ile bolluk 
ve bereketi simgeler. 

Altıgen yapısını oluşturan eşkenar üçgenler güzellik ve denge hissi verir. 
Boşluksuz birleştirilebilenaltıgenler ile değişik motifler oluşturulabildiği 
gibi altıgen üzerindeki derin rölyefler mekanlarınıza hareket katar.

Altıgen içine yerleşen çukur ise yakınından geçen her şeyi yutan karadelik 
etkisi (CAVUM) yaratır. 
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Adet/m² : 110 adet Adet/m² : 350 adet



Cavum
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Döşeme Şekli

Argemonia

100 mm

Cavum
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Adet/m² : 94 adet
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100 mm 130 mm



UZUN YOLLARIN UMUDUyaşam alanlarınızda

Via Serisi
Yol ve hayal... Uzayan seramik tasarımları için uzayan yollardan ilham 
alınmış, yolculukta kurulan hayaller, içe dışa kıvrılarak akan kavisli yollar 
ile bütünleştirilmiştir. Sonunda hayallere de ulaşılsa hayal kırıklıklarına 
da; arkaya bakmadan hep geleceğe dönük devam edecektir yolculuk. Ne 
demiş Yahya Kemal Beyatlı; 

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,
Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız,
Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!…
İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

Riel

50 mm
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Trilho

90 mm

20
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Adet/m² : 11 adet
Uzunluk: 1000 mm

Adet/m² : 24 adet
Uzunluk: 1000 mm



Via
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Adet/m² : 11 adet
Uzunluk: 1000 mm

Döşeme Şekli

Via

90 mm

Dentes
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Adet/m² : 11 adet
Uzunluk: 1000 mm
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Voya
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Adet/m² : 12 adet
Uzunluk: 1000 mm

Döşeme Şekli

90 mm 90 mm



ZAMAN VE MEKANDAsanatsal yolculuklara

Polygon Serisi
Polygon serisi klasik geometrik şekillerin yansıttığı gücün yenilikçi 
yorumuyla oluşmuştur. Kare, tüm eşit kenarları ile insanda güven duygusu 
uyandırmaktadır. Üçgen, tabanı üzerine oturduğunda dengelidir.

Piramit, geniş tabanı ve üstlere çıkıldıkça daralmasıyla toplumdaki 
hiyerarşiyi ele alır. Altın orana sahip düzgün beşgen özellikle bezemelerde 
muhteşem bir taban oluşturur.

Dikdörtgen, en/boy oranı değişimiyle yükseklik, adalet ve gücü çağrıştırır. 
Göksel bir şekil olan daire yumuşak ve kavisli hatlara izin verir.   

Quadro
Adet/m² : 100 adet



Quadro
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Quadro
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Adet/m² : 100 adet

Introvert
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Adet/m² : 100 adet



Mons
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Centoventi

Adet/m² : 155 adet

145 mm
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Exagoni
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120 mm

Adet/m² : 288 adet

Exagoni
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Paleas
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m

121 mm

Adet/m² : 121adet

Bipartito
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90 mm

Adet/m² : 96 adet (Büyük) 
Adet/m² : 246 adet (Küçük)

Paleas
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Siyu

Adet/m² : 90 adet

170 mm
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m

Tria

Adet/m² : 121 adet

Tria
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ÖZGÜRLÜĞÜN İZLERİyaşam alanlarınızda

Rustik Serisi
Seramik ve rustik tarzın doğallığı, sade ve detaysız şıklığı yansıtılmıştır. 
Genellikle kırmızı terracotta bünye üzerinde, efekt ve renk geçişlerinde sırın 
özgürlüğü hissedilir.

Bünye üzerinde sır ve renkler bazen düz ve sakin, bazen rüzgarla toz 
duman, bazen bir çekimin etkisinde toplanmış, bazen de çiğ damlacıkları 
gibi yüzeye savrulmuştur. Bırakın seramik bünye ve sır özgürce dansetsin.    Magnes

Modül Ölçüleri: 50x200 mm
Adet/m² : 100 adet

Insignis
Modül Ölçüleri: 140x140 mm

Adet/m² : 51 adet



Ros Stilla
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Ventus
Modül Ölçüleri: 50x50 mm - 100x100 mm
Adet/m² : 400 - 100 adet

Planus
Modül Ölçüleri: 50x50 mm - 100x100 mm
Adet/m² : 400 - 100 adet

Ros Rustik
Modül Ölçüleri: 100x100 mm
Adet/m² : 100 adet

Metro Clara
Modül Ölçüleri:

100x100 mm + 50x150 mm
Adet/m² : 35+88 adet

Ros Stilla
Modül Ölçüleri: 100x100 mm
Adet/m² : 100 adet



EVRENİN TÜM RENKLERİyaşam alanlarınızda



Piksel Serisi
Seramik ve rustik tarzın doğallığı, sade ve detaysız şıklığı yansıtılmıştır. Genellikle kırmızı 
terracotta bünye üzerinde, efekt ve renk geçişlerinde sırın özgürlüğü hissedilir. Bünye 
üzerinde sır ve renkler bazen düz ve sakin, bazen rüzgarla toz duman, bazen bir çekimin 
etkisinde toplanmış, bazen de çiğ damlacıkları gibi yüzeye savrulmuştur. Bırakın seramik 
bünye ve sır özgürce dansetsin.    
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Gratus Serisi
Özel çalışmaların yer aldığı bu seride işimizi yaparken duyduğumuz mutluluk ve eğlence 
tasarımlarımıza yansımaktadır.

Bazen renk cümbüşü, bazen ağır ve sade renk geçişleri bazen de çizgiler duygularımızı 
yansıtmaktadır.  



EĞLENCELİ DOKUNUŞLARyaşam alanlarınızda
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Gratus Serisi

Totem PanoLutea
Kırmızı kil seramikte doğallığı en çok yansıtan alt yapıdır.  
Lutea da dekorla güzelleşen kili tanımlar.



Mare Pano
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Vena
İnsanın, yaprağın ve toprağın ortak 
noktası; damarlardan yola çıkılarak 
ulaşılmış bir tasarım. 

Urbem
Yollarla birbirine bağlanmış mesken-
lerden oluşur. Şehir ve ulaşım hatlarının 
verdiği ilhamın sonucu= urbem.

Esse
Aydınlığın karanlıkları parçalayan 
varoluşsal gücü

Planta
Bitkilerin karo üzerine baskı yapılması ile 
oluşturulmuştur.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İLKSEM Mühendislik Arge Seramik 
Madencilik Eğitim Proje Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
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Uluönder Mh. Baksan Sanayi Sitesi 106. Blok No:12 26480 Tepebaşı, Eskişehir / Türkiye
Telefon & Faks: +90 (222) 229 09 90

e-mail: info@nativeart.com.tr

www.nativeart.com.tr




