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ÇAMLICA CAMII KURSUN KAPLAMA (Yapımı devam ediyor)

GELENEKTEN...
   GELECEĞE…
Firmamız, 1975 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurşun ekibinde göreve başlayan babamız Rahmi Maniş’in, 
Türk mimarisindeki klasik kurşun işleme geleneğinin tüm incelikleri ve bilgi birikimini aktardığı ve bizzat 25 yıl beraber 
çalıştığı biz oğulları tarafından 40 yıllık bir tecrübenin sonucu olarak kurulmuştur. Türkiye genelinde ve Çeçenistan, 
Kosova, Japonya ve Irak gibi yurtdışında bir çok ülkede 600’e yakın cami ve diğer yapıların kubbe ve çatılarının 
kurşun, titanyum çinko, bakır, alüminyum ve krom çelik kaplama işlerini yaparak ve yaptığı işlerin sorumluluğunu 
taşıyarak, metal çatı ve izolasyon piyasasındaki öncü ve başarılı faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamız tüm metal 
çatı kaplama ekipmanlarını, her çeşit yapı türünün çatı ve cephelerinde uygulayabilecek donanıma, teknolojiye 
ve nitelikli işgücüne sahiptir. Sektördeki tüm gelişmeler birebir takip edilmekte ve verilen eğitimlerle nitelikli 
işgücümüz korunmaktadır.  Teknik ekibimiz, sadece bir inşaat ustası olarak değil aynı zamanda birer zanaatkar 
sorumluluğu ile kendisine teslim edilen birbirinden güzel mimari projeleri taçlandırmaktadır. İlk defa Firmamız 
tarafından Çeçenistan’ ın Geldigen Camii’ sinde uygulanan altın rengi titanyum nitrit krom çelik kaplama tekniği, 
baklava dilimli uygulamasıyla camilerimize yeni bir estetik kazandırmış ve olağanüstü bir görünüme ulaştırmıştır. 
Görkemli ve göz alıcı bu malzeme ve teknik, Türkiye’de de ilk olarak Firmamızca Ankara Güneşevler Merkez Camii 
ve Ankara Saime Kadın Merkez Camii’ lerinde uygulanarak, ülkemiz cami mimarisine yeni bir soluk getirmiş, 
Firmamızın sektördeki öncü ve yenilikçi kimliğini sağlamlaştırmıştır.  Günümüz mimarisinde daha sık tercih 
edilen metal çatı kaplamaları, yıllara meydan okuyan uzun ömürlü yapıları ile modernize edilmiş bir estetiği 
buluşturduğundan her tür binada ve cephede uygulanmaya başlanmış ve ülkemizde de giderek yaygınlaşmıştır. 
Firmamız da 2013 yılı içerisinde; Zekeriyaköy Ormanada Villaları, Altunizade Şehrizar Konakları, Kayseri Harikalar 
Diyarı, Kırşehir Ahi Evran Külliyesi gibi büyük projelerin metal çatı kaplamalarını uygulayarak bu sürece önemli 
katkılarda bulunmuştur. Firmamız; Türk mimari geleneğinden gelen eşsiz tecrübesini, günümüz teknolojileri ile 
buluşturarak, ülkemizde ve yurtdışında geleceğin mimarisini taçlandırmaya devam edecektir.
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Çok Değerli Okuyucularımız,

Bu yıl kararınca yaptığımız birçok 

işte şunu hep hatırladık. “Rabbinin 

yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle 

davet et” (Nahl/125) 

Peki öğütlere ne kadar uyabiliyoruz? 

En güzel öğüt elimizden geldiğince güzel işlere Allah’ın izniyle imza 

atabilmektir.

İnanıyoruz ki kalemimiz el verdiğince yazılarımızla ve işlerimizle 

sizlerle gelecek yıllarda da her zamanki gibi beraberce güçleneceğiz.

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı önümüzdeki yılda yenilik ve çalışmalarıyla 

yine gündemimizde olacak. Bu vesile ile yola çıktığımız ve çok 

çalıştığımız ‘PROAKTİF FUARCILIK LTD. ŞTİ.’ Ekim 2016 itibariyle 

faaliyete geçti. 30 Mart-02 Nisan 2017 tarihinde düzenleyeceğimiz 

4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ve Cami Dergisi çalışmalarımızı 

‘PROAKTİF FUARCILIK LTD. ŞTİ.’’ çatısı altında sürdürüyor olacağız.

2017 yılı için fuar organizasyonlarımız ve dergi organizasyonlarımız 

için adım attığımız yolculuğumuzda siz değerli katılımcılarımızla ve 

okuyucularımızla büyüyoruz. 

Güncel haber ve yayınlarımızı da takip etmek için Twitter, Instagram 

ve Facebook sayfalarımızı takip edebilirsiniz. İnternet sitemiz 

üzerinden de sayfalarımıza ulaşıp takip edebilirsiniz. Yorumlarınızda 

bizler için çok değerlidir. İnternet sitemiz üzerinden ve sosyal medya 

hesaplarımız üzerinden de yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. 

www.camiyapiekipmanlarifuari.com 

Rabbimiz, üzerimizden bilginin ışığını, ilmin nurunu eksik etmesin. Bizleri 

caminin huzurundan ve ilmin bereketinden mahrum bırakmasın. 

Herkesi birleştiren, bütünleştiren Aralık ayı dergimizi keyifle ve 

sıhhatle okumanız dileğimle...

Fuar videolarını izlemek ve fuarla ilgili detaylı bilgi almak için  

internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Bugün, yarın ve daima…

Saygılarımla,

Hüseyin Şahin

ÇALIŞTIKÇA BÜYÜYEN ORGANİZASYONLAR...
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Ürünlerimizde; kalite, estetik ve 
kullanım kolaylığı esas alınmış 
olup bu prensipten kesinlikle 
ödün vermeden siz değerli müş-
terilerimize sunmaktayız. 

Klasik, Osmanlı, Antik, Mo-
dern ve Kristal avize ve abajur 
çeşitlerini üretmekteyiz. Model-
lerimizi standart üretim ile sı-
nırlamadan fikir, istek, görüş ve 
ölçülere göre çeşitlendirerek avi-
ze ve aydınlatma olarak sizlere 
sunmaktayız.

Müşteri memnuniyeti ve güveni 
esas ilkemizdir. Bu sebepten sa-
dece satış esnasında değil, satış 
sonrasında verdiğimiz hizmet-
lerle de sizleri memnun etmek 
için özveri ile çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz.

s a f i r a v i z e . c o m . t r



Adres: Çay Mahallesi Nuriözkasap Cadesi No:68 DÜZCE

Telefon: 0(380) 523 49 39  Faks: 0(380) 523 98 83  E-posta: bilgi@safiravize.com.tr

s a f i r a v i z e . c o m . t r
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B
ülent Bey Merhaba, markanız nasıl doğdu? 

Markanızı tanıyabilir miyiz?

Şirketimiz Serko Halı üretimine merhum 

kurucumuz Osman Kalaycıoğlu tarafından 1958 yılında 

el halısı üretimi ile başlamıştır.

El halısı üretimi ilçemiz Demirci de yüzyıllardan beri 

devam etmektedir. Orta Asya’dan Anadolu ya göç eden 

Türklerin beraberinde getirdiği el dokuma halıcılığı 

Selçuklular döneminde gelişerek ilçemizde dokunmaya 

ve gelişmeye başlamıştır. El halıcılığının Demirci de 

başlaması ve gelişmesinin diğer bir önemli nedeni de 

ilçemizin coğrafi yapısının dağlık ve engebeli olması 

tarıma uygun olmamasının etkisi büyük olmuştur. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde hanedan tarafından 

Demirci ye gönderilen boyalı ilme, erişler (çözgü-çezgi), 

argaç (atkı-geçgi) hünerli kadınlarımızın ellerinde 

hayat bulmuştur. Bu dokunan halılarımız saraylarda 

kullanılmıştır. Şu anda da bizler de atalarımızın yolundan 

giderek onları el halısı dokuduğu saraylara aynı model ve 

renklerde makine halısı dokuyarak hizmet etmekteyiz.

1974 yılı başında sanayi gelişiminin bir yansıması sonucu 

daha büyük ve geniş mekânların halı ihtiyacını karşılaması 

ve el halısına göre daha ekonomik olması nedeni ile 

makine halıcılığına geçilmiş ve ilk tesisimizin temeli 

atılmıştır. İlk olarak ilme üretimi tesisi faaliyete alınmış 

ve hemen akabinde ilk halı dokuma tezgâhımız 1974 

yılında Belçika’dan ithal edilerek üretime başlanmıştır. 

Daha sonra sırası ile yün boyama tesisleri, halının 

dokunmasından sonraki konfeksiyon tesisleri üretime 

dahil olmuştur.

Serko Halı şu anda yünün koyundan kırkılmasından 

ve yün yıkama tesislerinde yağ, keratin ve kirlerden 

arındırılmasından sonra ki bütün aşamaları kendi 

bünyesinde yapan entegre bir tesis haline gelmiştir. 

Yünün ham çile ilme haline gelmesi, çile olarak boyanması, 

dokuma tezgahlarında dokunması, konfeksiyon ve son 

kontrollerinin yapılarak camiye kadar getirilmesi ve kendi 

döşeme ekibimiz tarafından döşenmesi de dahil olmak 

üzere bütün işlemlerin yapılması, denetimi ve kontrolü 

tarafımızdan yapılmaktadır. 

1974 yılından 

bugüne hem yurt 

içinde hem de 

yurtdışında halıya 

ilham veren 

bir markayı,

SERKO 
HALI’yı

konuk ettik...
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Şirketinizin ve markanızın en güçlü özellikleri 

hakkında neler söylemek istersiniz? 

En güçlü özelliğimiz kaliteden, müşteri memnuniyetinden 

taviz vermeden üretimimizi anlayışı olması ve devam 

ettirme azmimizdir. Satış kaygısından dolayı Kaliteden 

taviz vermek zorunda kalırsak hemen o aşamada işi 

bırakalım başka sektörlere geçelim sözü şiarımızdır. 

Ürünlerinizi buluşturduğunuz camilerden en son örnek 

vermek istediğiniz hangi projeleri gerçekleştirdiniz?

Yurt içinde ve yurt dışında 20 ülkeye 1974 yılından bugüne 

kadar yaklaşık on binlerce camiye halımızı döşedik.

Yurt dışında döşediğimiz son camilerden bahsedecek 

olursak, Moskova Ulu Camisi’nden anlatmak istiyorum. 

1904 yılında inşa edilen cami 2011-2015 yılları arasında 

yeniden inşa edildi. Sovyetler Birliği döneminde de 

kapanmayıp ibadete devam eden yegâne bir camidir. 

Dış cephesi Tatar mimarisi ile inşa edilen Moskova Ulu 

Camisinin iç tezyinat işlemleri de Cumhurbaşkanımızın 

talimatları doğrultusunda Türkiye tarafından karşılanmıştır. 

Nakkaş ve hat işleri, avizesi, mermeri ve ahşap işleri 

Türkiye’den temin edildi. Rabbimize şükürler olsun bu 

camimize ithal Yeni Zelanda yününden üretilen 9000 m2 

halımızı döşemek bizlere nasip oldu. 

Belarus’un başkenti Minsk’te bulunan 1890 yılında inşa 

edilen ancak SSBC döneminde yerine otel yapmak için 

yıkılan ‘Minsk Camii’ Türkiye tarafından aslına uygun olarak 

yaptırıldı. Elhamdülillah bu camimize müellifin talepleri 

doğrultusunda istenilen renk ve desen de halımızı ürettik 

ve döşemesini yaptık.

Ayrıca Japonya’da Türkiye tarafından yapılan Tokyo 

şehrinde yapılan ikinci camimizin halısını döşemekte 

bize nasip oldu, Suudi Arabistan Mekke şehrinde yapılan, 

Mekke’nin ikinci büyük camisi olan Kral Abdülaziz 

Camisi’nin halısı, Almanya Bonn Merkez Camisi’nin 

halısı, Fransa-Paris’te bulunan Argentuil Al İhsan Merkez 

Camisi’nin halısı, Hollanda-Amsterdam Fatih Cami halısı, 

Almanya Singen Cami, Almanya Duisburg Beck Cami, 

İngiltere Birmington Handsworth Cami halısı, Fransa Metz 

Cami halıları, Fransa CMIG Colmar Cami halıları, Almanya 

Koblenz Emir Sultan Cami halıları, Almanya Ditib Würselen 

Cami halıları, Avusturya Atib Freistadt Cami halıları, İsviçre 

Krauzligen Cami halıları, İngiltere Londra Bow Muslim 

Central Mosgue halıları, İngiltere Manchester Eccles Cami 

halıları, Norveç Trondheim Cami halıları, Fransa Lyon Port 

de Cheury Cami halıları, Rusya Mohaçkale Merkez Cami 

halıları döşediğimiz camilerden bazılarıdır.

Yurt içinden döşediğimiz camilerimizden örnek verecek 

olursak İstanbul Erenköy Zihnipaşa Cami halıları, İstanbul 

Maltepe Emek Cami, Kadriye Hatun Cami, Pendik Kaynarca 

Ulu Cami, Ankara Sincan Eyüp Sultan Cami halıları, Ankara 

Balgat Kızılırmak Cami, İzmir Konak Salepçioğlu Cami 

halıları, Aydın Didim Merkez Cami halıları, Ağrı Patnos Ulu 

Cami halıları, Kütahya Hayme Ana Cami halıları, Eskişehir 

Fatih Cami halıları, Bursa Nilüfer Cami halıları, Tekirdağ 

Merkez Osmanlı Can Cami halıları, Gebze OSB Cafer’de 

namaz kılma esnasında dizlerin geldiği yerlerde mi halıları, 

Denizli Esentepe Cami halıları, Bozüyük Yeni Doğan Cami 

halıları bazılarıdır.

Röportajın devamı bir sonraki sayımızda yer alacaktır.

Hiçbir camimiz kötü halının serileceği, 

fiyatı aşağıya çekmek için kaliteden 

taviz verilerek üretilen halıların 

döşeneceği mekânlar değildir



w w w . d e m i r c i l e r c e l i k . c o m . t r



Tel: 0378 228 04 59  GSM: 0532 556 48 20 - 0533 359 38 00 
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2
016 yılında çalışmalarınız nasıl geçti? Yeni 

projeleriniz ve beklentileriniz nelerdir? 

Son yıllarda ülkemizde nüfus hareketliliğinin 

sonucu, millet olarak camilere verdiğimiz değerin de 

sonucu gerek, cami inşaat yoğunluğu yaşamaktayız. 

Bu yüzden şanslı bir sektördeyiz. Ülkemizde ve 

uluslararasında ses getirecek ilgi çekici sıra dışı  

farkındalık arz eden bir projeyi hayata geçirmek üzere 

çalışmamız devam ediyor. İnşallah gelecek Cami Sektörü 

Fuarında sergileyerek tanıtımını yapacağız.

Fuarımızdan bahsetmişken şimdiye kadar 

katıldığınız fuarlar beklentilerinizi karşıladı mı? 

Firmanız açısından avantajları ve dezavantajları 

nelerdir? 

Fuarlar günümüz ekonomisinin olmazsa olmazıdır. 

Hangi sektörde olursak olalım, ürünümüzü tanıtmak, 

alıcılarımızla yüzleşmek, iç piyasada tanınmak, dış 

piyasa ile buluşmak suretiyle dünya ticaretinde yer 

edinebilmenin aracıdır fuarlar. Bu açıdan bakılmalıdır 

fuarlara. Ticarette anlık ve kısa vade düşünme yerine, 

uzun soluklu bir yolda olunduğu bilincinde olmak esastır. 

Bu açıdan baktığımız için Cami Ekipmanları Fuarının çok 

faydalı olduğunu düşünüyorum. 

Cami sektöründeki sorunlar nelerdir? Nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Cami işleri, sorumluluk bilincine erişmiş ehliyet ve 

liyakat sahibi kişi ve kurumlarca yürütülmelidir. Bu 

amaçla firmaların bir çatı altında organize projeler 

geliştirmelerini düşünüyorum. 

Sektörde 

27. yılını aşan 

bir hizmet devi 

CEBECİ 
AVİZE 
ile sektörü 

değerlendirdik... 

Cami sektörünün 

en önemli sorununun başında 

kurumsallaşamamak geliyor. 

Gerek camilere hizmet alanların 

gerekse hizmet vermeye talip 

olanların bu hususta yeterince hassas 

olmadıklarını düşünüyorum.
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Sizce projelerinizde yenilik yaratan farklılıklar  

neler olmalıdır? 

Gerek hacim, gerek proje bazında farkındalık oluşturacak 

modern yapıtlara ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 

Yapıldığında işte "Günümüzü geleceğe taşıyacak eserimiz“ 

diyebileceğimiz bir yapıtımız olmalı. Çamlıca camisi buna 

örnek olamaz. Çünkü büyüklüğü ve yer seçiminin güzel 

olması dışında, klasik Osmanlı tarzını temsil ettiği için bir 

farkındalık arz etmiyor. Gelişen aydınlatma teknolojisine 

ayak uydurarak yeni projelere imza attık. Dünyada 

aydınlatma sektörünün yüzde sekseninin Led’li projelere 

dönüştüğünü düşünürsek bu konuda geç kaldığımız 

düşünülemez.

Aydınlatma sektöründe hizmet veren firmanızın 

güçlü yönlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gelişen aydınlatma teknolojisine ayak uydurarak yeni 

projelere imza attık. Dünyada aydınlatma sektörünün 

yüzde sekseninin Led’li projelere dönüştüğünü 

düşünürsek bu konuda geç kaldığımız düşünülemez. 

Bizim en güçlü yönümüz özgüvenimizdir. Her an yenilik ve 

atılım içindeyiz. 

Son olarak değerli okuyucularımız için röportaja 

eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? 

Yıl 1986, ‘Bismillah’ deyip avizeciliğe başladığımız tarihten 

bugüne tam 30 yıldır kendini sürekli yenileyebilen, gelişen 

teknolojiye göre üretimini yapabilen, günümüzde revaçta 

olan led dönüşümlü özel avize projeleri ve tasarımlarının 

imalatı talebine cevap verebildiğimiz gibi kendimize has 

model tasarlayarak üretebilmenin hazzını ve gururunu 

yaşamaktayız.

Uluslararası standartlara uygun kalitede üretim 

yapabilmenin verdiği güvenle, Balkan Ülkelerinden 

Avrupa’ya, Afrika-Asya kıtalarından, Amerika kıtasına 

kadar her ülkeye avize satarak Cebeci Avize markasını 

tanıtmış bulunuyoruz. 

Yurtdışında 400, yurtiçinde 3500 camiye avize satışını 

gerçekleştirdik. 

Günümüzde “Osmanlı Modeli” tarzında camiler yapılmaya 

devam edilmesinin yanında değişik tarzda modernize 

edilmiş cami projelerini de görmekteyiz. 

Her cami projesine uygun aydınlatma tekniğine ihtiyaç 

duyulmasından dolayı üretimimizi oluşturduğumuz Ar-Ge 

ekibiyle geliştirerek her talebe cevap verebilme imkânına 

sahip bulunmaktayız. Her yıl yeni modellerle fuarlara 

katılmaktayız. 

Bugünlere gelmemize vesile olan müşterilerimize teşekkür 

ediyoruz. 

Yılların tecrübesiyle kendini hep geliştiren Cebeci Avize, 

ilkeli duruşuyla istikrarlı büyümeye devam ediyor. 

Değerli röportajınız için teşekkür eder, işlerinizde başarılar 

dileriz. 

Türkiye'de camilerdeki hareketlilik, 

içeride ekonomiye katkı yaptığı gibi, 

dış dünyadaki Müslümanların ilgisini 

çekmekte ve onlara 

örnek olabilmekteyiz.
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E
ngin Bey merhaba, bakır ve kurşun kaplama 

sektörünü bilmeyenler için ürün satın alırken 

nelere dikkat etmelerini önerirsiniz?

Kurşun, birinci kalite ve ikinci kalite olarak değil saf ve 

normal kurşun olarak telaffuz edilmelidir. İkinci kalite 

demek o kurşunun daha az kaliteli olduğu anlamına 

gelmiyor fakat öyle algılanmasına sebep oluyor. Bu 

sebeple rafine işleminden geçmiş kurşunun saf olarak, 

geçmemiş kurşun ise normal olarak telaffuz edilmelidir. 

İki kurşunda ömür bakımından aynıdır sadece görsel 

olarak normal kurşunun korozyona uğrama riski yani pas 

yapma riski diğerine göre daha fazladır. 

Son yıllardaki Cami Sektör sorunlarını nasıl 

değerlendirsiniz? 

Sektördeki en büyük sorun kurumsallaşmamış, 

şirketleşmemiş, sadece ustalık vasfında çalışan şahısların 

kayıt dışı çalışarak haksız rekabete sebep olmalarıdır. 

Ayrıca yalıtım ve ustalık bakımından yetersiz kalmaları 

yaptıkları işin bozulmasına binlerce liralık zarara yol 

açmalarına sebep olmaktadır.

45 Yıllık 

Çalışmalarıyla 

MANİŞ 
YAPI 

Kurşun Türkiye’de halen kaplama malzemesi olarak önceliğini korumaktadır. 

Son zamanlarda titanyum çinko cami sektöründe 

kullanımı fazlalaşmıştır.
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Firmanızın sektörünüzde yeni projeleri var mı? 

Titantum Çinko, Paslanmaz Krom Çelik, Boyalı Alüminyum 

gibi malzemeleri Arduaz sistemi, alman kenedi vb. 

sistemlerle kaplamaya başladık. Bu uğurda yurt dışından 

gelen eğitmenler ile ustalarımızı destekledik ve eğitimle 

gelişimlerini sağladık. Bunun sonucunda yaptığımız bu 

çalışmaların karşılığını, hem verdiğimiz eserler hem de 

topladığımız takdir ve teşekkür ile geri bildirimleri çok kısa 

bir süre içinde aldık.

2016 Yılı çalışmalarınızı ve fuar katılımlarınızı nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Cami Yapı Ekipmanları fuarı beklentilerimizi her sene 

olduğu gibi beklentilerimizi karşıladı. Firmamız açısından 

kurumsallaşma yönünde çok katkısı olmuştur. Cami Yapı 

işlerinin sektörleşmesi hem dernekler hem de yüklenici 

firmalar bakımından dağınıklığı önlemiş, sektörü daha 

güvenilir hale getirmiştir.

Sektörel dalgalama ve ekonomi üzerine projeleriniz 

ve beklentileriniz neler olur? Sizce sektörde şu anda 

ekonomik sıkıntı var mı? Yorumlarınız nelerdir? 

Sektörel dalgalanma, verilen teklifler ile uygulama 

zamanında, takvimsel aralığın fazla olması sebebiyle bize 

zarar vermektedir. 

Malzeme fiyatlarında dolara endeksli olanlar direk, 

olmayanlar ise indirekt olarak etkilenmektedir. Verilen 

fiyatlar alınan malzeme fiyatlarını yakalamakta hatta 

geçmektedir. Bu durum verilen tekliflere göre yapılan 

fiyat değişiklikleri derneklere ve müteahhitlere karşı olan 

samimi ilişkileri bozmaktadır...

Elbette verilen teklifin bir süresi olmalı ancak bu süre 

zarfı içinde bile fiyat dalgalanmaları çok fazladır. Buda 

verdiğimiz mücadeleyi sekteye uğratmaktadır.

Çalışmalarınızda başarılar diler, keyifli röportajınız için 

teşekkür ederiz. 

Maniş Yapı İzolasyon 

kurşun kaplama kökeninden 

gelmiş bir oluşumdur. 

Bu sektörde 45 yıldır faaliyet 

göstermekteyiz. 

Bakırın camiler için oluk,

iniş vb. alanlarda kullanımı 

daha fazladır. En iyisi oluk sistemidir. 

Camilerde birinci öncelik olarak 

tercih edilmesini tavsiye ederiz. 

Kurşun ile aynı ömre sahiptir. 

Birbiriyle iyi uyum sağlayan 

iki metaldir.
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N
ecip Bey, mimarlık nedir? Sizce mimarlığın 

kültür tarihimiz açısından önemi nedir? 

Mimarlık güzel sanatların plastik bölümüne 

dâhildir. Plastik sanatları vücuda getiren öğeler, form, ışık, 

gölge ve renktir. Bir milletin diğer sanatlar gibi mimarlık 

sanatı da onun seciyesinden, manevî ve ruhî yapısıyla 

örülmekte, o milletin mensup olduğu medeniyet ve 

kültür zümresinden gelen unsurları barındırmaktadır.

Mimarlık sanatı, bizim kültür birikimimizin temel 

esaslarındandır. Dolayısıyla bizim mimarlık sanatımıza da, 

inanç esaslarımız, değer sistemimiz ve zihniyetimiz hayat 

vermektedir. Aynı zamanda dünya görüşümüz, günlük 

yaşayışımız, çevre anlayışımız, temizlik alışkanlıklarımız, 

örflerimiz, âdetlerimiz, komşuluk münasebetlerimiz de 

mimarlık sanatımızın esaslarını teşkil eden en mühim 

unsurlardandır.

İnançlarımız, değerlerimiz, gelenek ve 

göreneklerimiz Osmanlı mimarisinde kendisini 

nasıl gösteriyordu?

Özellikle İslâm mimarisinin kemalini bulduğu 

Osmanlılarda mabetlerin inşasında tevhid inancı hâkim 

olmuştur. Zeminde kubbeye doğru kademe kademe 

yükselirken, âdeta kesretten vahdete ulaşılmaya çalışılmış, 

bütün elemanlarla kubbeye ulaşırken insicamın, ahengin, 

tenasübün, dayanışmanın en güzel örnekleri verilmiştir. 

Mekân ve kitle anlayışında yekparelik temin edilmiştir. 

"Komşusu aç iken, kendisi tok olarak sabahlayan bizden 

değildir" Hadis-i Şerif’i mimarlık sanatımızda imaretler, 

SN. MİMAR 
NECİP DİNÇ’le 
mimarlıkta kültürel 

değerlerimizi, 

iz bırakan tarihi 

yapılarımızı, farklı 

mimari detaylar 

üzerine konuştuk... 

Güzel sanat eserleri muhataplarının 

ruhlarında bedii heyecanlar 

uyandırdıkları gibi aynı zamanda, 

onlara beyanda bulunurlar, dinî, tarihî, 

kültürel mesajlar verirler.
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aşevleri, kervansaraylar, tabhaneler (misafirhane) olarak 

tezahür etmiştir. İslamiyet’te temizliğe verilen fevkalâde 

ehemmiyetin tezahürü hamamlardır.

Ticarete verilen önem, bu konuda gösterilen titizlik 

arastalarımızın, çarşılarımızın düzenlenmesinde bir 

çekirdek görevi yapmıştır.

Evlerin, camilerin, dükkânların, ban ve hamamların 

cephelerine yapılan kuş evleri, hem toplumun zarif estetik 

anlayışını yansıtmış, hem de hayvanlara gösterilen sevgi 

ve merhametin müşahhas bir ifadesi olmuştur. Kendisiyle 

ve bütün kâinatla barış ve uyum içinde olan, böylece İslâm 

kelimesinin hakikatini merkezine almış olan medeniyet, 

kuşları bile fırtınayı, yağmuru ve kavurucu güneşi hesaba 

katarak, kuşlara korunmaları ve barınmaları için muhteşem 

kuş köşkleri, kuş evleri ve kuş sarayları inşa etmiştir. 

İmanın, ince ve zarif bir ruhun hayatın her sahasına hâkim 

olduğu bu toplumda ihtiyaç sahipleri de ihtiyaçları kadarını 

almışlar, kanaat etmişler ve bu sayede de bu müstesna 

gelenek yüzyıllarca yaşayabilmiştir. Böyle incelikler ve 

edepler Osmanlı mimarisinin görünmeyen fakat esasını 

teşkil eden çekirdekleri olmuştur.

Osmanlı döneminde şehirlerin kuruluşunda nelere 

dikkat edilmişti?

Özellikle Osmanlılar bir şehri kurarken öncelikle 

topografik yapısı üzerine ciddi bir çalışma yapmışlardır. 

Silueti tamamlayacak şekilde şehrin en yüksek tepelerine 

Allah'ın evi olan mabetleri yerleştirmişlerdir. Onların 

etrafında kademe kademe medreselerini, mekteplerini, 

hastanelerini, imaretlerini, misafirhanelerini, hamamlarını, 

çarşılarını ve diğer ünitelerini inşa etmişlerdir. Ana 

merkezlerde ve talî merkezlerde ihtiyaca göre bunların 

bir kısmını inşa etmişler, meskenlerini bunların etrafında 

uygun bir düzenle yerleştirerek mahalleler oluşturup 

ara ve anayollarıyla beraber o günkü ihtiyaca cevap 

veren altyapı ve üst yapılarını oluşturmuşlardır. Fetih 

yoluyla elde ettikleri şehirlerde mevcut tarihî eserlere 

dokunmayarak, gerekli tadil ve revizyonları, takviye 

ve tamirleri yapıp, kendi şehircilik anlayışlarının biçim 

ve formlarını olabildiğince uygulamışlar, eskiyle yeniyi 

uyum İçinde kaynaştırmalardır. İstanbul bunun en güzel 

örneğidir. Burada şunu ifade etmek gerekir ki, umumî 

olarak Müslüman şehirlerdir. 

Necip Bey, sanat eserleri incelendiğinde 

çoğunlukla sanat eserlerinde sanatkârının isminin  

bulunmadığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir?

Müslüman sanatkârlar ve baniler bir sanat eserinin 

ortaya çıktığında kendi tasarruflarına, o eserin vücuda 

gelmesinde müessir olan sebepler arasında o kadar küçük 

bir rol biçmişlerdir ki, diğer sebepleri irade 

Genellikle camilerin inşasında ve 

yerleşiminde Mescid-i Nebevi’nin

plan tarzı esas alınmıştır.

Sağ elinin yerdiğini 

sol elin görmemesi gerektiği 

düsturuyla hareket eden toplum, 

sadaka taşlarını meydanlarda 

herkes için, ihsan kapılarını da cami 

girişlerinin iki yanında camilere 

gelenler için zarif bir şekilde yaparak, 

ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını, 

kimseye bildirmeden, gizlice gidermeleri 

imkânını sağlamıştır.
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eden ilahi tasarrufun yanında kendi tasarruflarını bir 

hiç mesabesinde görmüşlerdir. Kendi emeklerini ve 

gayretlerini kendilerine Allah tarafından bahşedilen bir 

ihsan olarak telâkki etmişler, şükretmişler ve isimlerini 

yazmaktan imtina etmişler, ’Amel-i Abdullah,' "Amel-i 

Üstaz" gibi ifadeler kullanmışlardır. Meselâ, Aksaray 

tarihinde yazdığına göre; 

Proje mimarlığını üstlendiğiniz en son dikkat 

çeken Kırıkkale Nur Camii projenize ‘Uluslararası 

Aydınlatma Tasarım Ödülü’ verildi. Bu projeyi farklı 

kılan nedir? 

Bu projede caminin aydınlatmasıyla manevi kimliği 

vurgulamak ve şehir için bir simge oluşturmak hedeflendi. 

Renk sıcaklıkları karmaşık yüzeyler arasında ince geçişler 

oluşturmak üzere tercih edildi. Ana kubbe 4000K, giriş 

kubbeleri ve taşıyıcı kolonlar 3000K diğer noktalar ise 

2700K renk sıcaklığıyla aydınlatıldı.

Işık ve gölgeler bina formunu ve tanımını veriyor. 

Yarım kubbeler karanlıkta bırakılırken desenli camlar 

alttan aydınlatılıyor. Büyük pencereler aralarında keskin 

koyu yüzeyler oluşturmak için dar ışık açısı kullanılarak 

tanımlandı. Aydınlatılmış yüzeyler arasında homojeniteyi 

sağlayabilmek için çeşitli optikler ve farklı güçte ışık 

kaynakları kullanıldı. Enerji tüketimi de LED armatürler 

ile minimize edildi. Opsiyonel ışık senaryoları da farklı 

zamanlarda uygulanabiliyor. Akşam boyunca ışıktaki 

hafif değişiklikler enerji tasarrufu sağlıyor ve gece 

gökyüzünü koruyor. 

Necip Bey, dergimiz okuyucuları için vermiş olduğunuz 

değerli röportajınız ve çok değerli bilgiler için teşekkür 

ederiz.

Osmanlı Mimarisi’nden 

esinlenilerek inşa edilen camide 

bir ana kubbe, 

dört ikinci kubbe, beş giriş ve 

dört minare bulunuyor. 
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S
üleyman Bey Merhaba, 2016 yılında katıldığınız 

fuarları değerlendirecek olursanız neler 

söylemek istersiniz? Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı beklentilerinizi karşıladı mı? 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nın sektörün beklentilerini 

karşılayabilmesi için birkaç yıl daha gereklidir. Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’nın ziyaret etmesini beklediğimiz hedef 

kitleye hala tam olarak ulaşabildiğimizi düşünmüyorum. 

Camilerin ihtiyaçlarını layığı ile karşılayabilen kuruluşlara 

ulaşılabilmesi için sektörümüzün böyle bir etkinliğe, 

fuara gerçekten ihtiyacı var.

Günümüz Cami sektör sorunu sizce nedir?

Kaliteli ürün ve nitelikli insan gücü ve eksikliği 

sektörümüzdeki en önemli sorundur. 

Firmanızın sektörde yenilikleri ve yeni projeler 

nelerdir?

Firmamız sektörümüzde kuruluşundan bu güne hep 

önde ve yol gösterici olmuştur. 

Projelerimize ve yeniliklerimize birkaç örnek verirsek: 

 

 karolar ile yapılan özel üretim çini projesi. 

 

 farklı ürünleri çini piyasasına kazandırmaktır. 

 

 anında müşterimize sunmaktır. Sektörümüze yeni  

 sunulan ürünlerin neredeyse tamamında firmamızın  

 imzası bulunmaktadır. 

Değerli röportajınız için teşekkür eder, sektörel 

yeniliklerinizde, projelerinizde ve işlerinizde başarılar 

dileriz. 

ALTIN 
ÇİNİ 
ile 2016 Yılı 

Çalışmalarını ve 

Sektörü Konuştuk... 

Çini satın alırken kalite önemli 

ama ürünün arkasında 

kurumsal bir yapı olup olmadığına 

ve ihtiyaçlara ne ölçüde cevap 

verebileceğine mutlaka 

bakılmalıdır.
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Ünlü tasarımcı 

DR. ERCAN YOZGAT 
ile ilk kıblemizin 

bulunduğu ve 

Efendimizin (SAV) 

İsra ve Miraç 

yolculuğunu 

gerçekleştirdiği 

Mescid-i Aksa’yı 

konuştuk..

K
aradeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi mezunu olan Dr. Ercan YOZGAT 

halen aynı üniversitede Öğretim Üyesi olarak görev 

yapmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, özellikle 

cami, külliye, kültür merkezleri ve peyzaj alanları gibi 

konularda birçok projenin tasarımına ve uygulamasına 

imza atmıştır. Diğer taraftan kurucusu olduğu Sinaner 

Şirketler Grubu kapsamında oluşturulmuş Sinaner 

Akademi’de, birçok genç tasarımcıyı söz konusu alanlarda 

yetiştirmektedir. 

Sayın Hocam, İslam Âlemi için Mekke ve Medine’den 

sonra üçüncü önemli dini merkez sayılan Mescid-i 

Aksa hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir alanın adıdır. İçerisinde 

Kıble Camii, Kubbetül-s Sahra, Ağlama (Burak) Duvarı, 

İslam Müzesi ve Mervan Camii gibi elliye yakın yapı 

ve kalıntı bulunmaktadır. Bu kutsal yerin çevresi de, 

Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim’in birçok yerinde bu yerin 

ve çevresinin bereketlendirildiğini vurguladığı ve 

insanlara Allah’ın mesajını iletmekle görevlendirilen 

birçok Peygamberin çağrılarını yaptıkları, mensuplarını 

eğitmek üzere faaliyette bulundukları mübarek bir 

beldedir. Dolayısı ile orası herhangi bir yer değil, 

Tevhid Çağrısı’nın merkezi olmuş, özel vasıflara sahip 

bir beldedir. Oraya sahip çıkmakta, O peygamberlerin 

çağrısını benimsediklerini, gösterdikleri yolda gittiklerini 
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söyleyen tüm Müslümanların ortak görevidir. 

Bu bölgede yaşanan huzursuzluklar ve özellikle 

Müslümanlara karşı yapılan haksızlıkların temel 

nedeni sizce nedir?

Yaşanan olayların temelinde Kudüs şehrine sahip olma 

arzusu bulunmaktadır. Bir tarafında Mescid-i Aksa, bir 

tarafında Ağlama Duvarı, bir başka tarafında ise Kıyamet 

Kilisesi bulunan bu şehrin önemi, üç ilahi din için oldukça 

fazladır. Bu itibarla, Kudüs ve Mescid-i Aksa Allah’ın vahiy 

ile bildirdiği temel ilkelere dayanan, Hanif Dinin yani tüm 

ilahi dinlerin bir ortak değeridir. Günümüzde yaşanan 

huzursuzlukların sorumlusu olan Yahudiler, Ağlama Duvarı 

ile ilgili tarihi gerçeklere ters iddialarını kutsal Mescidi Aksa 

Camii’ni ortadan kaldırma çabalarına gerekçe yapmaya 

kalkışmalarına göz yumulmamalıdır. Burası Müslümanların 

ilk kıblesi ve harem mescidlerinin üçüncüsü olan 1400 

yıllık tarihi bir mirastır. 

Kudüs 400 yıl boyunca Osmanlı himayesi altında kalmıştı. 

Fakat 1999 yılında haçlıların Filistin’i işgal etmelerinden 

sonra yaşanan süreci takiben kurulan İsrail Devleti’nin 

kuruluş amacını ve yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

İngilizlerin öncülüğünde bu toprakların işgal edilmesinin 

amacı, dünya Yahudilerini oraya toplamaktı. İşgalden sonra 

ağır vergi uygulamaları ile Filistinlileri büyük miktarda 

vergi borcu altına sokmuş, ödeyemeyenlerin arazilerine 

el koyularak Yahudilere satılmış ya da bağışlanmıştır. 

Üstelik Siyonistlerin hizmetindeki medya organları da bu 

toprakları Filistinli sahiplerinin sattığı iddiasını yayarak 

haklarında yanlış kanaat oluşmasına neden olmuşladır. 

İşgalcilerin Kudüs ve Mescidi Aksa ile ilgili temel emeli, orayı 

tamamen yıkıp yerine sözde Siyon Mabedini inşa etmektir. 

Sonrasında, tüm Kudüs’ü ve Filistin’i Yahudileştirmek 

amaçlanmaktadır. 

Mescidi Aksa içerisinde bulunan iki büyük cami olan 

Kıble Camisi ve Kubbetül’s Sahra’nın birbirleriyle 

karıştırıldığı, fakat gerçekte bunun bir algı 

operasyonu olduğu söylenmektedir. Siz bu konuda 

ne düşünüyorsunuz? 

Kıble Camisi Süleyman Tapınağı kalıntıları üzerine yapıldığı 

iddia edilen ve yıkılmaya çalışılan mabedin ismidir. Bu 

ibadethanenin altında tarihi kazılar yapılmak bahanesi ile 

tüneller açılarak yapının deprem vb. sebeplerle kolayca 

yıkılması amaçlanmaktadır. Kubbetül’s Sahra ise, Kıble 

Caminin tam karşısında, Mescidi Aksa sınırları içinde 

bulunan ve pek çok kimse tarafından Mescidi Aksa 

zannedilen, kubbesi altın kaplamalı sekizgen yapıdır. Bir 

dönem Haçlılar tarafından kiliseye çevrilip daha sonra 

Selahattin Eyyubi tarafından cami olarak ziyarete açılmıştır. 

Kubbetül’s Sahra 

bir mescit olarak yapılmadı. 

İçerisinde kutsal olduğu kabul edilen

bir kaya vardır. 

Efendimizin Miraç’a bu kayadan 

çıktığı kabul edilir. 

Zaten Kubbetül’s Sahra 

‘Kayanın Kubbesi’ anlamına gelir. 
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Deprem ve savaşlardan dolayı yıkılıp tekrar yapılan 

Kubbetül’s Sahra, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 

bugünkü haline getirildi ve mozaik kaplaması kaldırılıp 

yerine yeşil-sarı-mavi renkte çiniler ile kaplatıldı. Üç 

çevresi boyunca Yasin süresi yazdırıldı. Yapının içerisinde 

12 sütun, avlusunda ise 8 kemer ve 4 kapı mevcuttur. 

İnternette Mescidi Aksa kelimesini arattığınızda, 

görsellerde Kubbetül’s Sahranın görüntüleri çıkmaktadır. 

Bunun bilinçli olarak yapıldığı, ileride Kıble Camiinde 

oluşacak olan hasarlardan dolayı hedef şaşırtma 

operasyonu olduğunu düşünmekteyim. 

Sayın Hocam, son olarak dergimiz ve çalışmalar 

hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?

'Cami Dergisi’nin zaruri bir ihtiyacı karşılamak amacıyla 

yayınlandığını düşünmekteyim. Bu konuda, başta 

Hüseyin ŞAHİN olmak üzere tüm ekibi yürekten tebrik 

ediyorum. Sektörün tüm alanlarını aynı mesafede 

durarak tarafsız ve profesyonel yaklaşımlarla hedef 

kitleyi bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları bir dergi 

altında toparlayıp sunmak, sektöre de üstün kazanımlar 

sağlamaktadır.

Son olarak naçizane tavsiyem şudur; sektörde hizmet 

veren gerek şirket sahipleri gerekse de ustalarımızın 

birçoğu alaylı olarak tabir ettiğimiz ve edindikleri 

bilgilerin usta-çırak ilişkisi ile aktaran kişiler olduğu 

bilinen bir gerçektir. Buna karşın, yapılan imalatlar, 

kubbe kaplamasından nakkaşına, taş kaplamasına çini 

bezemelerine kadar özellikli işlerden oluşmaktadır. Bu 

imalatların, akademik yaklaşımlarla standartlar getirilip, 

yönetmeliklerin yazılması gerekir. Sizlerde derginizde bu 

imalatların teknik kaidelerini konu alan söyleşilere yer 

verirseniz muhatapları bilgilendirmiş olursunuz.

Ercan Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, 

çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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Ş
irketinizi ve markanızı tanıyabilir miyiz?

Türkiye boya pazarında “İlklerin ve yeniliklerin 

lideri” sloganıyla 55 yıldır “Toptancı” olarak hizmet 

veren Uzertaş, Türk boya sektörünün gelişimine büyük 

katkıda bulunmuş, boya piyasasının önemli kilometre 

taşlarından biri olmuştur. 

Uzertaş, sektörde gerek ürün gerekse dağıtım  

dinamikleri açısından, trendleri sadece takip etmekle 

kalmayıp, gelişim ve değişim konularında gösterdiği 

liderlikle pazarın büyümesine katkı sağlamıştır. Bu 

süreçte birçok markayı pazara sokmuş; onların ünlü ve 

başarılı markalar haline gelip pazarda güvenli bir yer 

edinmelerine imkân sağlamıştır. Özellikle perakendeciler 

ve uygulamacılar üzerinde, “Uzertaş’ın sattığı ürün, 

mutlaka iyidir, doğrudur, yeniliktir” ön kabulünü yaratmış, 

müşteri odaklı satış kuralları ve sözünde duran iradeli 

yaklaşımıyla, her zaman müşterilerilerinin güvenine layık 

olmuş, güvenin ve tecrübenin kalesi olarak anılmıştır.

Şirketinizin tarihi binaların temizlenmesi ve koruma 

altına alınması konusunda ne gibi çalışmaları 

olmuştur?

T.C. Kültür Bakanlığı binası, taş yüzeyleri olmak üzere 

birçok resmi kurumun restorasyonunu sosyal sorumluluk 

çerçevesinde başarıyla tamamladık. 

Aralık ayı 

dergimizde

Avrupa boyayı 

Türk pazarıyla 

ilk tanıştıran

UZERTAŞ 
BOYA
firmasını konuk 

ettik...
UZERTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İLHAN EREM
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Dini yapıların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde nakli için 

aktif potasyum silikat esaslı, mineral bazlı Beeck boyasını 

kullanıyor, SP Plus ile koruyoruz. Bu şekilde yaptığımız 

işlere II. Mahmut Türbesi, Ataşehir Mimar Sinan Camii ile 

Büyük Çamlıca Camii minarelerini örnek verebilirim. 

Ayrıca tarihi eserlerimizi koruma adına Tarihi Beyazıt 

Hamamı ve Hürrem Sultan Hamamı başta olmak üzere 

birçok tarihi binanın gerek restorasyonunda gerekse bakım 

çalışmalarında Beeck ve SP Plus ürünleri kullanılmıştır.

Yaptığınız işte en önemli ayrıntılar sizce nedir?

Doğru ürünü, doğru yerde, doğru şekilde kullanmak en 

önemli ayrıntıdır.

Şirketinizin Misyonu ve Vizyonu nedir?

Misyonumuz, boya ve vernik sektöründe daima kalite, 

güven, yenilik ve tecrübenin kalesi olarak hizmet 

vermektir. Vizyonumuz ise gelecekte de geçmişteki 

ilkelerinden ödün vermeden, gelişen teknolojiye ve 

çağa ayak uydurarak, dünya piyasalarına entegre olarak 

faaliyetlerimizi sürdürmektir.

Değişen teknoloji ve yeniliklerle sizce ısıtma 

sektöründe neler değişti?

Günümüzde doğalgaz ve klima ile ısıtılıp soğutulan 

binaların yalıtımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

Uzertaş yalıtım konusunda da en kaliteli ve zararlı 

kimyasallar içermeyen çevreci ürünleri ithal ederek 

piyasaya sürmenin gururunu taşımaktadır.

Önümüzdeki yıllarda yürütmeyi düşündüğünüz 

farklı projeleriniz var mı?

Yurt dışına, özellikle Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerine 

açılma projelerimiz var. Ayrıca Türkiye’de olmayan inovatif 

ürünleri Türk boya ve vernik sektörüne tanıtmayı da 

planlıyoruz.

Camilerini boyatmak isteyenlere tavsiyeleriniz 

nelerdir?

Ürün satın almaya karar veren kişiler ya da kurumlar 

öncelikle hangi ürünü, nerede kullanacaklarına ve nereden 

temin edeceklerine karar vermeleridir.

Boya sektörünün en zor yanı sizce nedir?

Sektördeki en önemli sıkıntımız ve zor taraf, kalifiye 

eleman teminidir. Başarılı bir boya uygulaması için doğru 

ürün ve eğitilmiş eleman gerekir. Bu amaçla Uzertaş’ta 

bilgilendirme ve uygulama eğitimleri sık sık yapılmaktadır.

Piyasada yaptığınız işle ilgili olumlu ya da olumsuz 

eleştiri alıyor musunuz?

55 yıldır hakkımızda söylenen iyi fiyat ve kaliteli mal veren 

şirket sözü olumlu eleştiridir. 

Değerli firma röportajınız ve aktardığınız bilgiler için teşekkür 

eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

Cami ve Minare 

Boyama İşi 

Uzmanlık İster...
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Nakkaş 

Sanatında 

Türkiyé de 230 

Caminin İç Tezyinat 

Projesini Başarıyla 

Tamamlamış 

Bir Marka: 

PAYİHAT NAKKAŞ

M
üslüm Bey Merhaba, Payihat Nakkaş’ı biraz 

tanıyabilir miyiz? 

30 yıllık kurumsal geçmişe baktığımızda bir 

aile mesleği olarak gelişti. Çeşitli firma isimleriyle devam 

ettik, en son ‘Ata Nakkaş’ isminden sonra ‘Payihat Nakkaş’ 

olarak devam etmekteyiz. ‘Payihat Nakkaş’ iç tezyinat 

çalışmalarında Cami mekânlarının hat sanatını süslemede, 

tasarımını geliştirmede, Selçuklu ve Osmanlı motiflerini 

modernize etmede ve klasiğin kendisini korumada bir bütün 

olarak kendi hassas çalışmasını benimsemiş bir firmadır. 

Ana merkezimiz İstanbul-Ümraniye’dir ama dünyanın her 

yerinde varız. 

30 Yıllık birikiminiz yalnızca iç piyasada mı? Yurtdışında da 

tamamladığınız projeleriniz var mı? 

Esas merkezimiz Türkiye iç piyasasıdır ancak yurtdışında da 

birçok projeyi tamamladık; Cezayir’de Oran Abdelkadder 

İbn-i Badis Camii, Güney Kore´de Busan El-Fetih Camii, 

Başbakanlık TİKA (Türkiye İşbirliği KOORDİNASYON Ajansı) 

bünyesinde, Çeçenistan’da 5 tane Klasik Osmanlı Cami 

projesi tamamladık. Tayland, Moğolistan ve Kıbrıs’ta çalıştık. 

Afganistan’da iki tane cami projesi (Nato üssü ve Mezar-ı 

Şerif Camii) tamamladık. Bulgaristan - Varna’da Kiptaş’ın 

projesinde çalıştık. 

Sizi tercih etmelerinin nedeni neydi? Özellikle yurtdışı 

projelerinde hangi özellikleriniz ön plana çıktı ve sanatınızı icra 

edebildiniz? 

Öncelikle bizim işimiz insan gücüne dayanan bir iştir. Bu 

sebeple deneyim, bilgi birikimi ve tecrübe önem kazanıyor. 

En Önemlisi projeyi teslim etme süresidir. Firma ciddiyeti ve 

teslim edilme süresi kararlılığını işveren firmalar önemsiyor. 

Payihat bu konuda deneyimli bir firmadır. Organize olurken 

ayrıntıya dikkat etmek, işin kendisinden taviz vermeyerek 
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ve süreyi hızlandıran bir firmayız. Kalite ve sözünün eri oluşu, 

teknik ofisimizin olması, ön çalışmaları hızlandırmamız bizi 

tercih etmelerinde bir etkendir. Kendi alanımızda ciddi 

yatırımlar yapıyoruz. 

Bu sektörde bazı sizin gibi hat sanatı ile uğraşan kişiler ya da 

firmalar hep aynı renkleri ve ürünleri kullanıyorlar. Bu durumda 

Ar-Ge’ye pek yatırım yapmadıklarına kanaat getirdik. Payihat 

olarak yurtdışındaki bu çalışmalarınız Ar-Ge’ye fazla yatırım 

yaptığınız için mi büyüyor? 

Özellikle bizim meslekte birbirini tekrar ve taklit haddinden 

fazla. Farkımız sektördeki diğer firmalarla gittikçe açılıyor; 

her projeyi kendi özgünlüğünde ele alıyoruz ve projenin 

uygunluğuna göre tasarlayıp çiziyoruz. Modern bir proje varsa 

modern tarzda ele alıyoruz, klasikse kopyalamayıp ince bir 

zekâ ile yorumluyoruz. İşimizin inceliği de buradadır. Deneyim 

burada devreye giriyor. Projenin özgünlüğüne uygun 

çalışmaya dikkat ediyoruz. Modern projelerin tümünde proje 

sahibi mimarlarla mutlaka istişare ediyoruz. Kullanacağımız 

materyalleri iyi belirliyoruz, piyasada araştırıyoruz, 

dayanıklılıklarını araştırıyoruz. İşin kalıcılığını sağlamak bizim 

yükümlülüğümüzdedir. Kullanılan malzemelerin analizlerini 

firmalara ve derneklere sunuyoruz. Olmazsa olmaz caminin 

maneviyat yanının işlenmesi gerekiyor, kişi kendinde bu 

hassasiyeti hissetmelidir. Ecdattan devraldığımız birikimlerini 

yorumlarken mabedi namaz kılabilecek, huzurlu bir ortam var 

etmeyi uyumlu kılmamız gerekiyor. Caminin olmazsa olmazları 

vardır, ne kadar modernleşebilirsek modernleşelim yapısal 

alanda, caminin altın oraları dediğimiz oraları vardır yani bir 

cami minaresiz olmaz, ama minarenin şekli değişebilir. Bir 

cami mihrap ya da minbersiz olmaz ama boyutları değişebilir. 

En nihayetinde minber vardır, mihrap vardır. Mihrabın yerinde 

havuz olamaz. Altın oralardan uzaklaşmamak lazımdır. 

Caminin kendi etik değerlerinden uzaklaşmamak gerekiyor. 

Ar-Ge’ye yatırım yaptığınızı belirttiniz, bununla beraber personel 

yetiştiriyorsunuz, personel vergisinin de ciddi maliyetleri var, 

iş güvenliğine de dikkat ediyorsunuz. Türkiye’de sizce yapılan 

Camilerimizin yüzde kaçı mimarların, mimarinin öncülüğünde 

yapılmaktadır? 

İnsan gücüne dayanarak iş yaptığımız için insan sağlığı 

önemlidir. Yasaların hüküm kıldığı tüm gerekliliklere uymaya 

gayret ediyoruz. Hiçbir iş kazası, hayati risk taşıyan bir 

kaza yaşamadık. İnsanın kendisi bizim için kıymetlimizdir. 

Sanatkârlarda kolay yetişmiyor ve onların yeteneklerine, 

emeklerine ihtiyacımız var. Türkiye’de işimiz çok zor; her bir 

iş, sigortadan dört dörtlük bir iş sahası oluşturmak ciddi bir 

maliyettir. Sektörde merdiven altı dediğimiz sigortasız insan 

çalıştırmayı oluşturan bir ortam da var. Ülkenin genel anlamda 

bu konuda sıkıntıları var. 

Sektörde hem camilerin kazanması hem de derneklerin buna 

dikkat etmesi, devletin vergisini kaçırtmamak açısından cami 

dernekleri yönetimi, müftüler özellikle diyanet işleri başkanının 

da buna dikkat etmesi gerekiyor mu sizce? 

Bugün Türkiye’de eğer bir dernek yönetimi bir sorumluluk 

altına girmişse bunu bilinçli bir şekilde yürütmesi gerektiğini 

Sektörümüzle ilgili gelişen fuarlara 

katılıyoruz. Proje çalışmalarına yatırım 

yapıyoruz. Bu durum iş alanımızı ve 

kapasitemizi yükselttiği gibi 

kalitemizi yükseltmektedir. 

Yurtdışında sizi deneyimleriniz ve 

referanslarınızla sınıyorlar. 

Camiler kamuya açık yerlerdir. 

Sorumlulukların kimde olduğundan 

çok, işi yapanın kendi hakkının 

ederini talep etmesi gerekiyor. 

Ama kişi ya da firma serbest rekabette 

kendi hakkından ödün veriyor. 



RÖPORTA J

www.camidergis i . com52

de biliyor olmalıdır. İnsan hayatını riske etme konusundaki 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi kabul edilemez. 

Her çalışma tedbir, disiplin, iş ahlakı gerektiriyor. 30 metre 

yükseklikte 5 ya da 10 metrelik kalasların üzerinde ve ciddi 

anlamda en üst risk sınıfındaki bir işte çalışıyoruz. Devlete 

vergi ödemek yoksullaştırmaz aksine zenginleştirir biz 

bu mantıkla çalışıyoruz. Türkiye’de son 10 yıl içerisinde 

mimarların daha önemli olduğu projeler gelişmeye başladı. 

Tarihe yakışan projeler, ödül alan cami projeleri son 

zamanlarda daha da yaygınlaşıp gelişti. Çevre ve şehirciliğin, 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daha hassas davrandığını 

görüyoruz. Cami Fuarlarının, sanatkârların kendilerini 

yenilemesinin etkisi oldu. Her proje artık bir mimara ihtiyaç 

duyuyor. Bir proje mimarsız büyüyemez. İşin bilimselliği, 

yapılacak işte kullanılan malzeme raporlarının sunulması ya 

da istenmesi çok önemlidir. 

Diyanet İşleri Bakanlığıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Camilerimizin yapımında gerçekten iyi bir denetim yapsa, 

şartnameleri oluşturulsa hem vergiye tabii olmayan insanlar 

elenir mi? Hem de camilerimiz daha kalifiye mi yapılır sizce? 

Bana göre bu işin ortak bir komisyonu olmalıdır: Diyanet 

İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il ve ilçelerde 

cami yapımına ruhsat izni veren komisyonun ortak bir izni 

olmalıdır. Çevrenin sosyal ve kültürel yapısına uygun mimari 

yapı geliştirilmelidir. Diyanet’in Cami sektörüne daha 

kararlı bir duruş ve çalışma vadetmesi gerekiyor. Sektördeki 

firmaları daha da cesaretlendirmesi gerekiyor. 

Sizce Cami yaptıran derneklerin veya Cami’ye yardım etmek 

isteyen hayırseverlerin Camilere yapacakları yardımlarla ve 

ürünlerle ilgili nelere dikkat edilmesi gerekir? 

Cami Dergisi ve Cami Yapı Ekipmanları Dergisi Fuarı 

çalışmalarınız bu alanda önemli bir kısmı oluşturuyor. 

Dünya’da da tek oluşumdur. Sorunlarımızı yetkili mercilere 

iletmek adına aracılığınız için teşekkür ediyoruz ve 

çalışmalarınızı takdir etmekteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı 

talebi üzerine bizlerde Camilerde gördüğümüz, bildiğimiz, 

tecrübe ettiğimiz, bilimsel olarak incelediğimiz olmazsa 

olmazlar listesini Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderiyoruz. 

Sorunların sadece kendimize ya da farklı bir firmaya ait 

olmadığını, sektöre ait olduğunu, sorunların daha kolektif 

çözüm anlayışına doğru gidildiğini görüyoruz. Piyasada 

bizi ciddi anlamda zorlayan amatör, kurumsallaşmamış, 

iş ahlakından uzak bir yığın kişi var. Kişi diyorum çünkü 

firma dediğimizde ve belirttiğimizde firmalar vergiye, vergi 

yasasına tabiidir. Sanat adına sanatsızlık var ediliyor. Bu da bir 

toplumu öz değerlerinden uzaklaştırmak anlamına geliyor. 

Müslüm Bey, 2017 Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’yla ilgili 

beklentileriniz nelerdir? 4 yıldır aralıksız katıldığınız fuarımızda 

neleri alternatif görmek istersiniz? 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, firmamızı kurumsallaştıran, 

dinamosu olan, bizi kamçılayan bir özellik taşıdı. Cami 

Yapı Ekipmanları Fuarı’na katıldığımızda rakip firmalarla, 

aynı sektörde olduğumuz farklı firmaların kalitesini daha 

yakından görme fırsatımız oldu. Firmalarla serbest piyasada 

yarışırken kalitenin ne kadar önemli olduğunu fuar 

aracılığıyla bilinçlenerek gördük. Fuarda firma kimliğinizi ve 

duruşunuzu da görüyorsunuz. Fuarın buluşturduğu kesim 

çok önemlidir. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, iş yaptığımız 

müşterilerimizle buluştuğumuz önemli bir nokta oluyor. 

İhtiyaç sahibi olanların fuarlar düzenlendi hep. Örneğin, İç 

Anadolu’nun beklentilerini ya da Tekirdağ’ın taleplerini biz 

katıldığımız fuarda öğrendik. 2017 Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’nda da olacağız. Fuarın yer değişikliği bir yeniliktir. Hem 

işte hem de kalitede katılıma vesile olacağını düşünüyoruz. 

Fuarı dünyaya mal etmek, daha doğru bir yere getirmek 

bizim de sorumluluğumuzdadır. Şimdiden bizde fuar 

çalışmalarımıza başlıyoruz. Fuarın heyecanını yaşıyoruz. 

Müslüm Bey, değerli röportajınız ve aktardığınız bilgiler için 

teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Sanat adına sanatsızlık var ediliyor. 

Bu da bir toplumu öz değerlerinden 

uzaklaştırmak anlamına geliyor. 



Adres: I.h.p Mah. Asali Sok. No: 12 Kütahya Merkez
Tel: 0274 216 15 14 | Cep: 0532 677 58 84 | Cep: 0542 274 1 274



SEKTÖREL BAKIŞ

www.camidergis i . com54

NAKKAŞ ÖNDER NARİN’İN 

ÇAMLICA CAMİİ ÇALIŞMALARI 
Çamlıca Camii projesindeki çalışmaları sürerken 

eserlerinin de gün geçtikçe ortaya çıktığını belirten 

Önder Nakkaş, Çamlıca Camii projesindeki çalışmada 

yer aldıkları için mutlu olduğunu belirtti. Çalışmalarında 

kolaylıklar dileriz. 

SERKO HALI'NIN

KASIM AYINDAKİ 

ÇALIŞMALARI ÇOK 

KONUŞULDU
BEECK YENİ CAMİİ DUİSBURG’DAKİ ÇALIŞMALARI 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 

açılışını yaptığı Belarus Minsk Merkez Camii halıları  

Serko Halı – Ziya Arslan tarafından %100 woolmark 

standartlı üretilip, döşeme işçiliği yerinde yapılmıştır. 

Tüm İslam Âlemine hayırlı uğurlu olmasını temenni 

ederiz.

LONDRA

Londra Hendon Camii halıları Serko Halı – Ziya Arslan 

tarafından üretilip serilmiştir. 

KÜTAHYA, ÇANAKKALE VE BURSA 

Simav Ortaca Köyü Camii halıları ve ısıtıcıları Serko Halı tarafından döşenerek çalışmaları tamamlandı. Aynı dönemde 

Serko Halı diğer bir çalışması olan Çanakkale Kalafat Mahallesi Merkez Camii’nde de Kasım ayında çalışmalarını 

sürdürdü. 

Bursa Osmangazi Hamit Dede Camii’nin halı döşemeleri de tamamlandı. Çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 
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CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN BELARUS’TA 
MİNSK CAMİİ 

AÇILIŞINA KATILDI 
Belarus Minsk Camii’nin açılışı Kasım ayında Belarus'a 

günübirlik ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşti. Açılışa, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Başbakan Yardımcısı 

Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orman ve Su İşleri Bakanı 

Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Hürriyet Gazetesi 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, ESAS Holding Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Pegasus Havayolu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Türkiye’den gelen yaklaşık 200 işadamı ve din 

adamları katıldı.

Yaklaşık 100 bin Müslümanın yaşadığı Belarus’ta, Belarus 

Dini İdaresi tarafından yapılan talep doğrultusunda 2014 

yılından itibaren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi cami 

inşaatının tamamlanması için çalışmalara başlanmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kısa sürede tamamlanan 

Belarus Minsk Camii’nin giriş katında konferans salonu, sergi 

salonu-fuaye, abdesthaneler, bilgisayar odaları bulunuyor. 

Caminin mimarisi Tatar mimarisi izlerini taşırken, Diyanet 

Vakfı iştiraklerinden KOMAŞ A.Ş tarafından Ankara’da yapılan mihrap, minber, kürsü ile halı, tezyinat çalışmaları da 

klasik Osmanlı izlerini yansıtmaktadır. Aynı zamanda Minsk Camii'nin bütün halıları Serko Halı tarafından yapılmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Belarus Müslümanlarına bir hediyesi olan cami yaklaşık 7 milyon dolara mal oldu.

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada tarihi bir 

ana şahitlik ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın katkıları 

ile yeniden inşa edilen Belarus Minsk Camii’nin açılışını 

gerçekleştiriyoruz. Minsk Camii’ne katkı sunan herkese şahsım 

ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu ibadethane 

aynı zamanda Türk- Belarus dostluğunun da simgelerinden biri 

olacaktır.” diye konuştu. Ayrıca Erdoğan, "Açılışını yaptığımız bu 

cami kendisinin ülkesindeki Müslümanları sahiplendiğini Sayın 

Lukaşenko’nun bu noktadaki hassasiyeti nedeniyle şahsım ve milletim adına tekrar kendilerini kutluyorum" dedi. 





Türkiye Fabrika / Turkey Factory 

0 850 850 45 45

www.
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HAMLE KUNDEKARİ 
ANKARA 

ULUS CAMİİ 

ÇALIŞMALARI 
Ankara Ulus Camii atölye çalışmalarını sürdüren  

Hamle Kundekari’nin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 

Çalışmalarında başarılar dileriz. 

TEMPO KOMPOZİT 
AFYON’DA 

ÇALIŞMALARINI 

TAMAMLADI 
Afyon - Emirdağ Akşemseddin Camii Kubbe imalatı 

çalışmalarını sürdüren Tempo Kompozit çalışmalarını 

tamamladı. Çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 

GÜLSEVEN HALI 
ANTALYA’DA 
% 100 yünden üretilen ürünleriyle çalışmalarını Antalya 

Murat Paşa’daki Camii’de tamamlayan Gülseven Halı 

ürünlerini teslim etti. Çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 
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PAYİHAT NAKKAŞ'IN 

KISIKLI, BİTLİS VE 

ANKARA’DAKİ ÇALIŞMALARI 
Payihat Nakkaş Kuzey Ankara Camii ve Kısıklı’daki Camii 

kubbesi çalışmalarını tamamladı. Kalender Camii Ahlat 

Bitlis’teki çalışmalarını da Aralık ayında tamamlayan 

Payihat Nakkaş’a yeni çalışmalarında başarılar dileriz.

ÖZKUL HALI’NIN KARS, 

ERZURUM, AĞRI VE 

HOLLANDA’DAKİ KASIM  

AYI ÇALIŞMALARI... 
Kars Selim Otogar Şehitler Camii Özkul Halı tarafından 

Kasım ayında tamamlanan Özkul Halı’nın Erzurum Oltu 

Yol boyu Camii ve Ağrı Doğubayazıt Büyük Ağrı Camii 

çalışmaları da tamamladı. Yurtdışındaki çalışmalarını da 

sürdüren Özkul Halı’nın ayrıca Almanya’daki Bergen Opzoom Hollanda Ulucami halısı Özkul Halı tarafından yerinde 

döşenmiştir. Çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 

EMEKSAN TASARIM 
SAMSUN’DA 
Şıhlı Köyü Merkez Camii Samsun Lâdik’teki tasarımlarını 

tamamlayan Emeksan Tasarım’a işlerinde kolaylıklar 

dileriz. 



MUSTAFA  ADİLE 
KAĞNICI CAMİİ

BASTONLU ALEMDAR SULTAN CAMİİ

FATİH CAMİİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ CAMİİ

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCA CAMİİ

M. NECMİ ÖKSÜZOĞLU

 M.N.Ö Planlama Mimarlık İnşaat Ltd. Şti.  Yönetim Kurulu Başkanı, Mimar M. Necmi ÖKSÜZOĞLU 1991 yılında Selçuk Üniversitesi’nden 
lisans diplomasıyla mezun oldu. 1993’ten bu yana da cami mimarisi ve bina projelendirme alanlarında hizmet vermektedir.

 Üç boyutlu programlar ve çalışma maketleri kullanarak doğru ve hızlı bir şekilde yapının fonksiyonel ve estetik tasarımını yapmaktadır. 20 yıllık 
tecrübesi ile klasik ve modern cami mimarisi üzerinde çalışmaktadır.

 Cami hayatın merkezidir düşüncesini ilke edinip mimarisini buna göre projelendirmekte ve insanların ihtiyaçlarına cevap veren mekanlar tasar-
lamaktadır.

 Cami yapımında finans sıkıntısının yaşanması camilerin yalnızca halktan para toplama sistemi ile yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda 
sağlam bir fon oluşturulması bu sıkıntıyı giderecektir.

 Camilerin yalnız namaz kılınan mekan olarak görülmesi ve bizde bunun talep edilmesi alışa gelmiş anlayışın sonucu olsa da M.N.Ö Planlama 
Mimarlık İnşaat Ltd. Şti. bu anlayışı değiştirmek ve camilerin Müslümanın hayatında hak ettiği yeri alması için çalışmakta ve projeler geliştirmek-
tedir. Ecdadımızın dünyada bıraktığı sağlam ve görkemli eserlere olan saygımız ve hayranlığımız bize bu anlayışı kazandırmıştır.



ÇEÇENİSTAN
AHMET KADİROV CAMİİ

SELÇUKLU MÜFTÜLÜK KÜLLİYESİ

HASAN ARI - AVRUKON GAYRİMENKUL CAMİİ

KARATAY AKABE CAMİİ

YENİ ÖZLEM CAMİİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CAMİİ

TATLICAK AZİZ MAHMUT HÜDAİ CAMİİ 

ŞEKER MAH. ŞEFİK CAN CAD. KERBELA SOK. AVRUKON PLAZA NO:2/703  SELÇUKLU/KONYA   

w w w . m n o m i m a r l i k . c o m
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M
irman Kurşun’ markanız nasıl doğdu? 

Şirketinizi tanıyabilir miyiz?

Mirman Kurşun, vakıflar geleneğinin 

devamı olarak, kara düzen kurşun üretim tesislerinden 

günümüzün modern üretim tesislerine uzanan 45 yıllık 

bir tecrübeyle büyümeye devam etmektedir.

Bakır ve kurşun kaplama sektörünü bilmeyenler 

için ürün satın alırken nelere dikkat etmelerini 

önerirsiniz?

Kurşun günümüzde 1. ve 2. kalite olarak ayrılmaktadır. 

Biz 1. Kalite kurşunu saf kurşun olarak 2. Kalite kurşunu 

normal kurşun olarak adlandırıyoruz. Saf kurşun; %99.96 

ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu oranın altın kalan kurşun 

normal kurşun olarak adlandırılır. Mirman Kurşun, rafine 

işlemlerini yardımcı kuruluşlarla birlikte son teknoloji 

alet ve makineler kullanarak en ince noktaya ulaştırmayı 

başarmıştır. Müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin en 

önemli sebebi güven esaslı çalışmamızdır. Hayırseverlere 

ve dernek yöneticilerine tavsiyemiz kurşun alımı yaptıkları 

kişileri ofis ve üretim tesislerinin, sigortalı çalışanlarının 

olup olmadığını ve referanslarının bizzat takip edilerek 

iyi araştırmaları gerekmektedir. 

Önümüzdeki yıllar için çalışmalarınız ve 2017 

hedefleriniz nelerdir? 

Mirman Kurşun’un 2017 hedefi, üretim kapasitemizi 300 

tonda 500 tona çıkartmak ve doğru satış politikalarıyla 

üretim kapasitesi kadar satış yapabilmektir. Burada asıl 

amaç, üretim kalitesi ve satış politikalarından ödün 

vermeden gelecek yıllara güven tesis etmektir.

Sektörel dalgalama ve ekonomi üzerine projeleriniz 

ve beklentileriniz neler olur? Sizce sektörde şu anda 

ekonomik sıkıntı var mı? Yorumlarınız nelerdir?

Cami sektörü müteahhitler ve ihalelerle belediyeler 

tarafından bu kadar yoğun bir şekilde yapılmıyordu. 

Dernekler ve vakıflar tarafından yapılan işlerde krizlere 

rağmen geçte olsa finanse edilebiliyordu. Böylelikle 

krizlere ve zorluklara karşı daha dirençliydik bugün ise 

aynı direncimizi yine uyguladığımız iş kalitesi ve disiplinli 

finans politikalarıyla korumak yolunda mücadelemizi 

sürdürüyoruz. Uygulayıcı olarak 45 yıllık bir tecrübeye 

sahibiz. Bu da piyasadaki eksiklikler ve sorunlar ile 

alakalı olarak empati yapabilmemize vesile oldu. Bunu 

Sektörde 

hızla büyümeye 

devam eden

MİRMAN 
KURŞUN'un

ürünlerini konuşmak 

için fabrikasına 

konuk olduk... 
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da avantaja çevirmek adına kendi ürettiğimiz levhanın 

sektördeki diğer uygulayıcılar için mevcut bütün sorunları 

tolere edebilmek adına bir adım önde gitmemize sebep 

olmuştur.

Sektördeki sorunlar nelerdir ve sizce nasıl çözülebilir? 

Diyanet işleri ve devletten cami sektörüyle ilgili 

beklentilerimiz, SSK, vergi, iş güvenliği gibi şantiyelerde 

zorunlu olan durumların kurumsal firmalarca yerine 

getirilmesi fakat merdiven altı firmaların bu zorunlulukları 

yerine getirmeyerek haksız rekabete yol açmalarını 

engellemeleridir. Şimdiye kadar edindiğimiz tecrübelere 

dayanarak küçük kar amaçlı davranan dernekler ve 

başkanlar büyük zararlara maruz kalmışlardır. Çünkü 

büyük yatırımlar yaparak aldıkları malzemeleri yanlış 

ustalara ucuz işçilikle yaptırarak hem işe, hem de piyasada 

ki güvenin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bu sebeple ucuz 

işçilik yaptırarak kar edilemeyeceğini burada kesin olarak 

belirtmek isterim.

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı beklentilerinizi karşıladı 

mı? Firmanız açısından avantajları ve dezavantajları 

nelerdir?

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı beklentilerimizi karşılıyor. 

Sizlerin kendi içinizde yaptığınız istişarelerin sonucunda 

ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için yaptığınız 

değerlendirmelerin farkındayız. Bu her sene yapılan 

fuarlarımızın önceki yıllara göre daha renkli geçmesinin 

sebebidir. Bu fuarların firmamız açısından avantajı 45 yıldır 

yaptığımız işin sektörleşmesine katkıda bulunmasıdır. Bu 

durum kurumsal davranmayı zorunlu kılar dezavantajı 

olduğunu hiç düşünmüyorum.

Son olarak, sektörle ilgili eklemek istedikleriniz var 

mı? 

Son olarak şunu belirmek isterim ki;

Bu bölünmelerin yaşanmaması için firmalar arasında 

ki ilişkilerin doğru anlaşılması ve söylentilerden uzak 

kurumsal toplantılar düzenleyerek samimi ilişkilerin 

kurulmasına vesile olmalarıdır.

Engin Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, 

çalışmalarınızca başarılarınızın devamını dileriz.

Sektördeki bölünmeler, 

sektörde haksız rekabetin artması, 

sektöre ve dolayısıyla tüm firmalara 

zarar verecektir.

Zamanında teslimat yapılamaması ve 

doğru mal teslimi konusunda sıkıntılar 

yaşanması, kurşun piyasasındaki 

güvensizliğin artması ve bu sıkıntılara 

karşı önlem alınamamasıyla 

imalat sektörüne adım attık.
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S
ait Bey Merhaba, şirketinizin en son yaptığı 

çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Şirketimizin ürettiği Sıvaper Kurşun Altı Çamur’un 

kullanıldığı son çalışmalardan bazıları: Güneşli Hz. Halil 

İbrahim Cami, Soğanlık İmam Buhari Camii, Uşak TOKİ 

Camii, Üsküdar Son Durak Camii, Sultanbeyli Ebubekir 

Sıddık Camii, Antalya Kepez Belediye Merkez Camii en 

son çalışmalarımızı tamamladığımız eserlerdir. 

Yaptığınız işteki en önemli ayrıntılar sizce nelerdir?

Yaptığımız işte en önemli özelliğin kalite olduğuna 

inanıyorum. Kaliteden kesinlikle ödün vermeden 

üretimimizi süreklilik çerçevesinde ilerletiyoruz. Sıvaper 

ailesi olarak ürünlerimizde ki bu kaliteyi korumak ve 

ilerletmek tabi ki bir alt yapı ve tecrübe gerektiriyor. 

Bu tecrübe ve alt yapıda bünyemizde mevcuttur.  

Biz pazarlama ekibi olarak her zaman pazarın 

bize verdiği mesajları en iyi şekilde üretime ve  

Ar-Ge’ye ulaştırarak yeniliklere uzak durmamaya  

gayret gösteriyoruz, dolayısıyla müşterilerimizden gelen 

talepler doğrultusunda yenilikçi ve uygulaması kolay olan 

ürünleri üretmemiz kolaylaşıyor. Az önce de bahsettiğim 

üzere talepler pazarlama ekibine ulaşır, ardından Ar-

ge ile paylaşımdan sonra faaliyetler gerçekleşir. Takım 

oyunudur aslında. 

Abilerim çok iyi bilir. Evvelden kurşun, alüminyum vb. 

altına horosan çamuru serilirmiş fakat bunu hazırlamak 

epey zahmetli bir işmiş. Şimdi ise biz bu çamurun hazırını 

üretiyoruz ve pazara sunuyoruz. Bunlar Ar-Ge’nin ne 

kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Bu şekilde müşteri 

memnuniyeti artar ve uygulama zamanından tasarruf 

sağlanır. Önümüzdeki Yıllarda Yürütmeyi Düşündüğünüz 

Perlit esaslı farklı 

yapı malzemeleri 

üreterek gün geçtikçe 

büyüyen çalışmalarıyla 

tanıdığımız 

SIVAPER
ile bu ayki sayımızda 

keyifli bir röportaj 

gerçekleştirdik. 

Araştırma ve geliştirme

faaliyetleri bir firmanın 

olmazsa olmazıdır. 
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Yeni ve farklı projeleriniz var mı?

Yeni ve farklı projelerimiz mevcuttur ve sürekli olarak 

pazardaki gelişmeleri takip etmekteyiz. Uygulama yapan 

firmalar ve kalfalar direk olarak muhataplarımızdır. Her 

firmadan, her kişiden gelen fikirlere açığız. Sonuç itibari 

ile biz üretici bir firmayız piyasanın taleplerine göre 

durmaksızın yenilikçi ve kaliteli ürünler üretmek asıl 

hedefimizdir.

Sektörünüzde ürün almak isteyenler için nelere 

dikkat etmeleri konusunda tavsiyeleriniz nelerdir? 

Ürün almak isteyenlere önerim şudur. Sonuç itibari ile 

ürünün kullanıldığı yerler kutsallık taşıyor. Kaliteden 

vazgeçilmemesini öneririm. Bir işi yaparken içimize 

sinmesi gerekiyor. Ürünlerimizin kullanıldığı yerler 

genelde kubbelerdir ve bir kez yapılan hata kabul 

etmeyen işler arasındadır. Doğru malzemeden kastım 

hacminin yüksek ve yoğunluğunun az olmasıdır. Bu 

şekilde olan ürünler hem ısı yalıtımını fazlalaştırır 

hem de üstüne gelecek olan kurşun, alüminyum vb. 

malzemelere zarar vermez, uygulamasını kolaylaştırır.

Sıvamacılık sanayisinin ve sektörünün en zor yanı 

sizce nedir? 

Gerekli ekibe ve tecrübeye sahip iseniz ben şahsen bir 

zorluk olacağına inanmıyorum. Sonuçta firmamız perlit 

genleştirme olsun perlitli sıva üretimi olsun senelerin 

tecrübesine sahiptir. Tabi bu alt yapıyı oluşturmakta kolay 

olmuyor. Zorlukları aşmanın tek yolu vardır o da pazardan 

gelen taleplere, çağrılara süratle cevap vermektir. Bu 

şekilde sistem kurulursa zorlukla başa çıkılabilir.

Piyasada yaptığınız işlerle ilgili size gelen olumlu ya 

da olumsuz eleştiriler var mı? Varsa nelerdir?

Piyasadan hem olumlu hem de olumsuz birçok eleştiri 

aldık. Aldığımız eleştirilere örnek verecek olursam; Sıvaper 

Kurşun Altı Çamur'un Ar-Ge çalışmalarını başlattığımız da 

firmalara ve kalfalara numune ürün yolladık ve herkesin 

fikrini sorduk. Çeşitli eleştiriler aldık ve Sıvaper Kurşun 

Altı Çamur'u üretmeye başladık. Aldığımız yorumlardan 

birçoğu olumlu idi. Ekonomik ve kaliteli olması pazardaki 

eleştirileri olumlu yöne çevirdi. Mühim olan eleştiriler 

karşısında gerekli sonuçları çıkartıp, eksikleri gidermektir. 

Sonuç olarak şu an için pazardan gelen sesler gayet bizi 

memnun ediyor. İşimize bağlılığımız ve sürekliliğimiz için 

bize destek oluyor. Her zaman fabrikamızın kapıları her 

kişiye ve firmaya açıktır. Olumlu ve olumsuz tüm eleştirilere 

açığız. Sıvaper Ailesi olarak bu sektöre hizmet etmek bizim 

için çok büyük bir şereftir. Herkese iyi çalışmalar, hayırlı 

kazançlar diliyorum.

Sait Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, 

çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

Cami sektöründe herkes 

birbirini tanıyor. Saygılı ve dürüst bir 

şekilde çalışmak özellikle 

cami sektörü için çok iyi olacaktır.
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‘CAMİ 
ESNAF 
SANATKÂRLAR 
DERNEĞİ’nin 
Kasım ayı Toplantı 

Notları...

Ö
ncelikli hedefleri kaliteli, işini düzgün yapan 

ve sözünü tutan arkadaşlarla bir araya gelerek 

böyle bir topluluk oluşturmak olduğunu belirten 

üyeler, çalışmalarını resmiyete dökme kararı alarak ve  

sektörde sorunları ele alan birçok toplantı yaptı. 

Nitekim, 27 Kasım 2016 tarihinde Sultanbeyli Dumanlı 

Restaurant’ta toplanan ‘Cami Esnaf Sanatkârlar Derneği’ 

adı altında kurulan dernek ilk aylık toplantısını yaptı. 

Resmi olarak yeni kurulan derneğin üye sayısı 25 

olmasına rağmen şu ana kadar 35 ayrı üye talebi 

başvurusu bulunmakta olduğu bilgisi verilmiştir 

Dernek üyeliği için başvuran kişinin nasıl işler yaptığı 

ve referansları araştırılıyor. Dernek üyeliği için şu anda 

sayı artışı minimal tutulmak istenmekle beraber 100-150 

gibi rakamlara ulaşmak derneğin daha sonraki öngörülü 

hedefini oluşturmaktadır. 

Derneğin hedefi şu anda 30 kişiyi geçmeden çalışmalarını 

sürdürmek ve öncelikle 25 kişi olan üye sayısı ile yola 

çıkıp derneğe güvenilirliğini sağlayacak kişileri derneğe 

alabilmek amaçları arasında bulunuyor. 

Dernek amacı Cami Sektöründe ne kadar iyi insanlar 

varsa hepsini bir araya toplayıp, Türkiye’deki ‘Cami 

Esnaf Sanatkârlar Derneği’ çalışmalarını, her bölgede, 

diyanette derneğin isminin geçmesi ve dernek adını, 

çalışmalarını tüm dünyaya duyurmaktır. 

Cami Sektöründe yapı ve restorasyon tarafında 

standardizasyon ile yine yapı sektöründeki gibi 

‘Örnek olmak ve güzel işlere 

imza atmak adına böyle

 bir karar aldık. Nasıl yaparız? 

Sorumluluk almak ve neler yapmamız 

gerektiğini  bir müddet düşündük, 

tartıştık ve derneğimizi 

kurma kararı aldık. 

2 ay oldu derneğimiz faaliyete geçti.’ 

diyen Sn. Salih Karadağ 

derneğin başkanlığına 

seçilmiştir. 
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belirlenmiş kalite standartlarının getirilmesi toplantının 

gündemi meşgul eden önemli kritik noktaların başında 

geliyor:

 İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan, vergi veren,  

 kurumsal olan firma tercihi, yasal mevzuatlarınız  

 açısından önem teşkil edecektir. Bu süreç yasal olduğu  

 kadar manevi olarak önemli bir konu olarak sektörde  

 önemli sorunsal noktalardan biridir. 

 Firmalar arasındaki fiyatlandırma ve rekabet  politikası  

 gereği faturalandırma konularında boşluklar yaşayan  

 firmaların tercihi, yasal olarak ve kişinin de tercihi  

 ölçüsünde tercih edilmemelidir. 

 Yapılan iş ya da hizmet kimi zaman caminin en  

 yüksek bölgelerinde olması itibariyle tehlikeli ve  

 yapım süreci meşakkatli bir iştir. İş güvenliği, çalışanların  

 sağlık raporlarından, meslek sertifikalarına kadar,  

 yangın eğitiminden, ilk yardım eğitimine kadar  

 belgeleri tam ve eksiksiz olmak zorundadır. 

 Rekabet sürecinde kurumsal bir şirket olmak maliyetleri  

 artıran bir durumdur.  Bu da daha yerel ve amatör çalışan  

 kurumsallaşamamış şahıs şirketleriyle rekabeti  

 zorlaştıran bir süreçtir. Ancak kurumsallık yapılan  

 işin layıkıyla tam ve eksiksiz teslim edileceğinin de bir  

 göstergesidir. 

 Bu nedenle günümüzde kurumsal, çalışanına değer  

 veren, fatura kesen  ve vergi veren firmaları tercih  

 etmek daha fazla önem kazanmaktadır.

 Sektörde standardizasyon gereklidir ve  

 standardizasyonun sürekliliği yasal merci tarafından da  

 denetimi gereklidir.

 Cami sektöründe kalite standartlarının belirlenmesi  

 için çalışmalar yapılmalıdır. 

Her yıl düzenlenen fuar organizasyonları, tüm il ve 

ilçelere gönderilen Cami Dergisi’nin sektördeki dağınıklığı 

toparlayarak sektöre önemli ölçüde kurumsal bir kimlik 

kazandırmıştır. 

Bu yılda geçen yıl gibi kaliteyi teklifle takip edebiliyor 

olma, ürünleri  alternatifleriyle birlikte yerinde görüp 

tanımak adına, bir çok firmayı ve fuar ziyaretçilerimizi bir 

araya getirmek, değerlendirme şansını yakalayabilmelerini 

sağlamak adına düzenlediğimiz fuarımız daha önemli hale 

gelmiştir.

Gerçek anlamda sanatkâr, 

şirket ve esnaf olabilmeyi 

oluşturabilmek ve işini iyi yapan 

kişileri bir araya getirmek dernek 

faaliyetlerinde ön sırada yer alan 

temel amaçlarından biri. 



SANATSAL TAŞ RESTORASYON



SANATSAL TAŞ RESTORASYON İNŞ. LTD. ŞTİ.
İSKENDERPAŞA MAH. KIZTAŞI CAD. NO: 7/11  FATİH-İSTANBUL 

GSM: 0533 540 87 75  - 0538 961 36 69
mehmet_celikoz@hotmail.com
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YÜKSEK MİMAR 
MAHMUT SAMİ 
KİRAZOĞLU, 

Cami Mimari Sorunları, 

Önerilerini ve 

Değerlendirmelerini 

‘Ulusal Cami Mimarisi 

Sempozyumu’nda 

Aktardı. 

Eşref-i Mahlûk olan insanın en saygın yeri alnının Hâlik’i 

için yerlere kapandığı ama en fazla yüceldiği secde ve 

kulluk, iman, ilim, irfan, edep, niyaz ve tevhid makamıdır. 

Camiler, dün, bugün ve yarın düşünülerek Allah 

rızası için yapılır. Yalnız gerekliyse yapılmalıdır. 

Gereken yere ve gerektiği kadar, gerektiği tarzda 

yapılmalıdır. 

MANEVİ DUYGULARIN BÜTÜNÜNÜ YAŞAMAK

Bir Mümin’in yarım saatlik ibadeti için camiye giriş 

çıkışında manevi yönden büyük fark oluşur. Belki zararlı 

girer karlı çıkar. Belki de karlı girer daha karlı çıkar. 

Âlemler şerefine hak olunmuş Peygamber Efendimiz 

Beytullah inşaatlarında sırtlarında taş taşıyarak mahlûkata 

nasıl bir ulvi hizmet örneği sunmuşlardır. Bu Sünnet-i 

Şerif’le kaç kişi müşerref olabilir ve nasiplenebilir ki? 

Fırsatı azimle kovalamak, gelirse kaçırmamak lazımdır. 

CAMİYE BAKIŞ 

Mimaride binaya dıştan ve içten bakış gibi (özellikle 

camide) caminin de âleme bakışı önemlidir. Bu 

Beytullah’ın, bu secdegâhın, bu niyazgâhın, bu 

Nazargâh-ı ilahinin sonradan insanı hesaba çekme 

tehlikesine maruz kalma ihtimali de vardır. Bu yüzden 

cami yaptıranlar, iznini verenler, çizenler, uygulayanlar 

yani nasipliler hepsi emanetçi olduklarının şuurunda 

olarak, bu büyük hizmetin gereğini ifa için halisane canı 

gönülden çalışmalıdırlar. Özellikle hayırsever halktan 

 ‘Cami’nin maddesi, manası, unsurları, geleneği, geleceği, sorunları ve öneriler ile ilgili bazı 

konuları paylaşmak istiyorum: İlk mescit Kâbe’dir. Camiler Beytullah’tır. İnanç ve ibadetin mecz edildiği 

maddi kaygıdan ırak insanın kendisiyle hesaplaştığı kulluk vasıflarının, vecibelerinin mahlûkatla 

paylaşımlarının anlatıldığı Yaradan’ına ibadet hamdı. Şükür ve dua ettiği; bazen tek ancak çoğunlukla 

cemaatle uygulandığı mekândır.’ dedi. 
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toplanan yardımın doğru yere gitmesi gerekir, çünkü bu 

bir emanettir. Helal sarfiyatın önemi; helal kazançtan 

aşağı değildir! 

CAMİ SANATI’NIN DÜNDEN BUGÜNE DURUMU

Cami sanatının kapısı yüzlerce sene önce kapanmamıştır. 

Kopyası bile yapılamayan o ecdad yadigârlarıyla âşık atmak 

niyeti niye? Ne estetik, ne statik, ne detay, ne bütün, ne 

fonksiyon, ne sirkülasyon, ne hacim, ne nispet, ne malzeme, 

ne maliyettir. Karmaşık, kimliksiz bir çelişkiler yığını. 

Dolayısı ile de hedefe ulaşamayan özenli projemsilerle ne 

yapılmak isteniyor ki? Üstüne üstlük tek hata yetmeyerek 

kopyalanıp dağıtmak sureti ile katlanabiliyor ama Neden? 

Çünkü proje beleş! El cebinden hayır olmaz. Nasibi olan 

zaten bayırı yapacaktır. Aslında yapının esası -en önemli 

kısmı olan- fikir projesinin bir kâğıt tomarı gibi düşünülerek 

bu kadar ucuzlatılması acı bir durumdur. Burada cehalete 

saygı yerine, işin ciddiyetine ve hassasiyetine binaen, ilme 

ve tecrübeye hürmet, emeğe takdir de olmalıdır. Falan 

yerden alınan bir planın filan yere uyması birçok sebepten 

mümkün olamaz, olmamalıdır da.

CAMİ PROJELERİ 

Cami projesinde, özel yarışmalar hariç karar mercii, Cami 

idare heyeti veya en çok para yardımında bulunandır. Hep 

bunlar iyi niyetlidir 'iyi niyet şart, ancak yetmez, takdir için 

bilgi, kültür, iman gereklidir.

Mimara ödenecek proje ve kontrollük parası sanki sokağa 

atılmış gibi kabul ediliyor, hatta büyük bir meziyetmiş 

gibi bedava proje yaptırdık diye çevreye övünülüyor. 

Dolayısıyla mimar kontrole gelmiyor, kim bilir kaçıncı defa 

tatbik edilen o proje de kalfa ve heyete esir düşüyor. İlk 

ve en önemli etap olan fikre değer verilmeyip projenin 

karşılığı verilmezse bazen de çalınıp habersiz başka yerlere 

uygulanırsa bu kul hakkına girmez mi? Önce İslam adına 

hizmeti iyi öğrenip sonra yola çıkmak gerekir. 

Yapımı birkaç sene süren ve tarihe mal olması düşünülen 

bir eserin projesine niçin birkaç ay ayrılmaz. Bayrağı 

teslim alan çok zaman geriye koşuyor. Neden? Çünkü 

bilinçsizlikten. Bizde atiye göre yararlı ecdat olmak 

istediğimizden, dürüstlüğümüzle birlikte zararlı ecdat 

olmamalıyız. Dere yatağına bina yapıp, ama sel gelince 

suçluyu dışarıda arayan durumuna da düşmemek için 

zamanında, yerinde, usulüne uygun, kanuni, düzgün ve 

doğru iş yapmamız şarttır.  Bu kıymet bilmezlik ve teşvik 

noksanlığından ötürü Türkiye’mizde senede yüzlerce 

cami yapılırken maalesef cami mimarlarımız ters orantıda 

ikili rakamların üzerine bir türlü çıkamıyor. Çünkü bu 

uygulamalar mimarsız imarlardır. 

CAMİ SANATININ USTALARINDAN ÖRNEKLER

Cami tasarımında Mimar Sinan devrinde doruk noktaya 

ulaşmış olmasına rağmen, ilk mescitten günümüze kadar

 Cami mimarlarının 

fazla yetişmeme sebebi 

mimarlık fakültelerinde yeterli 

cami eğitimi verilmemesi ve de 

cami yaptıranlar tarafından manevi, 

maddi desteklenmemesidir.



RÖPORTA J

www.camidergis i . com76

geçen evrede bir gelişme, bir farklı açı yakalayabileceksek 

neden istifade etmeyelim. Çok direkli camiler birazda 

o devrin imkânlarına paralel olmuş büyük açıklık 

geçememişler. Emevi, Abbasi, Mevliki ve ayrıca Selçuklu 

ve Bursa Devri gibi bu süreç İslam tarihinin, sanatı ve 

kültürüdür. Sinan tarzında olduğu gibi planlamada 

insanın psikolojisini düşünerek bazen büyük bir kubbe 

altında toplulukla bazen de kenarda bir maksurede tek 

ve sessiz kalmak isteyerek mutlu olabileceğini bilmeliyiz. 

Unutmayalım ki, zamanında düşünceye daha çok 

zaman ayırıp işleve daha duyarlı olunmuştur. (tuvalet ve 

abdestlik arasında belirli bir mesafe bırakılması gibi)

İncelemeliyiz, irdelemeliyiz, detayda ve bütünde ruhunu 

bozmadan, aynı besteye bir sürü güfte giydirmek yerine 

yeni, yorumlar katabilmeliyiz. 

Tabi ki farklı düşünceler olacak, bu çeşitliliği getirecek 

ancak "olmazsa olmaz noktalarında ortak paydada 

buluşarak fikirden fiile daha rahat geçilecektir. Mimaride 

kırılan kol yen İçinde kalmaz, saklanmaz göz önündedir. 

Neticede imkân sağlayan, tasarlayan, yaptıran, yapan, 

kullanan, seyreden bir şekilde anlaşmak zorundadır. 

Teknolojiyle birlikte işlevine uymak kaydı ile Caminin 

gelişimi olabilir, ama namaz kılmanın gelişimi olamaz 

ancak imkanlarla kolaylıklar, rahatlıklar, emniyet, konfor, 

hijyen vb. daha fazla sağlanabilir. Buna karşılık sırf 

değişiklik olsun çağdaş yapıyorum diyerek “keşke usulü 

ile üslubu ile ve nispeti ile yapabilse” kubbeden kaçmaya, 

tarihe sırt çevirmeye işlevinden kopuk, soğuk ve kasvetli 

akustiği perişan saf düzeni ile İlgisi olmayan garip şekiller 

peşinde olmasa gerek. Bu tarz denemelerden hangisi 

hatta dünya genelinde de olsa en küçük bir Mimarbaşı 

Kocasinan önüne geçebilmiştir. Yaklaşanı dahi olmayan 

o büyük ustanın yüzlerce sene önceki imkânlarıyla detay, 

bütün ve ruhtaki yaptığı şaheserlerinin birçok sırrının bile 

hala çözülemediği düşünülürse onun namına konuşarak 

şimdi yaşasaydı şunu yapardı bunu yapmazdı demek, 

haddi aşmak olur herhâlde. Medyumu Şükran olarak 

rahmetle anıp o büyük tevazu sahibi Mimarlar Sultanına 

sadece hayran olunur. Lütfu İlahi olan elimizdeki manevi, 

maddi miras nimetlerine şükrederek dağlardan gemileri 

bir gecede aşıran ecdadımızın izlerinden yürümeye, 

çözmeye, istifade etmeye, mümkünse hatta geliştirmeye 

çalışan kadirşinas evlatlardan olmak ne güzel. Diğer 

denemeler ileri gidebiliyorsa ne ala, geriye kayıyorsa 

emekler nereye gidiyor? 

Bölgesel, tarihsel üslup, Selçuk ve Osmanlı’dan 

sonra yabancı etkiler, Barok, Ampir, yeni klasik devir 

ve günümüz istisnalar hariç, çabalamalara rağmen 

çağdaşlaşamamaktadır. Burada, bu tarihi yoğunluktan 

sonra göz ve gönlün kabulleneceği yumuşak bir geçiş 

daha uygun olsa gerek.

Yüksek Mimar Mahmut Sami KİRAZOĞLU’nun Cami mimari 

sorunları, önerileri ve değerlendirmelerinin devamı bir 

sonraki sayımızda yer alacaktır.
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Ö
nemli gelişmelerin yaşandığı sektörümüzde 

gelişen teknoloji ile kurumsallığın büyüyüp 

artması adına yapılan çalışmalar, dernek 

faaliyetlerinin artmasına öncülük ederken ve buna 

öncülük eden sektör firmalarının da faaliyetleri  büyüyor. 

Daha önceki yıllarda sektör firmalarının sık sık bir araya 

geldiği ve sektördeki sorunların ele alındığı birçok toplantı 

yapıldı. Tarafsız bir platform oluşturulması gerektiği ve 

gerekliliği de bir çok toplantıda yer almıştı. 

‘Cami Esnaf Sanatkârlar ve İş Adamları’ adı altında dernek 

kurma çalışmaları için bir araya gelen dernek gönüllüleri 

‘Cami Esnaf Sanatkârlar ve İş Adamları Platform 

Toplantısı’nı 26 Kasım 2016 tarihinde Pendik Belediyesi 

Güzelyalı tesislerinde yaptı. 

Yardımlaşma derneği olarak nitelendirilmenin yanında 

sektör sorunlarına çözüm bulabilmek, sosyal çevre 

oluşturabilmek, yapılan çalışmalarda kalite ve niteliği 

daha standart bir hale getirebilmek toplantının başlıca 

konularıı arasında yer almaktaydı.

Dernek gönüllüleri üye görev paylaşımında bulunurken, 

2017 yılında çalışmalarını hızlandırmak için karar aldılar.

Dernek faaliyetlerinin gelişimi konusunda da çalışmalarını 

ilerleyen günlerde siz okuyucularımızla paylaşacağız. 

Sektörün 

Yeni Yapısal 

Kuruluşu

CAMİ 
ESNAF 
SANATKÂRLAR 
VE İŞ ADAMLARI 
PLATFORMU

Son yıllarda sektörümüzde ki 

birçok firma ve sektör temsilcileri 

bir araya gelerek sektör 

sorunlarını tartışıyor, 

çözüm önerilerinde bulunuyor ve 

neler yapabiliriz’i konuşuyorlar. 





www.camisamdani.com

www.camisamdanlari.com

www.camisamdani.com

www.camisamdanlari.com

+90 544 399 77 88
+90 536 456 43 93
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S
n. Salih Karadağ sizi tanıyabilir miyiz? ? 

1984 Samsun doğumluyum. Yaklaşık 18 yıldır cami 

minaresi yapmaktayım. Bunun 8 yılı Karadeniz 

Bölgesi’nde ve kalan 10 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da 

işimi sürdürmekteyim.

Cami Sektöründeki sorunlar sizce nelerdir? 

Cami sektörümüzdeki sorunlardan benim gördüğüm 

kadarıyla en büyüğü derneklerimizin, dernek 

başkanlarımızın yanlış kişilerle diyaloga girmeleridir. 

Piyasadaki ustaları iyi tanımamaları, kime iş verip 

verilmeyeceğini ve iş yapan firmaları çok iyi araştırmaları 

gerekiyor. Şu mantık olmamalıdır: X firmasının akrabası 

bu işi yapıyor, firmayı ve ustayı görüp bilmeden onun 

bunun aracılığı ile iş verilmesi olmamalıdır. 

Sizler çok yakın zamanda, bizimde bir yıldır üzerine 

düştüğümüz, yıllardır sektörün içinden birileri 

olarak sizler ‘Cami Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’ 

kurdunuz. Öncelikle Sektörümüz adına hayırlı 

uğurlu olsun. ‘Cami Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’ni 

kurma fikri nasıl oluştu? 

Hüseyin Bey, 8 yıl ‘Cami Sanatkârları’ olarak bir araya 

geldik. Öncelikli hedefimiz kaliteli, işini düzgün yapan 

ve sözünü tutan arkadaşlarla bir araya gelerek böyle bir 

topluluk oluşturduk. Toplantılar düzenledik camilere 

neler kazandırabiliriz düşüncesiyle 7 yılı aştık. Resmiyete 

dökmek istedik. Örnek olmak ve güzel işlere imza atmak 

adına böyle bir karar aldık. Nasıl yaparız? Sorumluluk 

almak ve neler yapmamız gerektiğini bir müddet 

düşündük ve tartıştık ve derneğimizi kurma kararı aldık. 2 

Ay oldu derneğimiz faaliyete geçti. Geçici başkan olarak 

başkanlık yapıyorum. 

‘Cami Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’ sektöre ne gibi 

katkılar sağlayacaktır? Derneğimizin ana faaliyet 

CAMİ ESNAF 
VE SANATKÂRLAR 
DERNEĞİ BAŞKANI 

SN. SALİH 
KARADAĞ 
İle Sektörü, 

Dernek Çalışmalarını 

ve Sektör Sorunlarını 

Konuştuk...

Dernek başkanlarının bizzat 

işlere gidip kendilerinin bakması, 

ustayı araştırması gerekmektedir. Usta ne 

söylerse söylesin iş ustanın aynasıdır.
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konusu ne olacaktır? 

Derneğimizin sektöre çok şeyler kazandıracağını ümit 

ediyorum. Öncelikle doğru ve düzgün işlerin yapılması 

ana amacımızdır. Merdiven altı iş yapanları piyasadan 

kaldıracağız. Genel hedefimiz bu sektörde ne kadar 

iyi insanlar varsa hepsini bir araya toplayıp, Türkiye’de 

genel olarak böyle bir dernek var, her bölgede, diyanette 

bu derneğin isminin geçmesi ve adımızı tüm dünyaya 

duyurmaktır. 

Sn. Salih Karadağ, merdiven altı tabirini kullandınız, 

sektörde gerçekten merdiven altı dediğimiz resmi 

olmayan firmalar mı? Resmi bir firma olupta işini 

vur kaç şeklinde yapan insanlar mıdır? Hangisini 

kastediyorsunuz?

Her ikisi de mevcuttur. Resmi olan cami sektöründe 100 

kalem varsa resmi varsa 10-15 kalemi vardır. Resmi olanı 

da resmi olmayanı da var. Amacımız bunları ön plana 

çıkarmak. 

Camilerde, cami sektöründe vergi kaçakçılığı 

konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Camiyle alakalı dernekler açısından baktığımızda çokta 

vergi resmi yapılmadığından dolayı kaçakçılığı var yok, 

tartışılır orası biraz muamma. 

Sektörden gerçekten sizin gibi derneğin içindeki bazı 

firmalarımız gibi bazı şirketlerden şöyle şikâyetler 

alıyoruz: “Biz bir yere teklif veriyoruz, Teklif verdiğimiz 

yeri Allah’ın evi olarak görüyoruz. Allah’ın evini 

yönetmeye kalkan insanlar bizi, vergiye tabii olmayan 

insanlarla ürünümüzü, fiyatımızı kıyaslıyorlar. Bu da 

bizi maalesef ikinci plana düşürüyor. Burada bir nevi 

buna dernekler ve diyanet işleri buna çanak tutuyor” 

diyorlar. Böyle bir şey gerçekten var mı? Bu konuda 

fikriniz nedir? Varsa çözümü nasıl olmalıdır? 

Resmi yaptığımızda iş 5 lira ise resmi olmadığında 2,5 

lira oluyor, buradan yola çıkarak, dernek resmiyete ve 

iş yaptığına değil, parası ucuz ve uygunsa buna göre 

yola çıkıyor. Belediyelerimiz bir takım yerler buna çanak 

tutuyor. Bizler ve birçok kesim ‘camidir diye, üç beş 

caminin, ustanın canını yakmayalım, ekmek yiyor şikâyet 

etmeyelim.’ mantığıyla hareket ediyoruz. Olması gereken 

bugün yapılan işlerde iş güvenliği yok, sigorta yok. Bunlar 

haliyle maliyete yansıyor. Bugün benim 10 liraya yaptığım 

işi 5 liraya yapıp benden daha çok para kazanıyor. 

Derneğin ise bu durum KDV ödemediği için işine geliyor, 

işi yapan kişinin iş güvenliği ya da sigortasının olmamasına 

çok bakılmıyor. Bizler bu durumu üç beş camide gerekli 

kurumlara iş güvenliği ve sigorta yok şeklinde bildirirsek, 

bu şekilde piyasaya yayılırsa bu durumların önlemi alınır. 

Bazı camilerimizde bu durum geçerli değil, bazı camiler 

için ön planda iş güvenliği, SSK ve senin resmiyetin, benim 

yarın muhatabım olmalı karşımda -bu işte beş yıl sonra 

resmiyetle yaklaşıyorlar. Kim yapmış sarı çizmeli Mehmet 

ağa mantığıyla yaklaşmıyorlar. Resmiyetteki işler önem 

kazanıyor. 

Bizim derneklerimizde en büyük sıkıntı, dernekte bilinçli, 

sözü geçen köyün en yaşlısı kimse derneğin başına 

getirilmiştir. Dernek başkanı olmuştur ki dernek başkanı 

olmak çok zor ki bende kendi köyümün derneğinin 

başkanıyım. Cemaatin 3 liralık işi 5 liraya neden yaptırdın 

şeklindeki tepkilerine karşılık dernek başkanı da güçsüzse 

geri adım atmak durumunda kalıyor. Bir hayırsever  

Bugün camiyle uzaktan yakından 

alakası olmayıp eline bir çanta alıp, 

güzel broşürler bastırıp, 

birilerinin yapmış olduğu işlerden 

resimler çekerek insanlara 

Anadolu ve Doğu Bölgesi’nde 

dernek başkanlarının yanına giderek 

kendilerini bu işi yapıyormuş 

gibi çantacılık yapıp resmi ya da resmi 

olmayarak işi satanlar var. 

Amacımız bunların önüne geçmektir. 
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geliyor, örneğin ben sizin caminizin örneği pencerelerini 

ben yaptıracağım. Hayırsever yalnız ustayı ben 

göndereceğim şeklinde yaklaştığında dernek bunu 

araştıramıyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı derneklere ne gibi bir 

katma değer sağlar? Yaptırım gücü var mıdır? Varsa 

bu olumlu mudur? Katkısı yok ise olması gerekir mi? 

%80 katkısı olması gerekir ama şu anda gördüğüm 

kadarıyla bir katkısı yoktur. Diyanetin katkısı olması için 

camilerdeki gönderilen projeleri düzeltmeleri gereklidir. 

Proje düzeltilirse sorun çözülür. 

Sektör, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce 

camilerimiz İslamiyet’ten beri vardı. Türkiye 

Cumhuriyeti kurulduktan sonra hızlı bir şekilde 

camilerimizin sayısı da artmaya başladı. Sektör 

tabiri caizse üvey evlat gibi kaldı ve herkes kendi 

başına iş yapmaya çalıştı. Bu işlerin en tepesi 

Diyanet işleri Başkanlığı diyoruz ancak yaptırım 

ve yapı anlamında yetkisinin olmadığını tespit 

ettik. Bunu sizde gördünüz, sizde resmi anlamda 

kısa zaman öncesinde ‘Cami Esnaf ve Sanatkârlar 

Derneği’ni kurdunuz. Üye sayınızı arttırmaya 

yönelik bir eğilime gittiğinizi duyduk. Resmi üye 

sayınız nedir? 

Resmi olarak üye sayımız 25’tir. Ancak 35 kişilik talep 

var. Hedefimiz öncelikle kişinin nasıl işler yaptığını ve 

geçmişini araştırıyoruz, bir anda 100-150 kişi olmak 

istemiyoruz. Hedefimiz şu anda 30’u geçmemektir. 

Gelen usta nasıl bir iş yapıyor,

yapılan iş kaliteli mi kalitesiz mi, 

bunu saptamak için derneğin 

araştırmayı yapıp niteliksiz işe izin 

vermemesi gerekiyor. 

Cami sektörüyle alakalı

kitapçıklar ve dergiler camilerin 

%80’inde mevcuttur. 

Dernekler internetten de 

yararlanabilirler. 

Cami Derneklerinin gerekirse 

dernekten bütçe ayırıp araştırma 

yapmalı, işi yapan kişiyi gidip 

yerinde görme imkânı yaratmalıdırlar 

ve işi ona göre vermelidirler. 
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Bu sektörde şu anda bizim tespit ettiğimiz 600’e 

yakın kişi ya da firmalar mevcut. Sizde derneği 2 ay 

öncesinde kurdunuz. 2017 yılındaki hedeflerinizle 

hangi kurallar doğrultusunda üye sayınızı 

arttıracaksınız? 

Öncelikle 25 kişi olan üyelerimizle yola çıkıp, üyelerimiz 

çevresinde sayıda sınır yok ama derneğe güvenilirliğini 

sağlayacak kişileri derneğe alabilmek amacımızdır. Gerçek 

anlamda sanat, şirket ve esnaf olabilmektir hedefimiz. 

Sizce bir cami dernek başkanı, yönetimi ya da 

bir hayırsever cami yapımında ihtiyaç olan bir 

ürünü alırken nelere dikkat etmesi gerekir? Dikkat 

etmeyerek ne gibi hatalar yapıyorlar? 

Öncelikle malzemenin kalitesinden ziyade maddiyat 

boyutuna bakılmaması gerekiyor. 5 liralık ürünle 3 liralık 

bir ürün aynı değildir. Malzeme kalitesi ve ustanın işinin 

araştırılması gerekiyor. Maddiyat son plandadır. Resmiyette 

olmayan bir firmadan ürün alındığında itiraz etmek, 

mahkemede ya da hukuken hakkını aramayabilmek çok 

zordur. 

Son olarak, Cami Yapı Ekipmanları Fuarı hakkındaki 

düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sizce sektörde böyle 

bir fuara ihtiyaç var mıydı? 

Sektörde böyle bir fuara kesinlikle, %100 ihtiyaç vardır. 

Belki buna zanaatkâr ve esnaf arkadaşlarımız farklı açıdan 

bakabilir ama dernekler açısından siz ve bu fuar olmazsa 

olmazdır. Çünkü ben cami sektöründe olmama rağmen 

bu fuara gelince caminin çok farklı işlerini gördüm ki bir 

dernek bunların hiçbirini bilmiyor. İyi, kötü, alternatif tüm 

sektörü ve işleri görme şansını buluyor sektör temsilcileri. 

Kıymetli röportajınız için teşekkür ederiz, sektör için 

önemli bilgiler aktardınız. Derneğin sektörümüze 

hayırlı olmasını diler, çalışmalarınızda kolaylıklar 

dileriz. 

Camilere para kolay toplanmıyor 

ancak yapılan hataların 

geri dönüşümü daha büyük 

maddi kayıplara yol açıyor. 

Ürünü satın aldığımız firma 

çok önemlidir. 

Dernekler bilgi kazanıyorlar, 

derneklere bilinç kazandırıyorsunuz. 

Sektörümüze, zanaatkârlara da 

katkınız büyüktür. 

Cami Dernekleri 

ne kadar bilinçli olursa 

camiye iş yapan firmalarda 

o kadar kaliteli iş yapmak zorunda 

kalıyorlar.



Türklerde nakkaşlık, eskiden beri bili-

nen bir sanat kolu olup, kökü 9. yüz-

yıla kadar iner. Bu yüzyıldan kalma 

eserlerde Türklerin bu alanda çok ileri 

gittikleri görülür.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte fo-

toğrafçılıktaki ve baskı şekillerindeki 

gelişme sebebiyle değerini kaybeden 

nakkaşlık günümüzde çok az sanatçı 

tarafından yapılabilmektedir.

Bu sayılı ustalar arasında parmakla 

gösterilecek isimlerden birisi de Ka-

lemkar Nakkaş Ahmet Yağcı‘dır. Ah-

met Yağcı 1980 Konya doğumludur. 

Ahmet Yağcı’nın 50’ye yakın camide 

ustalığına rastlanabilir. Başlıca refe-

ranslarına da sitemiz üzerinden erişe-

bilirsiniz.

w w w . y a g c i n a k k a s . c o m

Kalemkar, Nakkaş, Cami Boyama ve Dekorasyon

0535 317 63 53ahmet@yagcinakkas.com



İnsan trafiğinin yoğun olduğu 

alanlarda yün halıdaki  gelişen 

teknolojiyi takip ederek halının 

dik, tok ve yatmazlığını yıllarca 

sürdürebildiği halılar üretmekteyiz.

Sanayi Çarşısı Fabrika Sk.

 No:54, Demirci, 45900, Manisa

Telefon: 0236 462 4200

Fax: 0236 462 4201

Gsm: 0532 481 6005 

w w w.oznehali.com   |    info@oznehali.com
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‘NAKKAŞ 
ÖNDER NARİN’ 
ile 27 Yılı, 

Nakkaşlık Sanatını 

ve Narin Grup 

bünyesindeki 

çalışmalarını 

konuştuk... 

Ö
nder Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

Nakkaşlık mesleğine 1990 yılında çıraklıktan 

başladım. Bu yılla birlikte 26 yılımı bu meslekte 

geride bırakmış 27. seneye girmiş olacağım İnşallah. Bu 27 

senede çok sayıda projede bizzat yer almış bulunmaktayım. 

Yaklaşık 12 yıldır da kendi işimi yapmaktayım. Bu 12 yıla çok 

özel projeler sığdırdım. Allah’ın izniyle de yer aldığım bütün 

projeleri hakkıyla tamamlamayı başardım ve bu projelerin 

hepsinde de severek çalıştım. 2010 yılında ise ‘Nakkaş Önder 

Narin’ adında kendi firmamızı kurduk. Bu yıl firmamız 6. 

yılını doldurdu ve bu 6 yılda kariyerimin dönüm noktaları 

dediğim camileri yapmak bize kısmet oldu. 

Şimdiye kadar yurt içinde Cami Yapı Ekipmanları fuarlarına 

şirket olarak bulunduk ve şirketimizi bir dünya markası 

yapmak için gecemizi gündüzümüze kattık ve bunu da 

büyük ölçüde başardığımıza inanıyorum. Örneğin, 2009 

yılında bünyemizde 7–8 çalışanımız ile devam ederken şu an 

şirketimiz bünyesinde devam eden önemli Camilerde nakkaş 

olarak çalışan 25-30 civarında personelimiz bulunmaktadır. 

Nitekim biz bu işi artık merdiven altı diye yani firması 

olmayan kişiler ya da firması olup da yetersiz deneyimi 

olan benim tabirimle nakkaş değil de boyacı olan 

kişilerden kurtarmaya çalışıyoruz. Nakkaş sanatının Osmanlı 

dönemindeki saygınlığını ve kimliğini kazandırmayı amaç 

edinmiş bulunmaktayız. Bende bunun için ne yapılması 

gerekiyorsa şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 

elimden geleni yapmaya hazırım.

Önder Bey, siz camiada firmanız ve işinizin kalitesiyle bir  

yerlere gelmiş bir kişi olarak sizin söylediklerinizi gerçekleştirmek 

için camilere ustalarını seçerken nelere dikkat etmelerini 

önerirsiniz?

Şimdi bu konuda camilere önerim öncelikle çalışmak 

istedikleri firmaları seçerken dikkatli ve doğru bir seçim 

yapmaları gerekiyor. Çünkü işi almak için ucuz şekilde 

Çalışmalarımızın 

daha verimli uygulanabilmesi için 

ofis ekibimizde faal olarak 

çalışmaktadır. Tüm çalışanlarımız 

bizim bünyemizde, kurumsal bir 

ortamda çalışmanın vermiş olduğu 

keyif ile işlerine devam etmekteler.
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fiyatlara talep edip daha sonra işin yarısına gelince zarar adı 

altında Camileri mağdur ettiklerini sıklıkla duyuyoruz. Cami 

için ne istediklerini bilmeleri de çok önemli, Camiler bizim 

ibadethanemiz olduğu için bir konut yaparken gösterilen 

özenin iki katı daha fazla özen göstermemiz gerektiğine 

inanıyorum. Öyle Camilerle karşılaşıyoruz ki mesleğim adına 

görünce gerçekten çok üzülüyorum. Tam anlamıyla bir 

faciayla karşılaşıyorum. Camilerimiz, bizim işimiz düzgün 

yapılmadığı takdirde vebali olan bir iş, insanlar evlerinin 

çocuklarının rızıklarını keserek yardım ediyorlar, hayır, bağış 

yapıyorlar. Hakkı olan o kadar çok insan varken o insanları 

bulup helalleşmek mümkün bile değil, bu sebeple hassasiyetle 

üzerinde durmamız gerektiğine inanıyorum.

Önder Bey, sanırım siz böyle düşündüğünüz için Allah da  

yolunuzu açık etmiş ve sonucunda da şu anda Türkiye’de 

en büyük Camii projesi olan Çamlıca Camii projesinde yer 

alıyorsunuz. Çamlıca Camii’nde ne tür çalışmalar yaptığınızdan 

bahseder misiniz? Nasıl başladınız, süreç nasıl gelişti? 

Şöyle ifade edeyim; Biz zaten kendini ispatlamış, güven 

duyulan ve nakkaş kadrosu çok deneyimli, fırçaları gayet 

düzgün ustalardan oluşan bir ekibiz. En önemlisi de tabi ki bu 

sektörde tanınışımız ve itibarımız. Ben Nakkaş Önder Narin 

olarak tecrübeme ve işimi severek yapıyor oluşuma güvenerek 

işe talip oldum. Bu projeyi, mahiyetini ve büyüklüğünü 

biliyordum ama bizde altından kalkabileceğimize inanarak 

bir görüşme gerçekleştirdik. Bir numune istendi başlangıçta 

bizde itina ile yerine getirdik bu isteklerini. Allah’ın da 

yardımıyla, muhatap olduğumuz Çamlıca Camii inşaatındaki 

Sorumlularında ne istediklerini bilir tavırlarıyla, çalışmalara 

başladık. Ben kendilerine bu konuda çok teşekkürlerimi 

sunuyorum, sağ olsunlar. Kendileri çok akademik ve kıymetli 

insanlar. Bu proje de bizim marka değerimiz için katkıda 

bulunmuş oldu. 

Nakkaş dışında Sektörde başka projeleriniz var mı? Bilindiği üzere 

Kayseri’de sizin bizzat başında bulunduğunuz bir camii projesi 

var. Selimiye Camii’ni örnek alarak bir cami yapıyorsunuz. Bu 

konu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? 

Evet, Kayseri’de Organize sanayi bölgesinde yaklaşık 3000 

metrekare kapalı ibadethanesi olan ve açık olan ibadethanesi 

ile birlikte 10.000 kişiye yakın kapasitede bir camii inşaatımız 

devam ediyor. Biz buraya başlarken Nakkaş işi için görüşme 

amacıyla gitmiştik. Ancak sonradan bir öneride bulunduk. 

Ve anahtar teslimi yapma konusu bu şekilde görüşmemize 

dâhil oldu. Biz daha öncede söylediğim gibi 27 yıllık bir 

deneyimle yapıyoruz işimizi. Nitekim bu sektördeki iyi 

firmaları sürekli tanıyor ve çalışıyoruz. Bu camiyi Kayseri ‘ye 

kazandırmak için ‘Önder Narin İnşaat’ olarak kolları sıvadık. 

Tabi bu işin başına gelmemize vesile olan Kayseri Organize 

Sanayi Bölge Başkanımız Sayın Tahir Nursaçan, Fen İşleri 

Müdürü Abdullah Deneyen, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve 

birlikte çalışmamıza vesile olan tüm Kayseri Organize Sanayi 

Bölgesi Müdürlüğü’ndeki yönetim kurulu üyesi arkadaşlar 

bize güvendiler. Bunun için onlara teşekkürü borç bilirim. 

Uyumlu bir şekilde herkes elini taşın altına koyarak bu eseri 

Kayseri’ye kazandırıyoruz. Bu projemizde çok değerli bir 

proje, severek çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde 

işimizde ilerliyoruz. İnce eleyip sık dokuyarak yakışan neyse 

ona karar vermeye çalışıyoruz. Sağ olsun proje mimarımız 

Hakan Şahan ile sürekli istişareler yaparak projesine emek 

verdiği bu eseri inşa ediyoruz. Cami sizin de dediği gibi Mimar 

Sinan’ın Selimiye eserinden esinlenildi, kolay bir eser tabiî ki 

değil ancak mimarımız başarmış. Bizde uygulama aşamasında 

üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak en önemlisi bittiğinde hem 

Kayseri için büyük bir kazanım hem de bizim için çok güzel 

bir referans olacaktır. Her biri 70 metre yüksekliği olan 4 adet 

minaresi ile 34 metre kubbe çapı 41 metre kubbe yüksekliği 

ile bu güzel eseri inşallah 2017 yılı içerisinde hizmete açacağız. 

2017 Cami Yapı Ekipmanları fuarımızda hem Çamlıca’yı  

hem de Kayseri’yi ön plana çıkaracak mısınız? 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Camii ve aynı zamanda 

Çamlıca Camii bizim şu anda çalıştığımız iki önemli ve çok 

değerli projedir. Cami yapı Ekipmanları Fuarı’nda da her ikisini 

de ön plana çıkaracağız. 2017 Fuarı’nda herkesi standımıza 

bekliyoruz. İşlerimizi görüp, değerlendirip karar versinler. 

Önder Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, projelerinizde 

de başarılarınızın devamını dileriz. 



w w w . m i h r a p k u r s u m i n b e r . c o m   |   o z a n k a r a b u d a k @ h o t m a i l . c o m



 

Hizmetlerimiz

E-mail : ozankarabudak@hotmail.com
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H
üseyin Bey Merhaba, markanız nasıl 

doğdu? 

AD Group Şubat 2010 tarihinde kurulmuş olup 

çeşitli çatı ve cephe kaplama malzemelerinin Türkiye 

temsilciliğini ve satışını yapmaktadır. Bu malzemelerin 

yurtdışından tedarik edilmesi, pazarlanması ve satışını 

yapan firmamız İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmektedir. 

AD Group kalite ve müşteri memnuniyetini bir araya 

getiren bir marka olmuştur. Kimlikli binalara hitap 

eden teknolojik yapı malzemelerinin pazarlama ve satış 

faaliyetlerini deneyimli kadrosuyla sürdürmektedir.

Şirketinizin vizyon ve misyonu nedir? 

Çatı ve cephe kaplamalarında kaliteyi arttırmaktır. Bu 

sebeple çalıştığımız tüm firmaların talep edilen kalite 

standartlarına uygun olmasına ve önemli projelere imza 

atmasına dikkat ediyoruz. Çatı ve cephe kaplamasında 

kullandığımız tüm ürünler doğal, bakım gerektirmeyen 

ve uzun ömürlü malzemelerdir.

Temsilciliğini yaptığınız ürünler nelerdir? 

Doğal, uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen, hem 

geleneksel mimari hem de modern mimariye hitap eden 

malzemelerin temsilciliğini yapmaktayız. Bu malzemeler: 

 

 Malzemeleri, 

 

 Malzemesi, 

 

 ve Cephe Kaplama Malzemeleri, Swisspearl Çimento  

 Kompozit Cephe Kaplama Panelleri, 

 

 Malzemeleri, 

 

 Kaplama Malzemeleri, 

 

 Kaplama Malzemeleri, 

AD 
GROUP’un 

2016 Yılı 

Çalışmalarını, 

Piyasa 

Beklentilerini, 

İşlerindeki 

Zorlukları 

Konuştuk... 



RÖPORTA J

www.camidergis i . com 95

Stubai Metal Çatı/Cephe El Aletleri.

Sektördeki önümüzdeki yıllardaki çalışmalarınız için 

öngörüleriniz var mı? 

Ülkemiz gelişen ve ihtiyaçları artan bir konumda ve 

gelişimin temelini inşaat oluşturmaktadır. Havaalanları, 

hastaneler, enerji üretim tesisleri, barajlar, kentsel 

mekânlar, yollar, fabrikalar ve diğer tüm mekânlar ile o 

mekânları yaşanılır kılabilecek tüm altyapının ilk adımı 

inşaatla atılmaktadır. 

İşinizdeki güçlükler ve işinizin en cazip tarafları 

nelerdir?

Bizim için sektörün olumlu yanlarından biri son 

zamanlarda doğal malzeme kullanımının tercih 

edilmesidir. Sektörün olumsuz yanlarından biri eğitim 

sorunudur. Tedarik ettiğimiz malzemeler uzun ömürlü olsa 

da yanlış uygulandığı zaman her malzeme gibi bir süre 

sonra bakım gerektire bilmektedir. Böyle bir durumla karşı 

karşıya kalmamak için işini profesyonel bir biçimde yapan 

uygulamacılarla çalışmak önemlidir. 

Değişen teknoloji ve yeniliklerle sektörde sizce neler 

değişti?

Değişen teknoloji ile çatı ve cephe kaplamalarının 

uygulaması daha kolay oldu ve zaman kaybını önlemiş 

oldu. Malzemelerimiz kolay uygulanabilmesi tercih 

edilmelerinin bir sebebi ve buna teknoloji faktörünü 

eklediğimiz de çözüm ortaklarımız olan uygulamacıların 

işlerini daha kısa sürede yapmalarının sağlıyor.

Yaptığınız işin en önemli zorluğu nedir?

Yaptığımız işin en büyük zorluklarından biri sektörün 

istikrarlı değil değişken olmasıdır. Sektör ile ilgisi olmayan 

yurtdışı ve yurtiçi olaylar sektörü kolaylıkla etkisi altına 

alıyor. Fakat belirttiğimiz gibi inşaat sektörü her gelişimin 

temeli olduğu için kısa vadede kendisini rehabilite 

etmektedir.

İşinizdeki en önemli kriterler için okuyucularımıza 

neler belirtmek istersiniz? 

İşimizde olmazsa olmaz dediğimiz kriterler: güvenilirliğimizi 

ve prestijimizi korumak, yüksek kalitede hizmet vermek 

ve uygulanan projelerin kaliteli olduğu kadar dış 

görüşünün de mükemmelliğini sağlamaktır. Şirketimizin 

sektördeki farkı kalitedir. Malzemelerimizin hepsi doğal 

ve uzun ömürlüdür. Özellikle metal malzemelerimiz 

doğal oldukları için zamanla kendi kendilerini yeniliyor ve 

bakım gerektirmiyorlar. Malzemelerimizin mimari yapılara 

uygundur. Prestijli görünümünden dolayı malzemelerimiz 

istenilen yapılara değer katıyor. Yaptığımız işin en 

iyisini yaptığımızı düşünüyoruz ve bunun zamanla 

değişmeyeceğini temin ediyoruz.

Yürüttüğünüz farklı projeleriniz var mı? 

Ağırlıklı olarak proje bazlı çalıştığımız için ilerleyen zaman 

için projelerimiz her zaman bulunmakta. Amacımız yurt 

içinde olduğu kadar yurt dışında da potansiyelimizi 

göstermek. Bu nedenle yurt içi projelere olduğu gibi yurt 

dışı projelere de ilgimiz oldukça büyük. 

Sektör takipçileri ve ürün satın almak isteyenler için 

ürün seçiminde tavsiyeleriniz var mı?

Sektör takipçileri ve ürün almak isteyenlere tavsiyemiz 

ürünün kalitesinden ve ürün tedarikçisinin güvenirliğinden 

emin olmadan ürün tedarik etmemeleridir. Ayrıca almak 

istedikleri ürünü araştırıp, sorguladıktan sonra tedarik 

etmeleri de önemli faktördür.

Cami Dergisi olarak, değerli röportajınız için teşekkür eder, 

çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

İnşaat sektörünün önümüzdeki beş yıl 

içinde daha da gelişeceğini, 

sektörde teknolojinin daha fazla 

kullanılacağını ve doğaya zararsız 

ürünlerin tercih edileceğini öngörüyoruz.



w w w . s a f a a v i z e . c o m



Camilerimiz ile aydınlanıyor…

Tel: 0212 614 55 50  

w w w . s a f a a v i z e . c o m





w w w . d u r a n l a r c e l i k m i n a r e . c o m



HABER

www.camidergis i . com100

CAMİ 
DERGİSİ’nde 
Yer Alan 

Firmalar

Kurumsallaşarak

Büyüyor...

EN SON HABERLERE
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Sosyal medyada var olmanın önemi son yıllarda yadsınamaz bir gerçeği de 

meydana getirdi. Markaların gelişmesi, büyümesi verdikleri reklamlar,

sosyal medya hesaplarındaki aktiflik ve aktivitelerle ölçülür oldu.

Ç
alışmalarını dergi reklamları, radyo kanalları, 

ilan panoları, Facebook ve Instagram gibi sosyal 

mecralarda aktif olmalarıyla müşterilere duyuran

  markalar sektörlerinde büyüme avantajını 

yakalıyor. Google ve benzeri arama motorları üzerinde 

her gün milyonlarca arama yapılmaktadır ve bu arama 

yapan kişilerin bir kısmı bilgi edinmek ve paylaşmak için 

arama yaparken bir kısmı da ürün ve hizmet satın almak 

için arama yapmaktadır. 

İnternet reklamı sayesinde ürün ve hizmetlerinizdeki 

yeniliklerden potansiyel müşterinizi haberdar edebilir 

ve uzun süreli internet reklamları ile kalıcı müşteriler 

elde edebilir ve işinizin tanınırlığına katkıda bulunmuş 

olursunuz.

Reklam vermede “duyuru”, “broşür”, “afiş”, “pano”, 

“poster”, “tabela”, “klip”, ve “film” vb. araçlar özellikle 

tercih edilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlıkları, Cami kafeleri, kütüphaneler, 

çevrimiçi kütüphaneler ve gerdi takipçileri, yurtdışından 

dergimizi takip eden okuyucular gibi birçok noktadan 

takip edilen dergimiz sayesinde firmanızın büyümesi de 

masrafsız, kolay ve hızlı olacaktır.

Cami dergisi hedeflediği kitleye 

ulaşarak piyasa rekabetinde fark 

yaratmayı başarırken, okuyucularınıda 

bilgilendirmeye devam ediyor.
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2016 yılında Türkiye’den İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 

Eskişehir ve Kocaeli gibi büyük şehirlerin dışında toplam 

53 ilden birçok katılımcı ve sektör temsilcisi Cami Yapı 

Ekipmanları fuar için İstanbul’a geldi. 

Yurtdışı katılımcıları ülke bazlı fuar katılım oranlarına 

bakıldığında genellikle Hollanda, Yunanistan, Kuveyt, 

Makedonya, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan ve 

Almanya oluşturdu. 

Cami Dergisi’nin yurt içi ve yurtdışı bir çok okuyucu ve 

online takipçisi bulunuyor. 

Şunu unutmamalıyız ki, reklamlar talep yaratarak ve 

var olan talebi arttırarak üretim artışına neden olduğu, 

ve bunun bir sonucu olarak da istihdamın ve refah 

düzeyinin yükselmesine, diğer bir sonucu olarak birim 

maliyetlerini düşürerek ve rekabet ortamını canlandırarak 

fiyat indirimlerine yol açtığı, yeniliklerin çoğalmasına, 

ürün türlerinin artmasına, kalitenin yükselmesine katkıda 

bulunduğu, tüketicilere çeşitli alternatifler arasından 

seçim yapma olanağı verdiği, bilgilendirici ve eğlendirici 

olduğu da bir gerçektir.

Reklamlar sektörümüzde ki firmalar açısından tüketiciye 

ulaşmanın en verimli, en hesaplı yoludur. Reklam rekabet 

unsurunun en belirgin ögesidir. Ve yine reklam satışları 

arttırıp üretim kapasitesini genişletir ki bu da firmaların 

büyümeleri anlamını taşımaktadır.

Dergimize Reklam Vermenin Markanız İçin Katkıları 

Nelerdir? 

Reklamla gelen kolay ulaşılabilirlik sayesinde  

 markanızı daha faza tanınabilir hale getirebilirsiniz. 

Reklam vererek markanızın, ürün ve isminizin  

 duyurulmasını ve dünyanın her yerinden ulaşılabilir  

 hale gelmesini sağlarsınız. 

Reklam vermek marka, ürün ve isminizin  

 erişilebilirliğini kolaylaştırır.

Sektörde markalar arası iletişiminizi büyütüp,  

 ürünlerinizi geliştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. 

Sanal bir kimlik kazandırır. Sitenize ve sosyal  

 medya hesaplarınıza yeni ziyaretçiler kazanmanızı  

 sağlar. Ziyaretçiler gelecekte var olabilecek potansiyel  

 müşterilerinizi oluşturmaktadır. 

Ziyaretçileriniz ile hem var olan talebinizi karşılamış  

 hem de yeni talepler yaratmış olacaksınız. Bu da üretim  

 ve tüketiminize katkı sağlayacaktır.

Reklam verme sayesinde piyasa bilinirliğinizi de  

 arttırmış olursunuz, yalnızca Türkiye’de değil dünyada  

 da bilinir ve farklı ülkelerle iletişime geçerek farklı işler  

 ve kişilerle temas etme şansınız artacaktır. 

Verdiğiniz reklam doğrudan sizin hizmetinizi arayan  

 potansiyel müşterilerinizle buluşturur. 

Reklam vermek, özellikle internet sitelerindeki  

 haberlerinizde ve online dergilerde hızlı marka ve  

 şirket bilinirliği avantajı sağlar. 

Dergiye reklam vermek görsel bir reklam organı olması  

 nedeniyle reklam veren işletmeye itibar sağlar. 

Cami dergisi olarak biz ekonomik sorumluluğunun yanı sıra 

toplumsal sorumluluğun da bilincin de olarak, sektörümüze 

saygınlık kazandırmak ve bunu devam ettirmek üzere uzun 

vadede firmaların kalitesini yükseltici yönde aracı kurum 

olarak uğraş vermekteyiz. 

Dünyanın belki de 

çok küçük bir noktasında 

başlattığınız ticaretinizi büyütmek 

sanılanın aksine reklam, duyuru, ilan, 

sosyal medya ve özellikle düzenlenen 

sektörel fuarlar sayesinde oldukça kolay.





EDiRNE ViTRAY ve SERAMiK ATÖLYESİ
Abdurrahman Mah. Kanalçeşme Sok. No.3 EDİRNE

0505 941 05 22
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Aynı zamanda A salonunda düzenleyeceğimiz 

HAC, UMRE VE İSLAMİ 

ALTERNATİF TURİZM FUARI’na da

 siz değerli okuyucularımız 

davetlidir.





Gebze Organize Sanayi (GOSB) Camii

Kazım Karabekir Mahallesi Şenay Caddesi No: 5/A  Ümraniye/İSTANBUL  Tel: 0 (216) 630 07 07 Fax: 0 (216) 630 07 05

Saime Kadın Merkez Camii Mamak/ANKARA

15 Temmuz Şehitler Camii 
Nilüfer/Bursa
Alüminyum Kaplama 

www.manisyapi.com
info@manisyapi.com

0 542 323 42 14

Kazakkent Altay Camii
Bağcılar/İSTANBUL


