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içeriğinin sorumluluğu kendilerine aittir.

2017 yılı dergide firma tanıtımına 

ücret alınmamaktadır.
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İbadethanelerimizi bugüne, yarına  
ve geleceğe armağan ederken, 

birlik olmanın değerini başardığımız 

işlerde daha iyi anlıyoruz. Dergimizin 

19. sayısını yayınlarken ve Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’nı da 4. kez hayırla 

gerçekleştirmemiz bu birliğin gücünü 

net bir şekilde gösteriyor.

Yüce Allah’ın adını zikrederek açılışını yaptığımız fuarda 

dostluklarımızı bir kez daha pekiştirme şansını bulduk. Sırt sırta  

verip tek bir amaç uğruna hizmet ettiğimiz bu yolun daha çok 

başındayız. Dilerim, Allah’ın rızasını kazanmak için baş koyduğumuz 

bu yol hiç bitmez, amel defterlerimiz ebedi dünyada bile kapanmaz.

Millet olarak beraberliğin nice zaferler getirdiğini tarihte okumakla 

kalmadık. Bir destanın canlı tanığı, birer yazarı olduk.  2016'dan  

bu yana güçlü ve birbirine kenetlenmiş bir Türkiye olarak uzun 

yıllar anacağımız şehitlerimizin ruhları şadolsun. Şehitlerimizin 

acısı yüreğimizi yakıp kavursa da sevdamızdan vazgeçmedik. 

Ülkemizin içinde bulunduğu maddi manevi zorlukların karşısında biz  

Cami Yapı Ekipmanları Fuar'ında elif gibi dimdik durduk.  

Minareleri süngü, kubbeleri miğfer, camileri kışla saydığımızı yedi 

cihana gösterdik. Camilerin sadece birer ibadethane olmadığını, 

Müslüman alemini koruyan, birleştiren, kuvvetlendiren evler 

olduğunu gördük.

Sevgili dostlarım, bu sayımızda sektörden haberlere, röportajlara,  

sektörel  sorunlara ve çözüm arayışlarına, Kocaeli’de düzenlediğimiz 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na dair yazılarımızla sizlerleyiz.

‘’Evet, çağlayarak işte rahmeti Allah’ın,

Bütün yüreklere serpildi kubbeden bir ruh,

Güvenmenin, huzurun ruhu…’’

Mehmet Akif Ersoy

Her zaman dergimizde belirttiğimiz gibi ‘Bugün, yarın ve daima’ bir 

arada olabileceğimiz, güzel işler yapabilmek adına dergimizi sağlıkla 

ve keyifle okumanızı diliyorum. 

Saygılarımla,

Hüseyin Şahin

MANEVİYATLA BÜYÜYEN GELECEK...
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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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K
 ocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Sn. Akın  

 DOĞAN’ın Açılış Konuşması 

 30 Mart - 2 Nisan’17 tarihinde Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılan Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı açılış konuşmasını yapan Kocaeli Ticaret 

Odası Başkanı Sn. Akın Doğan: “Globalleşen dünyada ticaret 

için sadece bulunduğumuz yerde olmak yetmiyor, tüccar 

ve tacirin bir araya gelmesi fuarlar sayesinde olmaktadır.” 

diyerek Kocaeli’nde ilk kez düzenlenen Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’nın önemine dikkat çekti. 

Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin 

ŞAHİN’in Açılış Konuşması 

‘4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ açılış konuşmasını 

yapan Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin 

Şahin, Kocaeli’nde Proaktif Fuarcılık tarafından Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı ile aynı tarihlerde ilk kez 2017 Hac ve Umre 

Fuarı’nı da düzenlediklerini belirtti. Sektör sorunlarına adım 

atmak adına bu yıl iki önemli derneğin kurulduğuna da 

değinen Sn. Şahin, ‘Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği’ ve 

‘Cami Sanatkarları ve İş Adamları Derneği’nin sektöre hayırlı 

olmasını diledi. 

“Fuarın düzenlenme amacının özellikle camilerimizin daha 

modern, daha kaliteli ve daha sağlıklı ürün ve ekipmanlarla 

döşenmesinin sağlanmasına vesile olmaktır. Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı ve Hac Umre Fuarı’nın sektör için çok 

CAMİ 
YAPI 
EKİPMANLARI 
FUARI 2017'de 
Neler Konuşuldu... 
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önemli olduğuna inanıyoruz.”

“Gelişen teknolojik alt yapı ve artan ihtiyaçlar dolayısıyla 

günümüz alt yapısında kalite standartlarının yakalanması, 

sektörün hızla büyümesi açısından da artık kaçınılmaz 

olmuştur. İbadethanelerimizin layık olduğu yere gelmesi için 

siz değerli üreticilerimizle yükselmeye gayret edeceğiz.” dedi. 

Konuşmasında sorunların önemine değinen Şahin; “Bu durum 

hem dürüst iş adamlarını zora sokmaktadır hem de devlet bu 

kayıt dışı dönen paranın vergisini alamamaktadır. Ne acıdır 

ki bazen bir usta milyarlarca lira yatırım yapmış bir firma ile 

rekabet edebilmektedir. Sektörün kanayan yarası olan kayıt 

dışı satılan ürünleri alan dernek yöneticilerinin iyi niyetli 

olduğundan hiçbirimizin şüphesi yoktur. Ancak çalınmış ya 

da yasal olmayan yöntemlerle elde edilmiş ürünleri cami 

derneklerine satan kişiler için aynı iyi niyetin olduğunu kabul 

etmek imkansızdır.” dedi. 

“Tüm Cami derneklerimizin ve hayırseverlerin imalatçılarla 

iş yapmasını ve referanslarının araştırılmasını arzu ediyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız 

olarak kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması konusunda 

nasıl bir çalışma yapılabilir? Nasıl ki devlet okul ya da hastane 

yapacağı zaman kriterlerin önceden belirlenmiş şartnameler 

koyuyor ve bu standartlara göre binalar yaptırıyor ise cami 

mimarileri ve ekipmanları içinde benzer bir standardizasyon 

olmalı diye düşünmekteyiz. Hatta cami yaptırma işleri 

derneklerden alınıp Çevre Şehircilik Bakanlığı ile il ve ilçe 

müftülüklerimizin denetim ve sorumluluğuna verilmelidir. 

Ancak bu şekilde cami mimarilerinde ortak bir payda da 

buluşulabilir diye düşünmekteyiz.” dedi.

“2014 yılında yapılan ilk fuarda 3000 m2 yerde 42 firmanın 

katıldığı fuara, bu yıl 6000 m2’de 98 firmanın katıldığını 

belirterek; “Bazı firmalarımızın sadece fuara özel ürün üretmiş 

olması ve aynı şekilde sektöre sunması bizi mutlu etmektedir. 

Her geçen yıl, bir önceki yıla göre katılımcı sayımız artmaya 

devam etmektedir.” diyerek konuşmasını tamamladı. 

Kocaeli Belediyesi Başkan Vekili Sn. Zekeriya ÖZAK: 

“Cami yapmak ve yaptırmak mukaddes ve çok hayırlı bir 

görevdir.”

“Camiler İslam ülkelerinin aidiyet sembolüdür, farklılıkların 

ortadan kalktığı, hoşgörünün ikram edildiği manevi 

evlerimizdir. Allah’ın rızasını almak, O’nun farzlarını yerine 

getirmek, dinimizin temel kurumlarını çalıştırmak, eğitimi ve 

öğretimi yaymak, Camilerin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olur. 

Sektörün içinde bulunduğu kronikleşmiş 

sorunlar da bizi ve sektörü üzmektedir. 

Bugün yaptığı ticareti kayıt altına alan, 

çalıştığı işçinin sigortasını yatıran ve 

yürürlükteki iş güvenliği yasasına 

uygun davranan firma sayısı 170 civarındadır. 

Buna mukabil hiçbir kaydı olmayan, 

çalıntı ya da yasal olmayan yöntemlerle 

elde edilmiş ürünleri cami derneklerine faturasız 

satmaya çalışan yaklaşık 400 civarında merdivenaltı 

firma ya da şahsın olduğu tahmin edilmektedir.

Peygamber Efendimiz, 

“Kim Dünya’da bir mescit yaparsa, 

Allah ona cennette bir ev yapar.” buyurarak 

cami inşa etmenin ve onarmanın önemine işaret 

etmişlerdir. 
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“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın İbrahim 

Karaosmanoğlu’nun talimatıyla camilerimizin bütün inşaat 

hizmetlerinde destek veriyoruz. Bu işi bizzat takip ediyorum. 

İstiyoruz ki bu topraklara vurulan en önemli mührümüz olan 

camilerimiz mazlum olmasın ve ecdadına ve hemşerilerine 

yakışır bir güzellikte olsun.” diyerek konuşmasına devam 

eden Kocaeli Belediyesi Başkan Vekili Sn. Zekeriya ÖZAK 

konuşmasına düzenlenen her iki fuarın özellikle manevi 

desteğine de dikkat çekerek devam etti: 

“Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda da yapı ekipmanları 

konusunda ciddi imkanlar sunulmaktadır. Aynı zamanda dini 

farzlarımızdan olan Hac farzıyla ilgili de Hac ve Umre Alternatif 

Fuarı’nda önemli bir imkan sunan bir fuar olmuştur.” 

“Unutmayalım ki yurdumuzun bize vatan olmasının en 

bariz göstergelerinden birisi kentlerin siluetlerinde görülen 

minareler ile o minarelerden günde beş defa yükselen mübarek 

ezan sesleridir. Manevi bir huzur ile asırlarca cematine sunan 

yeni camilerimizin inşaatında bu fuarlar elbette önemli 

fırsatlar sunacaktır.”

Kocaeli Müftü Yardımcısı Sn. İlyas ÖZTEL: 

‘Kocaeli’nin ve bizim sektörümüzün Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’na ihtiyacı vardı. Camilerimiz, derneklerimiz, cemaatimiz 

yapı ekipmanları konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu 

sıkıntılar yaşanmasın diye ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ 

düzenlendi ve fuardan yeterince istifade edebileceğimizi 

düşünüyorum.’

“Camiler, bizim medeniyetimizin, kültürümüzün, İslam 

toplumunun merkezinde olan müesseselerdir. Geçmişten 

geleceğe de böyle olacaktır ancak camilerimizi inşa ederken 

acaba medeniyetimizin merkezinde olabilecek donanımda 

camilerimizi inşa edebiliyor muyuz? sorusunda maalesef 

sıkıntılarımız vardır. ” Öyle camiler inşa ediliyor ki etrafında 

cenaze namazı kılacak yer yoktur. Bazı Camilerimizden 

cenazeler diğer camilere taşınıyor. Tabii bunlar 

imkansızlıklardan kaynaklanıyor şeklinde izah edilmeye 

çalışılıyor ancak camileri gerçekten merkeze alalım, yeteri 

kadar arsa ve imkan tahsis edelim. Daha  büyük ve donanımlı 

camiler, bütün müştemilatıyla hazır camiler inşa edelim.” 

dedi.

Sn. İlyas Öztel konuşmasını camilerin sosyal yapısına da 

dikkat çekerek sürdürdü: 

“Camiler yalnızca namaz kılınacak yerler değildir. 

Camilerimizde daha pek çok dini, sosyal, kültürel faaliyete 

ihtiyacımız vardır. Cemaatimizden her kesime nasıl hizmet 

götüreceğiz, bu konu gerçekten önemli bir husustur.”

“Yapı ekipmanı temini noktasında 

yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle,

 piyasada var olan ürünleri veya 

alternatif ürünleri tanımıyoruz, 

bilmiyoruz ve göremiyoruz. 

Sıkıntılar yaşanıyor ve mahkemelik 

olaylar ortaya çıkıyor. 

Bunların önüne geçebilmek için

 sektörü tanımak lazım, bu noktada 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı 

çok önemli bir yerdedir.” 
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C
ami sektöründe kariyerinizi şekillendirmeye 

nasıl karar verdiniz?

1972 Samsun doğumluyum. Dedem kalıpçıdır, 

babam yıllar sonra kalıp işine döndü, babamda kalıpçıdır. 

1989’da Gür-İş şirketinde inşaat işinde çalıştım. Zaman 

zaman inşaatlarda çalıştım. İlk cami inşaatı başlangıcımız 

1993 yılında ‘Sultançiftliği Merkez Camii’dir. O dönemde 

Fazıl Konuksever Bey’le tanıştık. Cami kültürünü 

kendisinden öğrendim. Fazıl Bey’le dostluğumuz vardır 

ve en önemlisi hocamdır, üstadımdır.  2003’ten bu yana 

camilerde çalışıyoruz. Askerlik hizmetimi tamamladıktan 

sonra tesadüfen kendimi cami inşaat sektöründe 

buldum. 2003 yılında babamla beraber çalışmayı 

bıraktıktan sonra kardeşlerimle beraber kendi işimizde 

çalışmaya başladım.

“Fazıl Bey, Türkiye’de sayısız camisi olan mimarlardan 

biridir. Camilerde aslında gizli bir kahramandır. Camilerin 

bugünlere kadar düzgün yapılabilmesi Mimar Fazıl 

Konuksever sayesindedir. 1980’lerde düzgün yapılan 

camilerin birçoğu onun eseridir. Camilerin dört dörtlük 

yapılabilmesi için kolon aplikasyonunun dört dörtlük 

olması gerekir.” 

Mimarlığın kendine göre bilimi vardır. 7 yıl Fazıl Bey’le 

çalıştık. Mukarnas, kemer çizimleri, aslan göğüsleri, 

kubbe gibi camiyle alakalı birçok şeyi kendisinden 

öğrendim. Herkesin kendine has bir çizgisi var. Fazıl 

Bey’den öğrendiklerimizle kendimizi de değiştirdik. 

Farklı boyutlara geçtik. 2007’ye kadar Fazıl Bey’den 

öğrendiklerimizi geliştirerek işimizde ilerledik. 2007 

YÜCEL AYDIN İLE 
RÖLÖVE YAPI 
VE DEKORASYON’UN, 
Sanat, Ustalık ve Proje 
Değerlerini, Cami Sektörü’nün 
Olmazsa Olmazlarını Keyifli  
Bir Sohbetle Buluşturduk

“Kitaba çok para verdim ve çok okudum. Sürekli öğrenmeye çalıştım. Hangi işle 

uğraşıyorsan, o işin ilmini bilerek işini yapmalısın. Gittiğim yerlerde 

özellikle tarihi camileri çok ziyaret ettim. Eski eserleri inceledikçe daha fazla 

merak ediyorsunuz. Türbelerde gizli kalmış mükemmel işler var.. 

Türbeleri de çok ziyaret ettim.”
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yılından sonra Adnan Bektüre ile tanıştık. Adnan Bey 

Camilerde aksesuar işleriyle uğraşıyor. Kendisinden çok 

bilgi aldım ve çok daha farklı düşünmeye başladım. 

“Mimar Sinan’da önce görmüş ve sonra uygulamıştır. 

Mimar Sinan’ın en büyük eserlerinden biri bataklığa köprü 

yapmasıdır. Sultanahmet Camii’ni yapan Sedefkar Mehmet 

Efendi’dir. Mimar Sinan vefat ettikten sonra mimar başı 

Sedefkar Mehmet Efendi olmuştur.”

“Maketi uygulayabilecek projeyi çizdin mi? Uygulamayı 

yapabilecek temeli attın mı? Bu önemlidir. Cami inşaatı 

sistemi basit bir sistem değildir. Cami yapısının en kolay 

yeri ana kubbedir. Cami’nin en zor yeri küçük kubbelerdir. 

İşçilik ana kubbenin beş katıdır ve küçük kubbeler en çok 

maliyetin olduğu yerdir. Cami’de kalfalık ya da ustalık değil 

uygulayıcı firma vardır. Projeyi okuyup uygulayabilecek 

bireylerle çalışabilmek çok önemli.” 

“Her bölgede doğru projeli düzgün cami yapmak 

mümkündür ancak doğru para harcamak gerekiyor. Cami 

projelerini düzgün yapmadan çürütüyoruz.” Osmanlı’da 

Camilere isimlerini veren kişiler, kendi ceplerinden 

ödeyerek Cami inşaatlarını yaptırmıştır.” 

Son zamanlarda çok tartışılan Cami’de işlevsellik mi 

estetik mi tartışmasını nasıl buluyorsunuz? 

Her ikisi de önemlidir. Gelecek nesillere kültürümüzü 

yansıtacak yapıların yapılması gerekiyor. Allah Dünya’nın 

her yerini mescit kılmıştır. Klasik yapıların hepsi hem 

görseldir ve hem de klasik eserlerde her şey düşünülmüştür. 

Padişahın namaz kılınacak yeri dahi düşünülmüştür. Her 

bölgede ciddi camilerde hünkar mahfili ve mahfil katları 

olmalıdır, yapılmalıdır. Örnek her zaman için camilerde 

eski eserler olmalıdır. Eski eserleri çok iyi incelemeliyiz. 

Cami projelerinizi tasarlarken nelerden esinlenerek, 

etkileniyorsunuz? 

Bir camiyi yapmadan önce finansı ve finansına göre 

uygulanacak bölge önemlidir. Önce mekan tespiti, 

sonra bütçe ve o bölgeye yakışacak projeyi çizecek 

mimar olmalıdır. Her proje mekanına göre çizilmelidir.  

O bölgedeki hava tenefüs edilmeden bir proje 

uygulanmamalıdır. Hangi açılardan nasıl çalışılması 

gerektiğini bilmek çok önemlidir. 

Ciddi bir projede önce finans, alan tespiti ve uygulanacak 

olan proje önemlidir. En az altı ay geçmeden, dogru proje 

olduğu belli olmadan uygulamaya geçmemek lazım. 

Alanın ihtiyacına göre, özellikle halkın ulaşabileceği yakın 

mesafelerde Camiler olmalı ve kapasitesi dolabilecek 

doğru yerlere camiler yapılmalıdır.

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nın sektöre avantajları 

sizce nelerdir? 5. İhtisas Fuarı, 12 Nisan 2018 tarihinde 

gerçekleşecek. Fuarla ilgili beklentileriniz nelerdir? 

Fuarlar iş alma yeri değildir, marka, prestij arttırma ve 

görsel sergileme yeridir.

Katılan firma fuardan başarılı ayrılabilmesi için önce 

standında sergileyeceği ürünleri ön plana çıkartacak bir 

görsellikle süslemelidir.  Bunun içinde standını kaliteli ve 

özenerek hazırlamalıdır. 

2017 Cami Yapı ve Ekipmanları Fuarı çok verimli geçmiştir. 

Direkt alıcı kitle fuara geldi ve bu yıl fuarın Kocaeli’de 

olması doğru bir seçim olmuştur. 2018'de yapılacak yeni 

fuar organizasyonunda yerimizi alacak ve çok güzel bir 

stand hazırlayarak, müşterilerimizi ağırlayacağız.

Röportajımızın devamı bir sonraki sayımızda…

Yaptığınız işle alakalı 

bakmakla görmek çok ayrı bir şey. 

Baktığını görebilmen lazım. 

Eski veya yeni çok güzel eserler var. 

Cami kültürünü bilmeden düzgün 

camiler yapamayız. 

Önce kültürümüzü bilmeliyiz.” 
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S
alih Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Sektördeki 

çalışmalarınız nelerdir? 

1984 yılı, Samsun doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır 

Cami minaresi inşa etmekteyiz. 

Sn. Başkanım, ‘Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği’ni 

kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Öncelikle altı zanaatkar arkadaşımızın bir araya gelip, bir 

iftar yemeğinde abi-kardeş dostluğuyla başladı. Bu birliği 

daha büyük bir kulvara nasıl taşıyabiliriz, nasıl birbirimize 

abi-kardeş olabiliriz düşüncesiyle devam eden sohbetler 

esnasında görüşme sıklıkları arttıkça faaliyetlerimiz 

bugüne kadar geldi.

Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği’nin amaç ve 

hedefleri nelerdir? Şu andaki üye durumu nedir? 

Derneğimiz 7 kişiyle çalışmalarına başladı, 14 kişiyle 

kuruldu. Şu anda yaklaşık 45 resmi üyemiz var. Şu 

anda üye olmak isteyen 30 firma için dernek tüzük 

ve şartnamemize göre değerlendirme ve araştırma 

yapıyoruz.

“İşi ve piyasayı bilmeden iş yapabilen kişilerin önüne nasıl 

geçebiliriz? Sorusuna cevaben faaliyetlerimizle sektörü 

ayağa kaldırma hedefinde ve gayretindeyiz.” 

CAMİ ESNAF VE 
SANATKARLARI 
DERNEĞİ BAŞKANI 
SN. SALİH KARADAĞ 
Dernek Çalışmalarını 
Açıkladı ve Sektördeki 
Çalışmaları Değerlendirdi

“Derneğimiz 2016’nın son aylarında faaliyete geçti. 

8 yıl ‘Cami Sanatkarları’ olarak bir araya geldik. Öncelikli hedefimiz 

kaliteli işler yapan, sözünü tutan ve işini düzgün yapan sektör temsilcileriyle 

bir araya gelerek bir topluluk oluşturmaktı. 7 yılı aşan süredir toplantılar düzenliyoruz. Cami 

sektörü için neler yapabiliriz düşüncesiyle, örnek olabilecek çalışmalara imza atabilmek 

amacıyla dernek faaliyeti halindeki topluluğumuzu resmiyete dökmek istedik. Amacımız, 

Camilere güzel eserler bırakabilmektir.”
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Başkanım, sektörde ne gibi sıkıntılar var? 

Sektörümüzde maalesef acı ama gerçek ‘işi bilmeyen 

ve çantacı’ diye tabir ettiğimiz, işle uzaktan yakından 

alakası olmayan, ağzı güzel laf yapabilen kişiler aldıkları 

ve yaptıkları işlerle Camilerimizi muazzam bir şekilde 

üzmektedir. 

Bizim öncelikli hedefimiz, işi ve piyasayı bilmeden iş yapan 

bu kişilerin önüne geçmektir. Piyasa ve sektörde gerçekten 

çok kaliteli ustalar ve değerli sanatkarlar var. Ücra köşelerde 

kalmış ve hiç sesi çıkmayan işin ehlileri var; biz bu usta 

kişilere ulaşıp, dernek faaliyetlerimizi ve yaptıklarımızı 

anlatıp bu kişileri de dernek bünyemize katıp sektörü ayağa 

kaldırma hedefinde ve gayretindeyiz.

Son yıllarda gördüğüm kadarıyla belediyelerin ve 

müteahhitlerin eline gelmiş bütün Cami işleri acı gerçektir 

ki, para kazanma hedefinde iş yapan kişilerce ve eser 

yapıyorum düşüncesinden oldukça uzaktır. Yapılan işler, 

kısa sürede nasıl bitiririm düşüncesiyle yapılıyor. 

Bana gelip şu teklifte bulunulabiliyor: “Sen paranı 

almayacak mısın? Proje ne ise onu yap! Bu olmaz, şu olmaz 

gibi cümleleri sarf etme, burada hedefimiz para kazanmak 

ve sende paranı alıyorsun.” Sektörden bu kişileri ve bu 

düşünceleri kurtarmamız gerekiyor. Yaptığımız işlerde 

kazanılacak para değil, kalite ön planda tutulmalıdır.  

“Öncelikle doğru ve düzgün işlerin yapılması en önemli 

amacımızdır. Merdiven altı iş yapanları piyasadan 

kaldıracağız. Hepimizin el birliği ile piyasadan bu yükü 

kaldırması gerekmektedir. Camiler bizim ibadethanemiz ve 

Allah’ın evidir.”

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na Diyanet İşleri 

Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın destek 

vermesi gerekir mi?  

Kesinlikle destek verilmesi gerekiyor. Bu konuda bizim büyük 

beklentimiz var. Özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 

ve devletimizin yüksek kurumlarından fuara destek 

verilmelidir. Camilerimizin %80’i hayırla ve işadamları 

desteğiyle yapılıyor. Devlet kanalıyla da işler yapılıyor, 

müteahhit firma gönderimi vb. işler gibi destekleri oluyor.

Maddi taraf bir tarafa ama özellikle manevi tarafta 

yanımızda olmaları çok önemlidir. 

“Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nda devlet büyüklerinin 

içimizde olması gerekiyor ki bizleri işimizde daha da çok 

coştursunlar. Cami sektörü yetim kalmış görünüyor, bu da 

bizi çok üzüyor. Devlet büyüklerimizden manevi olarak çok 

büyük destek beklemekteyiz.” 

12-15 Nisan 2018’de yapılacak olan ‘Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’na ‘Cami Esnaf ve Sanatkarları 

Derneği’ olarak katılımınız olacak mıdır? 

Yönetim kurulumuz ile istişare edip, bundan önce olduğu 

gibi bundan sonrada dernek olarak yerimizi almaya devam 

edeceğiz.

Derneğimizin faaliyetleri ile sektöre oldukça fazla katkımızın 

olduğunu ve fuarlara manevi olarak katılarak insanları 

daha çok teşvik ettiğimizi düşünüyoruz. Fuarın kaliteli iş 

yapan firmalara ve sektöre değer kattığını görüyoruz.

Röportajımızın devamı bir sonraki sayımızda…
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M
üslüm Bey, ‘Cami Sanatkarlar ve İş 

Adamları Derneği’nin kurulma fikri nasıl 

ortaya çıktı?

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 birçok toplantıda yer almıştı. ‘Cami Esnaf 

Sanatkârlar ve İş Adamları’ adı altında dernek kurma 

çalışmaları için bir araya gelen dernek gönüllüleri ile 

‘Cami Esnaf Sanatkârlar ve İş Adamları Platform Toplantısı’  

26 Kasım 2016 tarihinde Pendik Belediyesi Güzelyalı  

tesislerinde yapıldı. Yardımlaşma derneği olarak 

nitelendirilmenin yanında sektör sorunlarına çözüm 

bulabilmek, sosyal çevre oluşturabilmek, yapılan çalışmalarda 

kalite ve niteliği daha standart bir hale getirebilmek 

toplantının başlıca konuları arasında yer almaktaydı. 

CAMİ 
SANATKARLAR VE İŞ 
ADAMLARI DERNEĞİ 
BASIN SÖZCÜSÜ 
SN. MÜSLÜM 
KORKUTATA  
Dernek Çalışmalarını ve 
Fuarı Değerlendirdi 

“Son yıllarda sektörümüzdeki birçok firma ve sektör temsilcisi bir araya gelerek 

sektör sorunlarını tartışıyor, sorunlara çözüm önerilerinde bulunuyor ve 

neler yapabilirizi konuşuyorlar.”

“CASİAD, dünyanın birçok ülkesinde ve ayrı ayrı kıtalardaki firmaların ‘Cami sanatı ve sektörü’ adına gösterdiği 

faaliyetlerin sonucundaki güçlü birleşimin bir araya gelişidir.  “ 
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Müslüm Bey, Cami Sanatkarlar ve İş Adamları 

Derneği’nin amaç ve hedefleri nelerdir? Şu andaki üye 

durumu nedir?

Derneğimiz, birebir üretici firmaların içerisinde olduğu 

sanatı icra eden sanatkarların temel kaynağında hedeflediği 

üst seviyedeki kaliteyi mimari yapıya, dokusuna ve 

özgünlüğüne uygun üreten, üretici firmalarında bir araya 

gelmesiyle oluştu. 

19 kurucu üyemizle 2017 yılında kuruldu. Temel hedefimiz 

sayımızı arttırmaktır. 80 yıllık büyük firmalarla ve sektör 

temsilcilerinin gelişimiyle güçlenen bir dernek yapısı 

oluşturduk. Üyelerimizden her bir firma dünyanın birçok 

noktasında hizmet veriyor. 

‘Allah’ın mescitlerini ancak inananlar imar edebilir. (Tövbe 

Suresi, 18. Ayet)’ Bu terbiye ve özveri ile yaşayacağız. Tüm 

firmalarımızın bu iş ahlakı içinde olacağından şüphe 

duymuyoruz. Bu anlayışı da Türkiye geneline yaymayı 

düşünüyoruz.

4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı nasıl geçti?  

Fuar izlenimleriniz nelerdir? 

Cami sektörünün buluşma noktası olduğu için oldukça 

önemli bir fuardır. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, 

bizim için sektör temsilcileriyle birebir buluşma 

noktası oldu. Fuar ilk kez Kocaeli’nde gerçekleşmesine 

rağmen sektör temsilcileriyle de yaptığımız istişareyle 

oldukça verimli ve kaliteli geçtiği düşüncesindeyiz.”  

Cami sektöründe iş yaptıran derneklerin, özellikle de 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve müftülüklerin ‘Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’na daha fazla destek olmalarını bekliyoruz. 

Fuar organizasyonu gelecek yıllarda daha da iyi olacaktır.. 

12-15 Nisan 2018’de yapılacak olan ‘Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’na ‘Cami Sanatkarlar ve İş Adamları 

Derneği’ olarak katılımınız olacak mıdır?  

Derneklerin faaliyetleri ve amaçlarıyla sektöre oldukça 

fazla katkı sağladığı inancındayız. Dernek çalışmalarımızla 

hedefimiz, sektörde büyüyen tüm organizasyonlarda 

firmalarla bir arada olabilmektir. Dernek bünyemizde 

üyelerimizle beraber karar verip çalışmalarımız 

doğrultusunda Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda bulunmak 

isteriz. 

Hedeflediği üst seviyedeki kaliteyi, mimari yapıya, dokusuna 

ve özgünlüğüne uygun üreten sektörde iyi işler yapmaya 

özen gösteren firmalarında bulunmasını özellikle istediğimiz 

organizasyonlarda bulunmak, hem bizim açımızdan hem de 

sektörde iş yapan firmalar açısından oldukça önemlidir ve 

vicdanidir.  

Değerli röportajı için Sn. Müslüm Korkutata’ya teşekkür eder, 

dernek faaliyetleri ve çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 
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 2017 yılında 6000 m2’de 98 firma katıldı. Bazı firmalar 

sadece fuara özel ürünler üretip sektöre ve fuar ziyaretçilerine 

ilk kez yeni ürünlerini sundu. 

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 

gerçekleşen ’4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ ve ‘Hac, 

Umre ve İslami Alternatif Turizm Fuarı’na Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkanı Sn. İbrahim KARAOSMANOĞLU’da teşrif etti 

ve standları gezerek tüm katılımcı firmaları ziyaret etti. 

� 4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı 2017’de toplam 

90.000 adet fuara özel davetiye bastırıldı. (Devlet üst düzey 

katılımcılarımıza, tüm milletvekillerine, belediye başkanlarına, 

kaymakamlara, valilere, rektörlere), Davetiyeler isme özel 

hazırlanarak tüm misafirlerimize elden ulaştırıldı ya da kargo 

ile gönderildi. 

30 MART
02 NİSAN 2017 
KOCAELİ FUAR 
TANITIM 
VE REKLAM 
ÇALIŞMALARINDAN 
BAZI ÖRNEKLER
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 Fuara özel hazırlanan reklamların yayınlandığı bazı 

TV kanalları; ATV, Beyaz TV, 41TV, Kocaeli TV, Lalegül TV ve 

Semerkand TV kanallarında yayınlandı.

 Fuara özel  reklamların yayınlandığı bazı radyo kanalları; 

TRT FM, Semerkand Radyo, Lalegül Radyo, Kocaeli Radyo ve 

Bizim Radyo kanallarında fuara özel radyo yayın çalışmalarıyla 

yapıldı. 

 ‘Proaktif Fuarcılık’ bünyesince ilk kez Kocaeli’nde düzenlenen 

‘Hac, Umre ve İslami Alternatif Turizm Fuarı’nda toplam 

60.000 adet fuara özel davetiye bastırıldı. İsme özel hazırlanan 

davetiyeler, misafirlerimize elden ulaştırıldı ya da kargo ile 

gönderildi. 

 4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na katılım Türkiye’de 

şehirler sıralamasında Kocaeli ağırlıklı olmak üzere, İstanbul, 

Bursa, Sakarya, Kütahya, Ankara, Adana, Ordu, Trabzon, 

Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Bolu, Balıkesir, 

Kütahya, Bilecik, Samsun, Düzce, İzmir, Eskişehir, Antalya 

ve Kayseri gibi şehirlerden daha fazla olmakla beraber  

Türkiye’nin her ilinden fuara katılım ve ziyaret gerçekleşti. 

Yurtdışından ise Almanya, Hollanda, Yunanistan,  Kazakistan ve 

Azerbaycan’dan ziyaretçilerimiz bu yılda fuarı ziyaret etti. 

am

iya
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A
ntalya Kepez Belediye Başkanı Sn. Hakan 

TÜTÜNCÜ: 

“Sektörle ilgili birçok farklı firmayı aynı anda 

bulabileceğim önemli bir fuar olduğunu düşünüyorum. 

Belediye olarak yaptırmış olduğumuz cami inşaatımızın 

müteahhit firması vasıtasıyla fuar hakkında bilgimiz  

oldu. 

Türkiye’de birçok cami yapıldığından bu fuarın 

geliştirilmesi için daha fazla adım atarsak çok daha iyi 

olacağı düşüncesindeyim.” 

Sakarya Milletvekili Sn. Ali İNCİ: 

“Müslümanların mabetlerini çok daha güzel ve çok daha 

düzenli bir duruma gelmesi için bu kadar büyük bir 

çalışmayı bir arada görmek beni çok mutlu etti. Yalnız 

kapısıyla, minberiyle, nakkaşıyla, hattatıyla kalınmamış 

ve ses düzeniyle, görüntüsüyle, camıyla, ışığıyla hepsini 

bir arada yakaladığımız, camiyle ilgili baktığımızda, 

kendimizi ve mabetlerimizi daha güzel hale getirdiğimiz 

bir dönemi yaşadığımızı ifade etmek isterim.”

“Sektör açısından oldukça önemli bir dernek olan CASİAD 

(Cami Sanatkar ve İşadamları Derneği)’ın kurulmasında 

rol oynayan tüm dernek üyelerini de canı gönülden 

tebrik ederim.” 

4. İHTİSAS 
CAMİ YAPI 
EKİPMANLARI 
FUAR 
Röportajları 
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“Şu anda Sakarya Hendek’te Türkiye’nin en büyük kubbeli 

camilerinden Rasim Paşa Cami’sini yapıyoruz. Kolonu ve 

kirişi olmayan bir Cami’dir. 

Camimizi en üst düzeydeki ustalarla, mühendislerle ve 

mimarlarla birlikte yapıyoruz. Bugün bu fuarda gezerken, 

diğer çalışmaları gözlemlerken, özellikle ne durumda 

olduğumuzu görmek için burada bulundum ama şu anda 

beraber çalıştığımız en üst düzeydeki tüm firmaların bu 

fuarda stand açarak yeni ürünlerini  segiliyor olmaları beni 

mutlu etti ve doğru firmalar ile çalıştığımızı gördüm.” 

“İslam alemi için oldukça önemli bir fuar çünkü; fuarda 

bulunan üst düzey çalışma prensibi olan firmaların varlığı, 

işini iyileştirmek isteyen firmaların görüp örnek alabilmesi 

açısından oldukça önemli. 

İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda hem yurt içinde hem de 

yurtdışından da oldukça fazla ziyaretçiyle fuar büyüyecek 

ve önemi de gittikçe artacaktır.” 

“Yeni çalışmalarıyla, projeleriyle yenilenen ve gelişen 

firmalarla düzenlenecek olan yeni Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’nı bekliyorum.” 

Kocaeli Belediye Başkanı Sn. İbrahim KARAOSMANOĞLU: 

“4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ilk kez Kocaeli’de 

yapıldı. Çok faydalı, çok başarılı ve çok gelişmiş bir fuar 

olarak gördüm. Tüm cami malzemeleri; temelinden 

minaresine, iç tezyinatına, vitrayına, mihrabına, kürsüsüne, 

ahşabına varıncaya kadar her türlü malzemeyle ve işçiliğin 

burada firmalarımız tarafından yapıldığını gördüm. 

Firmalar kendilerini çok güzel bir şekilde geliştirmişler.

Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, fuarı ve 

firmaları başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Fuarın 

sektörümüze de gün geçtikçe hayırlı olmasını diliyorum.”

Kocaeli İl Müftüsü Sn. Yusuf DOĞAN: 

“Cami bizim için çok önemlidir. Diyanet İşleri 

Başkanlığı'mızın hizmetinin merkezinde olmasının yanı sıra 

biz Müslümanların hayatının merkezinde olması hasebiyle 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nı önemsiyoruz. 

Cami’nin estetiğiyle ve müştemilatıyla ilgili olarak 

çinisinden avizesine, halısına, süslemesine varıncaya kadar 

hepsi bu fuarda var. Gerçekten çok harika bir fuar.”

Bütün cami yapacak olan 

dernek yöneticilerine, hocalarımıza işin

ehlini bulup işi ona  yaptırmalarını 

yönlendiriyorum, tavsiye ediyorum. 

Tüm cami derneklerinin ve 

hayır severlerin bu fuarı takip ve 

ziyaret etmeleri gerektiğini 

düşünüyorum.
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O
zan Bey Merhaba, yaptığınız işte en önemli 

ayrıntılar sizce nelerdir?

Bence en önemli ayrıntımız ilk başta besmele, 

sonra sabır ve mermere veya doğal taşa uyguladığımız 

işlemlere madırga (çekiç) ve elmas keskilerle yapıyor 

yapıyor olmamız ve keskiye madırga ile vurduğumuzda 

her defasında hak sesini duymamızdır. Yapacak 

olduğumuz işi bitirdiğimizde bence önemli olan kimin 

ne diyeceği değil, Allah-u Teâlâ ne der duygusunun 

sorumluluğudur. 

Değişen teknoloji ve yeniliklerle sizce sektörde neler 

değişti?

El sanatları bitme noktasına geldi, kalite düştü ve çoğu 

şey maddeleşti. Taşa işlenen o ezeli ruha sevgi kalmadı. 

Önümüzdeki yıllarda yürütmeyi düşündüğünüz 

farklı projeleriniz var mı?

Evet var. Fakat bunu gerçekleştirebilmem için 

devlet desteğine ihtiyacım var. Bu destek verildiği 

takdirde Allah’ın iziyle yıllardır arzum olan bu projeyi 

gerçekleştirebiliriz. Büyük bir geniş sahada kitap şekline 

getirilmiş mermerlere Kur’an-ı Kerim’i sayfa sayfa yazmak 

ve uydudan bakıldığında bu kitapların diziliş şeklinden 

dolayı Kelime-i Tevhidin oluşmasıdır. (La ilahe İllallah, 

Muhammedîn Resulüllah)

Taş işletmeciliği sektöründe ürün almak isteyenler 

için nelere dikkat etmeleri konusunda tavsiyeleriniz 

nelerdir? 

DADALOĞLU 
TAŞ 
İŞLETMECİLİĞİ 
ile 
Çalışmalarını 
ve 
Projelerini 
Konuştuk...

Ürün almak isteyen biri 

sektörde işin ehlini bulmak için 

araştırmalarını iyi yapmalıdır, 

sanatkârları bulmalıdır. 

Aksi takdirde yaptırmış oldukları işin 

hem maliyeti yükselecektir 

hem de kalitesi düşebilir. 
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Özellikle hayırla yaptırılan işlerde cami veya çeşme olsun 

derneklere daha çok iş düşmektedir. El sanatlarının layık 

olduğu yere gelebilmesi için direkt olarak sanatkârları 

bulmalarında fayda vardır. 

Taş İşletmeciliğinin En Zor Yanı Sizce Nedir? 

Taş işletmeciliğinin en zor yanı çalışma alanlarıdır. 

Devletin bizlere daha rahat çalışabileceğimiz sahalar 

sağlaması gereklidir. İnanın sanayilere sıkışıp kaldık. Taşın 

tozu başlı başına sağlığımız için bir tehdit oluşturuyor. 

Ayrıca diğer sektördeki komşularımızda çıkan tozdan çok 

rahatsız oluyorlar. 

Piyasada yaptığınız işle ilgili size gelen olumlu ya da 

olumsuz eleştiriler var mı? Nelerdir?

Rabbim bana yapmayı nasip etmiş olduğu işlerden şükürler 

olsun ben dâhil herkes mutlu olmuştur, örneğin Bolu’ya 

yağmış olduğum Mevlut Uçar Sebili ile ilgili bir gazetenin 

hakkımda yapmış olduğu bir haber yapıldı. (Tarihi Eser 

Olarak Tescillenebilecek Kadar Tarih Görünümlü Bir çeşme 

Haberi) 

Değerli röportajınız için teşekkür eder, 

çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

Doğal taş ve mermer 

sektöründe rahat çalışabileceğimiz 

profesyonel imkânlar 

sunulmalıdır. 
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C
 ami Yapı Ekipmanları Fuarı nasıl geçti?  

 Fuarla ilgili izlenimleriniz nelerdir? 

Çalışmalarımızı geçen yıllarda olduğu gibi bu 

yılda Kocaeli’nde fuar ziyaretçileriyle buluşturduk. Fuarı 

başarılı buldum ve fuardan memnun oldum. Fuar bizim 

gibi Anadolu’dan gelen firmalar için çok olumludur. Fuar 

tanıtımı konusundaki sıkıntılar yalnızca fuarı düzenleyen 

ve organizasyonu yapan ‘Proaktif Fuarcılık’ firması ile 

alakalı değildir, katılan firmalarında bu konuda çaba 

göstermesi gerektiğini düşünüyorum. 

12-15 Nisan 2018’de yapılacak olan ‘Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’na katılımınız olacak mıdır? 

Fuar, reklam, kalite ve imaj için oldukça önemlidir. Cami 

sektöründen değişik işler yapan firma temsilcileriyle 

tanışıyoruz ve sektörle bir araya geliyoruz. Daha önce de 

belirttiğim gibi fuar özellikle Anadolu’dan gelen firmalar 

için oldukça önemlidir. Fuar sektörümüzde kalite ve 

markaları buluşturma noktasında bir ilki yaşatarak 

yıllardır devam ediyor. Müşterilerimizle diyaloglarımızı 

değerlendirip, yeni müşterileri fuara davet etmeliyiz. Yön 

Avize olarak, geçen yıl olduğu gibi yeni yılda da fuara 

katılmayı oldukça önemsiyoruz. 

‘Yön Avize’ firmasına ve Sn. Ramazan Yön’e  

değerli röportajı ve Samsun’dan Kocaeli’nde ki fuarımıza 

müşterilerini otobüs ile getirdiği için teşekkür eder, 

çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

YÖN AVİZE 
FİRMASI’nın  
4. İhtisas Cami Yapı 
Ekipmanları Fuarı 
Değerlendirmesi  

‘Yön Avize’ firması, ‘4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları’ için 

Samsun'dan Kocaeli’ye otobüs tutarak beraber iş yaptığı ve çalıştığı cami derneklerini 

bu yıl fuara getirdi. Standında sergilediği yeni ürünlerini tanıttı ve Kocaeli'ni gezdirdi.

Yön Avize’ye tüm müşterileri, sektörün ilk ve tek sesi olan ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na getirip, fuarı ve Kocaeli'yi 

gezdirdikleri için teşekkür ettiler. 

“Fuara gelen ziyaretçiler direkt ve 

bilinçli geliyor. Arz ve talebe hitap ediyoruz 

bu sebeple de fuardan oldukça memnunuz.” 
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Akbulut Mermer – Mehmet Ali AKBULUT: 

Konya’da taşı sanatla buluşturan Akbulut Mermer 

firması, CNC makinası ile yaptıkları işlerden örneklerle 

fuara katıldı. Çalışmalarını fuar ziyaretçileriyle buluşturan, 

fuarı başarılı bulduğunu ve fuardan memnun olduğunu 

belirten Mehmet Ali AKBULUT, fuarda yeni çalışmalarını 

ziyaretçiyle buluşturduklarını da belirtti. 

Altın Çini: 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na 4 yıldır katılıyoruz. 

Amacımız sektörde hem işimizi hem de markamızı 

temsilen güzel işlerimizi ziyaretçilerle buluşturmaktır. 

Katılımdan ve fuardan memnunuz.”

Altuner Mermer – Selahattin ALTUNER:

“Mesleğe 1982 yılında çırak olarak başladım. 1987 yılında 

ise kendi işimi kurdum. Hala kendi işimizi İstanbul’da 

sürdürüyoruz. 4 yıldır Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na 

katılıyoruz. Bu fuarın Cami sektörüne kaliteyi getirdiğini, 

marka bilincini kazandırdığını düşünüyorum. Fuarların 

her yıl düzenlenmesi imaj ve kaliteyi yükseltmek adına 

oldukça önemlidir. Fuarlar olduğu sürece firmalar 

ister istemez rekabet sebebiyle kalitesini yükseltmek 

zorundadır. Dünyanın her yerine iş yapıyoruz. Yurtdışında 

da önemli projelerimiz var. Yeni tesis ve teknoloji ile 

kaliteyi yükseltmeyi düşünüyoruz. Fuar, reklam, kalite ve 

imaj için çok önemli. Cami Derneklerinin bu konuda daha 

duyarlı olması gerekiyor. Arayıp davet ettiğimiz halde 

fuara katılmıyorlar. Tüm Cami Dernekleri yöneticilerinin 

bu fuara katılmasını arzu ediyoruz. 2018’de fuarda tekrar 

görüşmek üzere.” 

ASD Ahşap: 

“Fuardan memnunuz. Ziyaretçiler aradığı her ürünü 

aynı alanda görüp, değerlendirme ve güvenilir firmaları 

tanıma fırsatını yakalıyor.. Sektörün bu fuara ihtiyacı var 

ama daha çok katılım gerekiyor. Bu imkanı verenlere ve 

özellikle Hüseyin Şahin Bey'e teşekkür ederiz. 

4. İHTİSAS CAMİ 
YAPI EKİPMANLARI 
FUARI  
Katılımcı Firma Görüşleri 
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Berk Minarecilik – Abdul Samet ZAMAN: 

“Babadan oğula geçen bir mesleği icra ediyoruz. 32 yıldır 

çalışmalarımızı Samsun’da sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın 

son yedi yılında markalaştık ve kalitemizi büyüttük 

diyebiliriz. Her iş farklı bir iştir prensibiyle, çalışmalarımızla 

kaliteyi ön planda tutuyoruz. Fuara ilk defa katıldık. Cami 

sektöründen değişik işler yapan firma temsilcileriyle 

tanışıyoruz ve bir araya geliyoruz. Fuarın her zaman 

farklı bakış açılarıyla bir arada olabilmek için ve marka 

gelişimimiz için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.” 

Buluş Dekorasyon – İbrahim HAN: 

“İstanbul’da merkezli firmamız çalışmalarını hem yurtdışı 

hem de yurt içinde sürdürüyor. Uzun yıllardır sektör 

içindeyim. En son Kırgızistan’daki çalışmamızı iki gün 

önce tamamlayıp fuar sebebiyle döndük. Kalıbı kendimiz 

çıkarıp modellerimizi kendimiz oluşturuyoruz. Fuar 

için fıskiye model çalışmalarımızı da ziyaretçilerimiz için 

fuara getirdik. CNC makinası ile modellerimizi yapıp işi 

kendimiz geliştiriyoruz. Cami sektörü için oldukça başarılı 

bir fuar olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımızla her daim 

ziyaretçilerimizle buluşmak için fuarın devam etmesini 

istiyorum. Cami sektörünün buluşma noktası olduğu için 

oldukça önemli bir fuardır.” 

Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği Başkanı – Salih KARADAĞ: 

“Derneğimiz 2016’nın son aylarında faaliyete geçti. 8 

yıl ‘Cami Sanatkarları’ olarak bir araya geldik. Öncelikli 

hedefimiz kaliteli işler yapan, sözünü tutan ve işini 

düzgün yapan sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bir 

topluluk oluşturmaktı. Cami sektörü için neler yapabiliriz 

düşüncesiyle, örnek olabilecek çalışmalara imza atabilmek 

amacıyla dernek faaliyeti halindeki topluluğumuzu 

resmiyete dökmek istedik. Amacımız, Camilere güzel 

eserler bırakabilmektir. Derneğimizin 43 resmi üyesi var. 

Şu anda üye olmak isteyen 30 firma için dernek tüzük ve 

şartnamemize göre değerlendirme ve araştırma yapıyoruz. 

2016’da İstanbul’da düzenlenen fuara kıyasla katılım oranı 

farklı bir bölge olmasından dolayı düşük gibi görünse de 

iş ve özellikle ihtiyaçları için gelen ziyaretçilerle oldukça 

verimli bir fuar geçirdiğimiz kanısındayım. Ankara, Bursa, 

Samsun gibi birçok ilden gerçekten işin ehlilerini buluşturan 

fuarda, kaliteyi buluşturan ve ihtiyaca cevap veren bir fuar 

verimliliğini yaşadık.“

Cami Sanatkarlar ve İş Adamları Derneği (CASİAD) - Basın 

Sözcüsü Müslüm KORKUTATA: 

“CASİAD, dünyanın birçok ülkesinde ve ayrı ayrı kıtalardaki 

firmaların Cami Sanatı ve sektörü adına gösterdiği 
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faaliyetlerin sonucundaki güçlü birleşimin bir araya 

gelişidir. 

Derneğimiz, birebir üretici firmaların içerisinde olduğu 

sanatı icra eden sanatkarların temel kaynağında 

hedeflediği üst seviyedeki kaliteyi mimari yapıya, 

dokusuna ve özgünlüğüne uygun üreten, üretici 

firmalarında bir araya gelmesiyle oluştu. 19 kurucu 

üyemizle 2017 yılında kuruldu. Temel hedefimiz 

sayımızı arttırmaktır. 80 yıllık büyük firmaların ve sektör 

temsilcilerinin gelişimiyle güçlenen bir dernek yapısı 

oluşturduk. Üyelerimizden her bir firma dünyanın birçok 

noktasında hizmet veriyor. 

‘Allah’ın mescitlerini ancak inananlar imar edebilir.  

(Tövbe Suresi, 18. Ayet)’ Bu terbiye ve özveri ile  

yaşayacağız. Tüm firmalarımızın bu iş ahlakı içinde 

olacağından şüphe duymuyoruz. Bu anlayışı da Türkiye 

geneline yaymayı düşünüyoruz. Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı, bizim için sektör temsilcileriyle birebir buluşma 

noktası oldu. Fuar ilk kez Kocaeli’nde gerçekleşmesine 

rağmen sektör temsilcileriyle de yaptığımız istişareyle 

oldukça verimli ve kaliteli geçtiği düşüncesindeyiz.”

Ceran Ahşap & Kündekari – Mustafa CERAN:

“Minber, kürsü, tavan, çitekari, giriş kapıları, sedir 

ürünlerimizle fuara Konya’dan katılıyoruz. Kaliteye 

önem veren ve ne çeşitte ürünler istediğini bilen ihtiyaç 

sahipleriyle ürünlerimizi buluşturduğumuz verimli bir fuar 

geçirdik. Fuarda teklif verdiğimiz müşterilerimiz oldu. Bu yıl 

ilk kez fuara katıldım. Kaliteyi ve ürünleri yakından görme 

fırsatı sunan ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ hem network 

açısından hem de markaların kendilerini geliştirmeleri 

açısından da oldukça önemli bir role sahiptir.” 

Çağın Vitray Sanat Evi – Mehmet VATAN: 

“Bu işe gönül verenler olarak yaklaşık 35 yıldır bu işi 

yapıyoruz. Vitray denilince akla renkli camların birbiriyle 

dans ettiği, ışığın günümüze yansıması geliyor. ‘Cami 

Esnaf ve Sanatkarı’ olarak bu işi icra ediyoruz. Cami 

hayırseverlerine de teşekkür ediyoruz ve Cami sektöründe 

bu işin içinde olduğumuz içinde çok mutluyuz. Fuara 

katılma amacımız hem sektördeki dostlarımızla buluşmak 

hem de çalışmalarımızı ziyaretçilerle buluşturmak, 

ziyaretçilere anlatmak ve işimizi göstermektir. Yaptığımız 

işleri fuarda sunmak istediğimiz için fuara katıldık, fuar 

güzel geçti ve her geçen yıl daha da iyi olacak. Fuarda, 

daha çok işe gönül veren, daha fazla araştırma, bilgi 

sahibi olabilme amacıyla gelenlerin bir arada olması 

önem teşkil ediyor. İlgisi olan insanları daha çok görmek 

istiyoruz ve bekliyoruz. Ürünlerimizi sunmaya, anlatmaya, 

sektörle buluşturmaya fuarlarla ve atölyelerimizle devam 

edeceğiz.” 

Çıtakari:

“Fuara markamızı temsilen katıldık. Yoğun ve 

beklentimizle örtüşen bir fuar oldu. Tüm sektör 

temsilcilerinin bir arada olduğu bu fuarda bulunmak çok 

güzeldi. Emeği geçen herkese teşşekkür ederiz.” 
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Dadaş Cami Halıları – Cengizhan ÖZGÜN: 

“15 yıldır sektörün içindeyim. 5 yıldır kendi firmamızla 

çalışıyoruz. Genel merkezimiz İstanbul’dadır. %100 akrilik 

ve yün halı imalatı merkezimiz Gaziantep’ten hizmet 

vermekteyiz. Yeni koleksiyon ve desenlerimizle fuara 

katıldık. Verimli bir fuar geçirdik.”

Demirci Ahmet: 

“Ürünlerimizi tanıtmak için ikinci kez bu fuara katılıyoruz 

ve amacımıza ulaştık. Bu imkanı veren herkese teşekkür 

ederiz.”

Dijital Mühendislik – Rafet BELEN: 

“Özellikle dijital teknoloji alanında led tabanlı ürünler 

üretip, montaj, program kurma ve servislerini 38 yıldır 

İstanbul’da yürütmekteyiz. Cami ürünlerimiz olan dijital 

mahya, aydınlatma ve kandil ürünlerimiz ile fuara katıldık. 

Fuar, bu yıl beklentilerimizi karşılayacak düzeyde iletişime 

geçtiğimiz, bağlantı kurduğumuz firmalarla oldukça 

verimli geçti. Ziyaretçi kapasitesi çok yüksek görünmese 

de temelde ihtiyacı olan iş sahiplerini buluşturan 

verimlilikteydi ve iş sahiplerinin ihtiyaçları için burada 

bulunduğunu gördük. Birebir bağlamda iyi ilişkilerimiz 

oldu ve fuarlarla birlikte de olmaya devam edecektir.” 

Ehli Kalem Sanat Hizmetleri – Abdulkerim ÖZTÜRK:

“Kalem işi ve Cami iç süslemesi, nakkaş çalışmaları, 

altın varak çalışmaları gibi genellikle tezyinatla alakalı 

çalışmalarla son zamanlarda proje odaklı çalışıyoruz. 

İnsanlar daha çok bilinçlendiği için ve mimari projelere 

daha çok ağırlık verildiği için özel projelere ağırlık 

veriyoruz.Son zamanlarda altın varak çalışmalarına ağırlık 

veriliyor bu konudaki çalışmalarımızı da Kazakistan ve 

Afrika’da tamamlayarak fuara katıldık. Hem çalışmalarımızı 

sergileme fırsatımız oldu hem de yaptığımız çalışmaları 

görmek isteyen ziyaretçilerimizle paylaşma fırsatını 

yakaladık. Verimli bir fuar geçirdiğimizi belirtmeliyim.” 

Fuar sektörümüzde 

kalite ve markaları buluşturma 

noktasında büyük bir başarı sağladı.

Bu başarı bizlerinde desteği ile

yıllarca devam edecektir.



Yavuzcan İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.

Hürriyet Mah. Tahir Sok. No: 4  Kartal / İstanbul
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Enes Isıtma & Mühendislik – Selami ÇİFTÇİ:

“Cami altı halı ısıtma sistemlerini, namaz öncesi ve sonrası 

vakitlerin ayarlanması gibi sistemsel hareketle ayarlanan 

uzaktan kumandalı bir sistemin üretimi İstanbul’da 

yapıyoruz. Hüseyin Bey’le bu yıl üçüncü fuar yılımızı geride 

bıraktık. Hüseyin Bey’in yüreğine ve emeğine sağlık, 

verimli bir fuar geçirdik. Gelecek yıllardaki fuarlarla da 

daha verimli geçeceğini düşünüyoruz.”

Erdemler Ahşap – Vedat ERDEM:

“Ankara firmasıyız, Kahramanmaraş’ta da şubemiz 

bulunuyor. Mihrap, minber, kürsü, kapı, ahşap 

dekorasyon alanında Camilerimize hizmet veriyoruz. 

Kalite ve yüksek standartlarda çalışmalar yapmak 

öncelikli hedefimizdir. Fuarda bu yıl üçüncü yılımızdı. Her 

zaman üzerine kalite ve markamızı yükselterek devam 

ettik. Bu yılda oldukça verimli bir fuar olduğunu özellikle 

belirtmek isterim. Piyasada kalite, marka ve yüksek 

kaliteye önem veren firmaları buluşturan Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı, her yıl daha güzel çalışmalara imza 

atıyor. Fuar bizim için çok verimli, bereketli geçti ve çok 

memnunuz. 2018 yılında da fuarı takip edip programımıza 

göre katılım göstereceğiz.” 

Es-Ar İnşaat – Dursun KOZAK:

“2005 yılından bu yana Amasya’da Cami dış cephe, 

mozaik, şap ve kubbe altı şap düzeltme işlemleri gibi 

inşaat işleri yapıyoruz. Türkiye’nin her yerinde özellikle 

İstanbul’da iş yapıyoruz. Fuar Kocaeli’nde yapılmasına 

rağmen verimli geçti, Bilinçli ihtiyaç sahiplerinin daha 

çok araştırmak amacıyla ziyaretçi olduğunu belirtmek 

isterim.” 

Formline Precast – Ali Kemal KATRANCI:

“İstanbul’da cam elyaf katkılı, precast beton elemanlar 

üreten bir firmayız. Fabrikada üretimde 35 çalışanımız 

var. Yurtdışı ağırlıklı çalışıyoruz.”

Proaktif Fuarcılık bünyesindeki 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na 

bu yıl ilk kez katıldık. İlk kez 

katılmamıza rağmen firmamız için 

yoğun ve verimli bir fuar oldu.
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Gökçe Cami Halıları – Samet KARATAŞ: 

“2000 yılından bu yana Cami sektöründe faaliyet 

gösteriyoruz. 2016 yılından bu yana sektöre ‘yeni sağlıklı 

halılar üretimi’ adı altında, nano teknolojiyle (gün ışığında 

kendini temizleme ve sıvı barındırma özelliğine sahip) yeni 

bir üretim başlattık. Özellikle bu yılki Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’nda yurtdışından ciddi taleplerimiz oldu. Çok verimli 

bir fuar geçirdik.” 

Hamle Kündekari – Mehmet Emin YILDIZ:

“1960 yılından bugüne babadan oğula devirle büyüyen 

bir Konya firmasıdır. Babam 17 yaşında firmayı kurdu. Şu 

anda üç kardeş minber ve mihrap çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. Günümüzde kündekari unutulmaya yüz tutmuş 

bir sanattır. Ürünlerimizi sergileme fırsatımız fazlasıyla oldu. 

Fuarın faydalarına genel olarak baktığımızda ürünlerimizi, 

markamızı ve kalitemizi tüm sektördeki ilgilenen, ihtiyacı 

olan herkesle buluşturabilme fırsatı yakaladık.” 

Harmantepe Kurşun Kaplama – Garip TEKİN:

“20 yıldır Cami sektöründeyim. İşimizi severek yapıyoruz, 

işimizi sağlam ve düzgün yapmayı önemsiyoruz. Bu yıl 4. 

kez Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na Erzincan’dan katıldık. 

Elimizden geldiğince gelecek fuarlara katılacağız.” 

Hasçınar Kündekari – Hasan Bey: 

“Gaziantep’ten fuara katılıyoruz. Oymacılık, kündekari, 

çitakari, CNC kapıları üretiminde çalışıyoruz. Ürünlerimiz 

tamamen el oymasıdır. Ürünlerimizi fuarda sergileme 

fırsatımız oldu ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık.”

İmaj Dekorasyon – Erkan ORHAN: 

“Kocaeli’nde beton (dış) pencere ve vitray pencere 

çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl ilk kez Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’na katılmamıza rağmen hareketli bir fuar 

geçirdik.”

Fuar bu yıl oldukça hareketli geçti. 
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KalePro Ses, Işık ve Görüntü Sistemleri – İsmail KALE: 

“Kale Elektronik’i 24 yıl önce İstanbul’da kurdum. Ses 

ve ışık sistemleri yapıyoruz. İki oğlumla çalışmalarımıza 

Avrupa ve Amerika ağırlıklı devam ediyoruz. 15 firmaya 

distribütörlük hizmetimiz var. 

Geçen yılda fuara katıldık ve fuarlara sürekli katılıyoruz. 

İstanbul’daki fuara kıyasla yoğunluk daha az gibi  

görünse de ilerleyen yıllarda çok daha iyi olacağı 

kanısındayım. Bu yılki fuara iş birliği yapmak isteyen 

ve araştırmacı bir profilin daha çok rağbet ettiğini 

söyleyebilirim.” 

Karadağ Minarecilik – Ahmet KARADAĞ: 

“20 yıldır İstanbul’da Cami sektöründeyiz. Amacımız, 

sektöre daha güzel eserler kazandırmak ve profesyonel 

çalışmalar yapmaktır. Bina değil eser yaptığımız için işin 

hakkını vermeye çalışıyoruz. ‘Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’ sektörümüz için oldukça önemlidir, uzun zamandır 

fuarlara katılıyoruz.” 

Karadeniz İnşaat – Temel BALTACIOĞLU:

“1993 yılından bu yana İstanbul’da Cami sektöründe 

hizmet vermekteyiz. İlk etapta kurşun kaplamayla işe 

başladık. Minare yapım-yıkım gibi tadilat ve restorasyon 

işi de yapmaktayız. Sektöre daha iyi hizmet verebilmek 

adına Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda stand kurduk. 

Hedefimiz gelecek nesiller için her şeyin daha iyisini 

yapmak ve yaptırabilmektir. 

Fuar güzeldi. İstanbul dışı olduğu için bu kadar katılımcı 

beklemiyorduk ancak oldukça hareketli bir fuar 

dönemiydi. Beklentimizi oldukça karşılayan bir fuardı. 

Çok kalabalık olmamasına rağmen gelen ziyaretçiler iş 

yaptırabilecek ve araştırmaya önem veren kişiler oldu. 

Hizmetlerimizi anlatabildiğimiz ve işlerimizi sunma fırsatı 

bulabildiğimiz için bizde çok memnun olduk.” 

Kazak İnşaat – Sadık KAZAK:

“18 yıldır İstanbul’da Cami sektöründe sıva ve mozaik 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin her yerinde 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl ilk kez fuara katıldık. 

Fuar oldukça iyi geçti. 

Gelen ziyaretçiler iş yaptırabilecek firma ve kişilerden 

oluştuğundan beklentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim.” 

Amacımız hem işimizi hem de 

markamızı temsilen güzel işlerimizi 

ziyaretçilerle buluşturmaktır.
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Kütahya Çini Yapı Tasarım – Ahmet ESENTÜRK: 

“25 yıldır Kütahya’da Cami sektöründe iç cephe, çini 

dekorasyon, ayet, pano, minber, mihrap, kürsü ve duvar 

işleri imalat çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aslında yer 

ve konum olarak İzmit bize yabancı, bir önceki yıl fuar 

için İstanbul’daydık. Anadolu’ya açılmak oldukça güzel. 

İstanbul birinci derecede önemli ancak fuar gün geçtikçe 

daha da başarılı olacaktır. Genel anlamda bu yıl İzmit’teki 

fuarın başarılı olduğunu söyleyebilirim.” 

Kütahya Sanat Çini – Nezir ÇETİN: 

“1996 yılından beri Kütahya’da Cami içi dekorasyon, mihrap, 

minber, kürsü ve duvar süslemeleri işlerini ve montajını 

yapıyoruz. İlk kez bu yıl fuara katıldık. Fuar oldukça güzel 

geçti, bereketliydi. Ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz oldukça 

fazlaydı. 

Firmamızı daha iyi tanıtabilmek ve fuarı da ziyaretçilerimize 

daha fazla anlatabilmek için Cami sektöründeki firmalara 

da iş düşmektedir. Kurumsal firmalar fuar sayesinde biraz 

daha ön plana çıkmış oluyor. Camileri bilinçlendirmek adına 

da fuar çok önemli ve güzel, insanlara doğru olan şeyleri 

daha iyi anlatabiliyoruz. Piyasada iyi iş yapan ve kurumsal 

firmaların %90’ı bu fuara katılıyor. Proaktif Fuarcılık’a, 

Hüseyin Bey’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Lalegül Mermer – Yusuf ÖZKAN: 

“Çayırova-Şekerpınar’da bulunan firmamızla Cami 

sektöründe mihrap, minber, kürsü gibi bölümlerin tüm 

mermer işlerini yapıyoruz. Sektörde babamızla beraber 

çalışmaya başladık. Çekirdekten yetişmeyiz, şu anda üç 

kardeş beş yıldır kendi firmamızda çalışıyoruz.”

Firmamızı ve imajımızı tanıtabildiğimize 

inanıyoruz. Sektördeki aynı işi yapan 

meslektaşlarımızla hem tanışma hem de daha 

fazla fikir alışverişinde bulunabilme fırsatımız 

oldu.

Markamızla ve 

otuz yıllık deneyimimizle 

fuara katılmak istedik. 

Fuar oldukça bereketliydi, 

ziyaretçi sayımızda beklediğimiz 

gibiydi.



C
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2017 CAMİ YAPI EKİPMANLARI FUARI KATILIMCI FİRMA GÖRÜŞLERİ 

www.camidergis i . com72

Man-İş Yapı, İzolasyon, Metal Çatı Kaplamaları – Rafet & 

Şükrü MANİŞ:

“İstanbul’da Kubbelerin metal, kurşun kaplamalarını, 

ısıya ve suya karşı izolasyonlarını yapıyoruz. Modernize 

olmuş projelerde kurşun dışı seçeneklerimiz, paslanmaz 

çelik, krom gibi alternatiflerimiz var. Alanda ve sektörde 

yenilikçi, daha mimari ve teknik detaylara dayalı, belli 

özellikleri taşıyan kendini geliştiren bir firma olduğumuz 

inancındayız. Personelimizin teknik anlamda gelişmesini 

ve atölye eğitimlerini de oldukça önemsiyoruz. İleriye 

yönelikte ciddi çalışmalarımız, projelerimiz var. Markamızı 

ve çalışmalarımızı da temsilen fuara katılmak oldukça 

önemlidir. Katılımdan ve fuardan memnunuz.” 

Mertcanlar Mermer – Mustafa SÜZER:

“Konya’da, Türkiye genelinde Cami sektöründe çalışan 

37 yıllık bir firmayız. Fuara katılma amacımız, ‘Camilere 

nasıl daha fazla katkıda bulunuruz?’ Bunu oldukça 

önemsiyoruz. Cami derneklerinde sıkıntılar var. Cami 

ekipmanları bulunmasında ve temin edilmesinde 

firmamızı temsilen fuara katıldık. Camilere ve derneklere 

de faydamız olsun istedik. Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’ndan oldukça memnunuz, daha da iyi olmasını 

istiyoruz.” 

Mila Mimarlık & İnşaat – Mimar Mehmet OSMANLIOĞLU: 

“34 yıldır çalışmalarımıza nitelikli, abidevi yapılarla 

örneğin, Cami, saat kulesi, çeşme, şehir giriş kapıları, 

Türk evleri ve Türk mimari örnekleri, sanatsal değer 

taşıyan yapılarla İstanbul’da devam ediyoruz. Projesini 

çizdiğimiz yapıların inşaatlarını, uygulamalarını bizzat 

yapıyoruz ya da projelere danışmanlığını veriyoruz. Fuar 

çalışmalarından memnunuz. 

Fuar, hizmetlerimiz ve markamız açısından olduğu kadar 

sektördeki yapı ekipmanları temini açısından da çok 

önemlidir.” 

Mirman Kurşun – Engin MANİŞ: 

“Kadir Mirdoğan ile Man-İş Yapı’nın ortak kuruluşu olarak 

İstanbul’da bir yıldır faaliyetlerini sürdüren şirketimizde 

kurşun üretiyoruz. 

Zamanında mal teslimi ve kurşun kalitesiyle ilgili 

piyasadaki bazı sıkıntılardan dolayı uygulayıcı firma 

olarak piyasada kurşun üretimi tarafındaki ihtiyaçtan 

yola çıkarak firmamızı kurduk. Minare ve kurşun kaplama 

çalışmalarımızla fuara katıldık. Fuarın, beklentilerimizi 

karşıladığını, sektördeki ürün kalitesini ve araştırmasını 

yapmak isteyen herkesi bu yıl Kocaeli’de buluşturduğunu 

eklemek istiyorum.” 
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Mozaik İnşaat – Yusuf ÇOBAN: 

“1993 yılından bugüne İstanbul’da, dış cephe, cami 

mozaikleri, kaplama işleri, iç sıva, kubbeüstü kurşun ve 

alüminyum kaplama ve kaplama işçiliğine hazırlık olarak şap 

ve ısı yalıtım malzemeleri kullanarak sektör çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ndan oldukça 

memnunuz, daha da iyi olmasını istiyoruz.”

MR Alüminyum Dekorasyon – Ramazan AKÇA: 

“3 yıldır İstanbul’da otomatik açılır kapanır cam sistemleri, 

panoramik alüminyum, güneş kırıcı, PVC kaplama gibi 

çalışmalarla sektörde faaliyet gösteriyoruz.” 

Nakkaş Önder NARİN: 

“Cami sektöründe 27 yıllık deneyimimizle, Camilerin iç 

süslemeleri, kalem işlerini ve bu çalışmaların renklendirme, 

tasarım ve çizimlerini yapıyoruz. Kayseri merkezli firmamız 

ve İstanbul’daki şubelerimizle, yerinde işleme tarzıyla, 

kalem işi, boya ve fırçalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Fuara müşteri beklentisiyle gelmedik, potansiyelimiz 

belli, ancak markamızla ve imajımızla fuarda bulunmayı 

istedik. Sektörün gelişmesi ve yaptığımız işlerin tanınması 

açısından bu fuarda bulunmamız bizim için bir güzelliktir. 

Fuara katılmanın maddi ve manevi boyutu var. Biz Cami 

sektöründeki bu fuara 2010 yılından beri katılıyoruz. Bu 

fuara katılan firmaların hepsi Cami sektöründe çalışıyor. 

Diyanet İşleri çalışanlarınında bu fuara katılımlarını daha 

çok bekliyoruz. Bu yılki davetiyeleri bizzat gördüm. Herkese 

bu davetiyelerin verildiğine ve ulaştığına da bizzat şahit 

oldum. Hüseyin Bey’i bu konuda tebrik ediyoruz. Bu yıl 

fuarda herhangi bir eksiklik görmedim.” 

Projelere göre tasarımları fiyatlandırıp 

müşterilerimize sunuyoruz. 

Fuar beklediğimizden çok daha iyi geçti. 

Ziyaretçilerimizle ve müşterilerimizle 

oldukça yoğun geçti, güzeldi.” 

Ancak Cami sektöründe dernekler, 

özellikle de müftülüklerin 

‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na 

daha fazla katılımları ve ilgilerini 

görmek istiyoruz. 

Proaktif fuarcılığın tanıtımından 

memnunuz ve firmalar olarak 

müşterilerimizi fuara davet etmeliyiz.



w w w . v i t r a y d e k o r a s y o n . c o m . t r
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VİTRAY İNŞAAT, deneyimli uzman kadrosu ile müşteri 

memnuniyeti ve devamlılığını sağlamak amacıyla, ince 

işçilik kalitesi ile aranılan yapılar ve oluşumlar meydana 

getirip, iş ahlakı, dürüstlük, güven gibi değerleri ön plana 

çıkartarak sektöre güçlü bir kazanım sağlamıştır. Deneyim 

ve tecrübelerini daha da ileri taşıyan, birçok önemli projeye 

imza atarak, sektöründe aranılan bir firma haline gelmiştir.

“NE KİMSEYE RAKİBİZ, NE DE RAKİPSİZİZ” 

ilkesi ile sektöründe her zaman öncü bir firma olarak hizmet 

vermekte ve titiz çalışmasından ödün vermemektedir.



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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Ortadoğu Mermer – Ahmet KELEŞ:

“42 yıldır İstanbul’da Cami sektöründe faaliyet 

gösteriyoruz. Marmara Adası’nda mermer ocaklarımız, 

But’ta traverten ocaklarımız var. En iyi şekilde çalışmaya 

azmediyoruz, fuara katılma amacımız da bu yüzdendir. 

Yurtdışı fuarlarına da katılıyoruz ancak Kocaeli’nde 

düzenlenen bu fuarda gördüm ki gezen müşteri ve 

ziyaretçilerin %80’i alıcı ve gerçekten işleri araştıran, 

gören, ürünler hakkında bilgi sahibi olmaya gelen 

potansiyel bir kitlesi vardı. Fuardan memnun kaldık.” 

Osmanlı Cami Donanımları – İlhan ÜNLÜ: 

“2000 yılından bu yana kurumsal kimliğe sahip Ankara 

firması olarak, anahtar teslimi Cami projeleri yapıyoruz. 

İkinci firmamız olan Özkent Cami Pencereleri ile 

Cami’lerde vitray ve dış korunaklı elyaf katkılı beton 

pencere çalışmalarını yürütüyoruz. Fuar çok güzel 

geçti. Daha önceki yıllarda katıldığımız İstanbul CNR’da 

düzenlenen fuar kadar yoğun olmasa da İç Anadolu’ya 

yakın olması sebebiyle de önemlidir. Tüm resmi 

makamların bu güzellikleri ve gücü görmesini istiyorum 

bu sebeple fuarın Ankara’da da düzenlenmesini arzu 

ediyoruz.” 

Osmanlı Doğal Taş İşletmeciliği – İsa YILDIZ: 

“20 yılı aşkındır Ankara’da Camilerimizde iç ve dış 

dekor, mihrap, minber, mukarnas sütun başlıkları gibi 

çalışmaları yapıyoruz. Geçen yıla göre İzmit’teki fuar 

oldukça kalabalık ve yoğun geçti. Çok memnum kaldık. 

Reklam açısından bu yıl televizyon, radyo reklamları ve 

broşür dağıtımı çalışmalarının yapılması fuarı oldukça iyi 

etkiledi. Fuara ilgi yoğundu. Yurtdışından da fuara katılım 

oldu. Hüseyin Bey’e de teşekkür ediyoruz. Biz firmalara da 

düşen fuar çalışmalarını hem sosyal medyada paylaşıp 

hem de çevremizdeki herkese anlatıp fuarın daha çok 

ziyaretçiye ulaşmasına katkıda bulunmak olmalıdır.” 

Örnek Nakkaş – Sıddık KORKUTATA: 

“23 yıldır Cami sektöründe nakkaş ve kalem işini 

yapmaktayım. İşimi severek yapıyorum. İşimizin daha 

kaliteli olması ve daha iyi tanıtım yapabilmek adına 4 

yıldır Cami sektöründe düzenlenen bu fuara katılıyoruz. 

Fuardan beklentimiz yalnızca iş değil, firmalarımızın 

birbirlerinden esinlenerek daha kaliteli işler yapabilmesi ve 

Cami derneklerimizin bilinçlenmesidir. Biz bina değil Cami 

yapıyoruz! Dini mabetlerimizi yapıyoruz. Hep beraber ‘Bu 

fuarı daha iyi nasıl tanıtabiliriz?’ Bu fuar sektörümüz için 

oldukça önemlidir. Hüseyin Bey’e teşekkür ediyoruz ancak 
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stand sıralaması konusunda daha organize olunmalıdır. 

Aynı işi yapan firmaların daha çok bir arada olduğu bir 

düzenlemenin daha iyi olacağı kanısındayım.” 

Öveç Kardeşler Mermer – Şenol ÖVEÇ:

“Beş kardeş olarak 25 yıldır İstanbul’da mermer 

çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, atalarımızdan 

kalan işi ve tarihi yaşatmaktır. Fuara 4 yıldır katılıyoruz. Gün 

geçtikçe fuarın daha da iyi olacağı kanısındayım.”

Özkul Halı – Behçet ÖZKUL: 

“Firmamız Manisa’da bulunuyor. 105 yıllık bir firmanın 

4. kuşak temsilcisiyim. Sadece Camilere halı dokuyoruz. 

Fuara %100 yün olan halımızın marka ve imaj tanıtımını 

yapmak için geldik. Müşteri memnuniyeti ve kalitenin 

beraber ilerlemesi sonucunda işlerimizi bugüne kadar 

taşıdık. Bu fuar çok güzel bir organizasyon oldu. ” 

Phonex Led – Ahmet ALTUN:

“İstanbul’dan Türkiye genelinde projelerle beraber 

aydınlatma üzerine çalışıyoruz. İmalat yapan bir firmayız, 

projelendirip uygulamasını yapıyoruz. Fuara gelen 

ziyaretçiler direkt ve bilinçli geliyor. Odağa hitap ediyoruz 

bu sebeple de fuardan oldukça memnunuz. Fuar yoğun 

ve iyi geçti.” 

Ramazan Baştan İnşaat – Ramazan BAŞTAN:

“Kurumsal kimliğimizi ziyaretçilerimize sunmak ve 

kurumsal imajımızı ön plana çıkarmak amacıyla fuara 

katıldık. Babadan oğula geçen ve Kocaeli’nde bulunan 

firmamızla çalışmalarımızı fuarda ziyaretçilerimize 

sergilemek amacıyla da buradayız.” 

Ortam ve tanıtım çok iyiydi. 

Aynı işi yapan firmaların 

bir araya gelmesi ve tanışması da 

oldukça iyi oldu.

Bu fuarın amacı 

ulaşamadığımız veya bize ulaşamayan 

ziyaretçilerimiz için 

çalışmalarımızı sergilemektir.” 



YK
METAL KENET KUBBE ÇATI KAPLAMA

YILSAN METAL
MEHMET YILMAZ

0542 304 09 09

KIZIL METAL
ZAFER YILMAZ

 

0224 713 52 76 - 0538 927 73 09



Mermerciler Cad. No: 22 Taşdelen  Çekmeköy/İstanbul

Tel: 0 (0216) 312 15 58  Fax: 0 (0216) 312 10 08
E-mail: info@ortadogumarble.com

Doğaltaşın insanoğlunun zevkleri 
arasına girmesi çok eski çağlara dayanır. 
Mermerin doğaltaş ailesi içerisinde 
bulunan zirvedeki rolünün sebebi 
bu tecrübeden ileri gelir. Ülkemiz 
dünyada ki doğaltaş rezervlerinin %42 
sini elinde bulunduran zengin kaynak 
yapısıyla tüm dünyada ki mermer 
işletmecilerinin gözdesi konumundadır. 
Bu asırlara dayanan misyonun takipçisi 
olan ORTADOĞU MERMER ülkemizin 
köklü firmalarından biridir. 42 yıllık 
ticari geçmişi bulunan ORTADOĞU 
MERMER İstanbul Çekmeköy’de 
15.000 m2 açık alan 5.000 m2 kapalı alan 
da bulunan kendi tesislerinde günümüz 
teknolojisinin tüm imkanlarından 
yararlanarak yıllık kapasitesi 25.000 
m3 blok mermer 800.000 m2 ebatlı ve 
plaka mermer üretimi yapmaktadır.

w w w . o r t a d o g u m a r b l e . c o m
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Revzen Dekorasyon - Fazlı ÇELİK:

“27 yıldır Cami sektöründe çalışıyorum. 17 yıldır da kendi 

işimi yapıyorum. İşimizi daha kaliteli ve iyi yapabilmenin 

peşindeyiz. Fuara bu yıl ilk kez katıldım. Gelecek yıllarda 

düzenlenecek fuarlarla da daha güzel işlere imza 

atacağımızı düşünüyorum.”

Revzen & Arabacı Dekorasyon – Veli ARABACI: 

“1989’dan bugüne Cami sektöründeyim. 2008 yılından 

beri Arabacı Dekorasyon bünyesinde çalışmalarımı 

sürdürüyorum. Teşekkür ediyorum.” 

Revzen Tezyinat Cami Sanatları – Yasin Burak KAZAK: 

“Çayırova’da, müzeyyen, içlik ve dışlık pencere, Cami 

kalem işi, nakkaş, altn varak gibi alanlarda hizmet 

vermekteyiz. Çözüm ortaklığı konusunda destek 

verebilen ve imalat yapan bir firmayız. Fuara markamızı 

temsilen katıldık, daha önce de Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’na katıldık. Yoğun ve beklentimizle örtüşen bir fuar 

oldu.” 

Rölöve Yapı ve Dekorasyon – Mehmet Akın AYDIN:

“İstanbul’da bulunan babadan oğula geçen çeyrek asırlık 

bir şirkette, üç kardeş çalışmalarımızı ve imalatımızı 

1993 yılından beri Cami sektöründe yürütüyoruz. 2006 

yılından bugüne ise fiberglass ve precast dediğimiz 

eski eserleri teknolojiyle buluşturabileceğimiz ürünlerle 

çalışmaya devam ettik.”

Cami sektöründe 

daha iyi nasıl iş çıkarabiliriz, 

kendimize neler katabiliriz 

bu düşünceyle yola çıkarak bu yıl fuara 

katıldık. Katılımcı firmaları da fuar 

sayesinde tanımış olduk. 

Diyanet işlerinin ve müftülüklerin 

sektörümüzün tek fuarına daha fazla 

destek vermelerini bekliyor ve 

kendilerini bizzat burada yanımızda 

görmek istiyoruz.
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Safir Avize – Veysel ÖZHASRET:

“1985 yılında başladığımız işimizi Düzce’den yürütüyoruz. 

Önce kristal imalatı işiyle başladık. Her türlü projeli işte 

yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarımız devam ediyor. Fuara her 

yıl olduğu gibi hem markamızı hem de imajımızı temsilen 

katıldık. Bereketli ve yoğun bir fuar oldu.” 

Serko Halı – Bülent ARSLAN: 

“45 yıldır Manisa’da Cami sektöründe %100 yün, alev 

almama özellikli, doğal ve naturel malzemeli halı üretimi 

yapan bir firmayız. Yeni nesil boyalarla hazırladığımız 

duvardan duvara halılarımızı, Türkiye’de ve dünyanın 

her yerindeki Camilerimize seriyoruz. Tüm Türkiye’deki 

Cami derneklerine, Cami yapan dernek başkanlarına ve 

yöneticilerine buradan sesleniyoruz. Camilerin ihtiyacı olan 

tüm ürünler 4 yıldır devam eden bu fuarda var.” 

Sıvaper – Sait Ali ÇINAR:

“İstanbul merkezli tesisimizle restorasyon harcıyla 

desteklediğimiz Cami sektöründe inşaat ve dış cephelerde 

kullanılan genleştirilmiş perlit esaslı ısı yalıtımı sağlayan 

ürünlerimiz var. Yurtiçinde bayilerimiz var ve Ortadoğu’ya 

ürünlerimizi ihraç ediyoruz. ‘Proaktif Fuarcılık’ ekibine ve 

Hüseyin Bey’e teşekkür ediyoruz.” 

Styronit Doğal Yalıtım Teknolojileri – Zafer DALKILIÇ: 

“2001 yılından beri İstanbul Tuzla’da doğal ısı yalıtım 

sıvaları üreten bir firmayız. Bu kapsamda Camilerimizde 

kubbelerin üzerine uygulanan ısı yalıtım sıvası, horasan 

harcı sıvasını üretmekteyiz. İmalatlarımızla yutiçinde ve 

yurtdışında çalışıyoruz. Geçen seneki fuarda da yüksek 

katılımcı düzeyi gördük. Özellikle Cami ekipmanları 

sektöründeki birçok firma bu yılda fuardaydı. Değişik 

illerden değişik ziyaretçilerimiz vardı. Bu fuarın sektördeki 

büyük bir eksikliği tamamladığını düşünüyoruz.” Tüm kaliteli ve iyi işler yapan 

firmalar bu fuara katılıyor. Gelip gezip 

bu fuardan ürün temini konusunda 

daha fazla bilgi almalarını istiyoruz.

Cami sektöründe ve cami inşaatlarındaki 

ihtiyaçları karşılamak amacıyla bütün 

üreticilerin fuarda olması ziyaretçilerimiz 

için büyük bir avantaj sağlıyor.



0532 507 25 16
i n f o @ c a m i i n a k k a s . o r g



2005  yılından beri kurşun ve inşaat sektöründe 

olan firmamız, Türkiye ve Yurtdışındaki bir çok camii 

inşaatı yapımında ve malzeme tedariğinde faaliyet 

göstermiştir.

Faaliyetlerine Adana da başlayan firmamız, vizyonu 

gereği İstanbul’a taşınmıştır. Kurşun levha imalatında 

Türkiye’nin ilk firmalarından biri olan firmamız 

her geçen gün kalitesini artırarak yoluna devam  

etmektedir.

Yeşilköy Mah. Arslan Sok.No: 17/20 Bakırköy,İSTANBUL

Tel : (212) 574 06 01  GSM : (533) 775 23 17  

e-mail : tkalaf@menzilkursun.com

menzil kurşun
Menzil Döküm Metal İnşaat San. Tic. A.Ş.

w w w . m e n z i l k u r s u n . c o m 
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Talha Elektronik – Zülfü HANÇER: 

“2003 yılında İstanbul’da kurulan firmamızla 

Türkiye’de 1000’e yakın Camimize hizmet vermekteyiz. 

Fuarımızdaki yoğunluktan ve sektör temsilcileri ile bir 

arada bulunmaktan memnunuz. Güzel bir fuar geçirdik. 

2018 yılında İstanbul’da düzenlenecek fuarda görüşmek 

üzere, Proaktif Fuarcılık’a teşekkür ederim.” 

Tempo Kompozit – Murat Uğur TEMURALAY: 

“1986 yılından beri İstanbul’da faaliyet gösteren firmamız, 

2004 yılından bu yana Cami sektöründe Cami kubbeleri, 

minareleri ve alemleri üretimi üzerine çalışıyor. Hem 

Türkiye’de hem de yurtdışında faaliyetlerimiz var. Geçen 

yıl olduğu gibi bu yılda fuar oldukça hareketliydi. Fuara 

geçen yıl olduğu gibi bu yılda marka ve imajımızı temsilen 

katıldık. Proaktif Fuarcılık’a teşekkür ederiz.”

Usta Taş Restorasyon – Fatih KARAMEŞE:

“20 yıldır Ankara’da Cami taş, mermer kaplama, 

restorasyon işleri yapıyoruz. Çalışmalarımız eserlere, 

aslına uygun ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.  

Fuar çok iyiydi. Sektörde profesyonel çalışan firmalar 

olarak fuara katılma amacımız, merdiven altı işçiliğe son 

vermektir. İşimizi daha iyi ve daha düzgün yapmak için 

buradayız.”

Vitray Dekorasyon – İrfan YILMAZ: 

“Aile şirketi olarak İstanbul’daki atölyemizde 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin her yerinde 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oldukça iyi bir fuar 

geçirdik. Proaktif Fuarcılık’a teşekkür ederim.”

Fuardaki ziyaretçilerimizle ve 

katalogtan seçtikleri ürünlerle 

yurtdışından da birçok 

siparişimiz oldu.

2018 yılında 

İstanbul’da düzenlenecek 

fuarda görüşmek üzere.
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WuduMate – Ahmet YÜCEBAŞOĞLU:

“İngiltere ortaklı bir İstanbul firmasıyız. Her binaya uygun 

tüm projeler için kompakt, kullanışlı, hijyenik, bireysel 

abdest alma üniteleri üretiyoruz. Çok pratik ve emsali 

bulunmayan ürünler olduğundan çok fazla talep var. 

Fuarda da yoğun bir taleple karşılaştık. Çok bereketli bir fuar 

oldu bizim için. Fuar'da emeği geçenlere teşekkür ederiz.” 

Yavuzcan Nakkaş – Ahmet ÇELİK: 

“1990 yılından beri İstanbul’da Cami sektöründeki nakkaş 

çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugüne kadar 300’den fazla 

Cami’de çalışmalarımızı tamamladık. Türkiye’nin her 

yerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir fuar 

geçirdik. 2018 yılında İstanbul’da düzenlenecek fuarda 

görüşmek üzere, Proaktif Fuarcılık’a teşekkür ederim.”

Yılçay Kündekari – Ahmet YILÇAY:

“1988 yılından beri Konya’dan Cami sektöründeki 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm Türkiye’de ve 

dünyada kündekari sipariş ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Tüm kaliteli ve iyi işler yapan firmalar burada ve Kocaeli 

bölgesindeki tüm ihtiyaç sahipleri, hayırseverler ve Cami 

derneklerini yöneticilerinin gezip bu fuardan ürün temini 

konusunda daha fazla bilgi almalarını istiyoruz. 2018 

yılında İstanbul’da düzenlenecek fuarda görüşmek üzere.”

Yılsan Kızıl Metal – Ferhat GÖRAL:

“10 yıldır Bursa’da Cami sektöründe Cami kubbe, metal 

kenet kubbe ve çatı kaplama çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. Fuara bu yıl ilk kez katıldık. Fuarın faydalarını  

fuarı tamamlamadan görmeye başladık. Bu kadar 

beklentimiz yoktu açıkçası. Ama ziyaretçilerin bilinçli 

olması ve fuara yoğun talep göstermesi çok güzeldi. Fuarın 

getirileri beklentimizin çok üzerinde oldu. 2018 yılında 

İstanbul’da düzenlenecek fuarda görüşmek üzere, Proaktif 

Fuarcılık’a teşekkür ederiz.”

Yön Avize – Ramazan YÖN: 

“Samsun’da bulunan firmamızda kapalı mekan 

aydınlatmaları ve projelere özel aydınlatmalar yapıyoruz. 

Tasarım üzerine çalışıyoruz. Mekana göre avizeler 

üretiyoruz. Sektörde eskiyiz ancak firmamız sektörde beş 

yıllık bir firmadır.”

Fuara gelen ziyaretçiler direkt ve bilinçli 

geliyor. Odağa hitap ediyoruz bu sebeple de 

fuardan oldukça memnunuz.



Topraktan
    geldik...
Kütahya Çini Seramik İmalatçıları Sit. 
Osman Gazi Mah. Hekim Sinan Cad.
C1 Blok No: 1 KÜTAHYA/MERKEZ

Tel : 0274 216 43 77 
Fax : 0274 216 09 84
Gsm : 0532 286 96 07
  0533 651 80 76

: bilgi@kutahyaciniyapitasarim.com

www.kutahyac in iyapi tasar im.com
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R
amazan Baştan İnşaat olarak kaç yıldır Cami  

sektöründe bu işi yapmaktasınız? 

Babam Cami sektöründe inşaat ustasıdır. Çekirdekten 

işi öğrendim, kendimi inşaat işinin içinde buldum diyebilirim. 

Ağabeyimin taşeronu olarak inşaatlarda çalışıyordum. Minare 

yapımıyla ilgili her şeyi ağabeyimden öğrendim. Ercan Yozgatlı 

sayesinde ilk işimi aldım. 2012’de Ankara - Keçiören Camisi’yle 

kendi şirketim bünyesinde çalışmaya başladım. 2014 yılında ise 

Marmara Bölgesi’ne geldim. Alt taşeron kullanmıyorum, yılda 

ortalama 5 Cami minaresi işi alıyorum. Muhakkak kendi işimi 

kontrol ediyorum. İyi imalat yapmaya çalışıyorum.

Kaliteli minare nasıl anlaşılır? Minarenin istatistiği var mıdır? 

Betonun kalınlığına göre demir işlenir ve boyu verilir. 

İnşaatta kurallara uygun şekilde üretim yapılırsa, ürün kaliteli 

olur. Uygulamada işi yaparken fazla sayıda demir koyarak 

minare yapmak iyi değildir. Beton donaltısı iyi yapılmalıdır. 

Günümüzde projelerde, minarenin toplanması tarafındaki 

çalışmalarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Minarelerin depremde 

kesilmesinin sebebi boğumlarının düşmesidir. 

“Merdivenaltı firmalara iş veriliyor. Kullanılacak malzeme 

miktarında bile pazarlık yapılıyor.” 

Minareler kaç şerefeli olur? 

Beton minareler üç şerefeli olur. Saç minare en fazla iki şerefeli 

olmalıdır. Mozaik mi katılmış ya da yağlı görünsün diye mozaik 

tozu mu katılmış betonun renginden anlaşılır. 20 yıldan sonra 

beton minare yanmaya başlıyor. Beton minare dış etkenlerden 

etkilenir. Emek verilmeyen hiçbir şey sağlam değildir. Manevi 

olarak bakıldığında ve görünüm olarak taş minare daha 

ağırdır. Coğrafi bölge araştırması yapılıp saç minarenin nasıl 

yapılacağına karar verilmelidir. Saçı tanımak gerekir: Bölgede 

nem ya da rutubet var mı? Minarenin kaç cm olacağı, hangi 

koşullarda ve nasıl yapılması gerektiği gibi ölçümlemeleri 

yapılarak uygulaması yapılmalıdır, bölgeye göre koruyucu 

maddelerle ürünler korunmalıdır. Yapılacak minare bölgenin 

iklim şartlarına ve bölgeye özgü malzeme koşullarına göre 

belirlenmelidir. Boya minareyi koruyan izolasyon görevini 

yapan bir maddedir. Her 10-15 yılda bir beton minarelere 

bakım yapılmalıdır. Aslında inşaat işleri de bir çeşit laboratuvar 

çalışması gibidir. Usulsüz ve gelişigüzel yapılan minareler her 

Cami’nin dibinde, her mahalleyi tehdit eden bir tehlikedir. 

“Eskiden yapılan eserlere bakıyoruz: Selimiye Camii hala ayaktadır. 

Cami’nin sağlamlığı ve işçiliği yapan ustaya bağlıdır.”

Minare ustalarının yapabileceği ne gibi hatalar vardır? 

Ustanın yaptığı işte öncelikle maddi olarak hakkını alabilmesi 

önemlidir. Cami minare ustalarının yaptığı en büyük hata 

fiyatlandırma yapamamaları ve bunun sonucu olarak işi 

yaparken kazanma yöntemiyle işçilikten çalınma yoluna 

gidilmesidir. Minare projesinde, statik proje çizilip ne 

kadar maliyetle yapılacağı önceden çıkarılıp piyasa değeri 

oluşturulduktan sonra projeyi yapacak usta ve çalışan arama 

yoluna gidilmelidir. 

Değerli röportajı için Sn. Ramazan Baştan’a teşekkür eder, 

çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

RAMAZAN 
BAŞTAN İNŞAAT 
İle Camilerimizdeki Yapı 
Çalışmalarını Konuştuk 
Cami sektöründe minarecilik önemsenmeyen, sanatsal açıdan bakılmayan bir işkolu haline gelmeye başladı. 

Minare yapımında stabilitenin, statiğinin hesaplanması hava sahası, minarenin ne şekilde 

yapılması gerektiği önemlidir. Yaptığımız ürünlerin, görselliği değil sağlamlığı çok daha önemlidir.



Tel: 05322576335 - 05354336756
E-mail: info@ehlikalem.com

w w w . e h l i k a l e m . c o m

Abdurrahman Mah. Kanalçeşme Sok. No.3 EDİRNE

0505 941 05 22
w w w . n e v v i t r a y . c o m   |   w w w . n e w s t a i n e d g l a s s . n e t



Tel: 0212 234 02 97 - 0532 597 65 90

w w w . c a g i n v i t r a y . c o m

2004 yılında başladığımız Camii sektöründe vizyon edindiğimiz kalite malzeme ve işçiliği genç ve dinamik kadroyla birleştirerek 
hizmetlerimize devam etmekteyiz. Hizmetlerimiz arasında çıtalı mozaik, kaba sıva, ince sıva ve kurşun altı dolgu şap bulunmaktadır. 
Edirne'den Kars'a bölge ayırt etmeksizin Türkiye'nin her yerinde hizmetimize devam etmekteyiz.

w w w . k a z a k i n s a a t . c o m

Necip Fazıl Mah. Antalya Cad No:134 Sultanbeyli - İstanbul
Sadık KAZAK  0537 303 93 57  
E-mail: sadik@kazakinsaat.com - info@kazakinsaat.com
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“ S e s ,  I ş ı k 

  v e  G ö r ü n t ü

   S i s t e m l e r i “

Girne Mah. Narlıdere Cad. Irmak Sok.
Küçükyalı İş Merkezi H-13 Blok Küçükyalı
Maltepe - İstanbul - Türkiye

Tel : +90 0216 565 69 71
Fax: +90 0216 566 19 05

info@kalepro.com
www.kalepro.com



Tel: 0541 721 25 25 - (0212) 573 64 70



Dursun KOZAK
0535 658 62 78

Amasya 

No. 110/Z  Tokat/Merkez

 0553 269 61 85
  0532 458 07 01



Tel: 0544 374 09 82

w w w . k u t a h y a s a n a t c i n i . c o m



MERMERİN SANATLA BULUŞTUĞU YER
KALİTELİ İŞ, ZAMANINDA TESLİMAT
GÖZ ALICI TASARIMLAR

Yeni Meram San. Loras Mah. Kutsal Cad. 
15386 Sok. No:35  Meram, Konya, TÜRKİYE
Mustafa Süzer 0507 918 37 60
Gökhan Süzer 0539 255 19 75
bilgi@mertcanlarmermer.com

w w w . m e r t c a n l a r m e r m e r . c o m

w w w . d i j i t a l m u h e n d i s l i k . c o m

GELENEKSEL MAHYA SANATINI TEKNOLOJİ İLE 
BULUŞTURDUK!

Dijital Led Mahya; hareketli, değişken, fonksiyonel 
yapısı ile toplumsal bir iletişim aracı görevini üstleniyor.

Dijital Led Mahya, ülkemizin tüm illerinde yüzlerce, 
yurtdışında ise onlarca noktada bulunmaktadır. 

Mahya, aydınlatma projektörleri ve led kandil 
ürünlerimizle camilerde hizmet vermekteyiz. 

Dijital-görsel mecrada 38 yıllık deneyimi öncü ve yenilikçi 
bir misyon ile sürdüren firmamız ürün portföyünde; led 
ekranlar, enformasyon panoları gibi çeşitli elektronik 
donanımlar yer almaktadır. Bu ürünlerin kullanıldığı 
otomasyon projeleri için gerekli olan donanım ve 
yazılım yine Dijital Mühendislik Hizmetleri bünyesinde 
üretilmektedir. 

Yeşilce Mah. Yıldız Sok. No 1/D Seyrantepe Kağıthane / İstanbul

Tel  : 0212 278 4405   Mobil: 0542 451 42 59
E-Posta: info@dijitalmuhendislik.com

Y ld S k N 1/D S t K ğ th



www.camiyapiekipmanlarifuari.com
w w w . c a m i d e r g i s i . c o m

EN SON HABERLER

BURADA
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İSTANBUL FUAR MERKEZİ  

(YEŞİLKÖY CNR) 11. SALON

31 MART - 03 NİSAN 2016
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İSTANBUL FUAR MERKEZİ  

(YEŞİLKÖY CNR) 11. SALON

31 MART - 03 NİSAN 2016
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30 MART

02 NİSAN 2017
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ
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Aynı zamanda A salonunda düzenleyeceğimiz 

HAC, UMRE VE İSLAMİ 

ALTERNATİF TURİZM FUARI’na da

 siz değerli okuyucularımız 

davetlidir.
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12-15 NİSAN 2018

İSTANBUL FUAR MERKEZİ  

(YEŞİLKÖY CNR) 11. SALON

Cami sektörünün yetim kalması  

bizi üzüyor. Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın ve Çevre Şehircilik 

Bakanlığı’nın  Cami Fuarı’na 

destek vermelerini istiyoruz.

Cami Yapı 

Ekipmanları 

Fuarı’na 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın 

desteğini istiyoruz.

Cami Esnaf ve Sanatkarları 

Dernek Başkanı 

Salih Karadağ

Basın Sözcüsü

Müslim KorkutataBasın Sözcüsü



Mirman Kurşun, Vakıflar geleneğinin devamı olarak, kara düzen kurşun üretim tesislerinden günümüzün modern üretim 
tesislerine uzanan 45 yıllık bir tecrübeyle K. Kadir MİRDOĞAN ve Maniş Yapı İzolasyon’un ortak girişiminin bir sonucu 
olarak kurulmuştur.

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 altında kalan kurşun normal 
kurşun olarak adlandırılır. Mirman Kurşun rafine işlemlerini yardımcı kuruluşlarla birlikte son teknoloji alet ve makineler 
kullanarak en ince noktaya ulaştırmayı başarmıştır.

Mirman Kurşun 2017 hedef, 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.

Zamanında ve doğru mal teslimi konusunda sıkıntılar yaşanması, kurşun piyasasında ki güvensizliğin artması ve önlem 
alınamaması bizi bu imalat sektörüne adım atmaya zorladı. Uygulayıcı olarak 45 yıllık bir tecrübeye sahibiz buda 
piyasadaki eksiklikler ve sorunlar ile alakalı olarak empati yapabilmemize vesile oldu. Bunu da avantaja çevirmek adına 
kendi ürettiğimiz levhanın sektördeki diğer uygulayıcılar için mevcut bütün sorunları tolore edebilmek adına 1 adım 
önde gitmemize sebep olmuştur.

Çeltik Mah. Dokuzluk Sok. Arı Kimya Apt. 
No:52/1 Silivri/ISTANBUL
0 (212) 749 71 33
0 (542) 323 42 14
0 (532) 708 60 15
info@mirmankursun.com

www.mirmankursun.com



12 -  15 NİSAN 2018
İSTANBUL FUAR MERKEZİ (YEŞİLKÖY) - 11. SALON

VAR
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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN  LE DÜZENLENMEKTED R.

2016

Firmalar Bu Fuar’da…”
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