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GELENEKTEN...

   GELECEĞE…

Firmamız, 1975 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurşun ekibinde 
göreve başlayan babamız Rahmi Maniş’in, Türk mimarisindeki klasik kurşun 
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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 zanaatkâr sorumluluğu ile kendisine teslim 
edilen birbirinden güzel mimari projeleri taçlandırmaktadır.
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Değerli Okuyucularımız,

Cami standardizasyon çalışmaları ile hız kazanan 

sektördeki değişimler yeni, modern, öngörülenin 

en yenisi ve iyisi mimari tasarımlarla büyüyor.

Camilerdeki değişimle, Camilerin daha sosyal 

alanlarıyla hayatımızla iç içe olması planlanmaktadır. 

Sn. HekimoğIu İsmaiI’in de belirttiği gibi:

“CamiIer her yaştaki müsIümana hitap eden 

bir nevi mekteptir.“ 

‘Camiden istifade eden miIIet, 
camiden istifade eden devIet, 
yükseImiştir.’
Ömer KirazIı

“Ezansız ve camisiz bir vatan olmayacağı 
gibi, camiyi bilmeyen, onu hissetmeyen bir 
çocuk da hep eksik, hep köksüz kalır.” 

Bu sebeple de Camiler inşa etmek, Camilere sahip 

çıkmak, Camileri onarmak ve Camileri imar etmek 

Müslümanların görevidir. Ayrıca her müslümanın da 

görevidir. 

“Camilerimiz, şehirlerin dokusuna 
uygun olarak planlanmalıdır.”
“Camiler sadece fiziki bir mekân değil; tevhid, kulluk, 

kardeşlik gibi değerler üzerinden yükselen bir 

medeniyetin de inşasıdır.”

“Caminin bireye kazandırdığı; adalet, merhamet, 

yardımlaşma gibi ahlaki değerler şehrin huzurunu 

ve güvenini sağlar.”

Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz ‘Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’nın ilk organizasyon yılındaki gibi heyecanlıyız. Sektör 

dertlerini ortak derdimiz benimsediğimiz için gün geçtikçe 

sektörün büyümesi bizi yaptığımız işlerin en iyisini yapmaya 

teşvik etmektedir. 

Yutiçinde ve özellikle de yurtdışındaki artan taleplerle, 

bugüne kadar ulaşan fuar çalışmalarımızla, özellikle 

yurtdışından aldığımız iletişim mailleri ile artan 

yoğunluk organizasyon ve ev sahipliğindeki ülkemiz 

faaliyetleri açısından da oldukça değerlidir. 

Beş yıldır adım adım sizlerle büyüdüğümüz bu 

yolculukta ‘Proaktif Fuarcılık’ olarak sektöre adım 

attığımız ilk günden bu yana işimizi kaliteden ödün 

vermeden ilkeli yapmayı benimsedik. 

Özellikle satın alma departmanlarının 
yoğun talepleri doğrultusunda ‘Otel Yapı 
Ekipmanları Dergimizi’ de çok yakında siz 
değerli okurlarımızla buluşturacağız.  

Bugün, yarın ve daima’ bir arada olabileceğimiz, güzel 

işler yapabilmek adına çalışmaya devam edelim. 

Dergimizi sağlıkla okumanızı diliyorum. 

 

Saygılarımla,

Hüseyin Şahin

İmtiyaz Sahibi

CAMİLERDEKİ DEĞİŞİM VE 

YENİ ÖNCÜ ADIMLARLA 

SEKTÖRDEKİ BÜYÜMELER

















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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Engin Bey merhaba, 43 yıldır ‘Cami Sektörü’nde faaliyet 

gösteren bir şirket yapınız var. Firmanız ve çalışmalarınız 

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü kurşun ekibinden emekli olan 

babamız Rahmi Maniş’in  bize öğretmiş olduğu ‘kurşun 

kaplama mesleği’ni, oğulları olarak kurmuş olduğumuz  

‘Maniş Yapı İzolasyon Metal Çatı Kaplamaları’ bünyesinde icra 

edip geliştirdik. Titanyum çinko, alüminyum, bakır, krom gibi 

diğer metalleri de işlemeye başladık. 

Modern yapılara göre işlediğimiz metaller 

farklılaşmaya başladı: Geleneksel yapılarda 

kurşun tercih edilirken, modern yapılarda krom, 

titanyum çinko gibi malzemeleri işledik ve büyük 
başarı sağladık. Geçtiğimiz iki yılda kurşun fabrikası kurup 

işlediğimiz kurşunu üretmeye başladık. Aylık 500 tonluk bir 

kapasiteyle tüm hızıyla kurşun üretmeye devam ediyoruz.

Proje ve çalışmalarınızda hangi dönemi esas alıyorsunuz? 

Kurşun kaplama çalışmalarında özellikle dikkat edilmesi 

gereken nokta nedir? Malzeme seçiminde neler önemlidir?

Kurşun kaplamadaki en önemli husus düz satıhlardaki 

eğimin yetersiz olarak yapılıp üzerine kurşun kaplanmasıdır. 

Unutmamalıdır ki kurşun suyu alüminyum gibi kaydıran bir 

malzeme değildir, bu sebeple eğimin en az % 10’a çekilmesi 

gerekecektir.

GELENEKTEN GELECEĞE 43 YIL: MANİŞ YAPI 

Yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleriyle, istikrarlı ve kaliteli çalışmalarıyla 43 yıldır 
kendini ispatlamış bir marka olan Maniş Yapı’nın Direktörü Sn. Engin Maniş: “Markamızı 
geliştirmek için yaptığımız en önemli şey, yaptığımız işlerin hiçbir çıkar gözetmeksizin 
arkasında durmaktır. Önce güven, sonra istikrar ve daha sonra reklam, fuar, dergi 
çalışmalarının önemini sıralayabiliriz.” diyerek marka stratejilerini açıkladı. 

“ “
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Malzeme seçimindeki en 
önemli unsur  uygulamada 
seçilecek yöntemdir. 
Uygulama yetersiz olursa 
hangi ürün seçilirse seçilsin 
malzemenin bir kıymeti 
olmaz.

Farklı projeleriniz ve çalışmalarınız nelerdir?  Örnek aldığınız 

geçmişten gelen Cami Örnekleri ve çalışmaları hakkında neler 

söylemek istersiniz?

Fark yaratan  yaptığımız en önemli Camilerden biri Gebze 

Organize Sanayi Camii’nde yaptığımız ‘altın sarısı krom 

kaplama’dır. Modern mimari Camilerde farklı malzeme 

kullanımın ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu bu Camide 

göstermiş olduk.

Yaptığınız çalışmalar içinde en çok etkilendiğiniz ve ustalık 

eseriniz olarak belirtebileceğiniz çalışma/çalışmalar nelerdir? 

‘Maniş Yapı İzolasyon’ üç kardeşin ortak kuruluşudur. Bu 

sebeple şirket bakış açısıyla bu sorunuzu değerlendirmem 

gerekiyor. Çünkü yaptığımız her işte tecrübe edindiğimiz 

bir husus ortaya çıkabiliyor. Bilgi ve birikimimizi doğru 

yaklaşımlarla ustalarımıza aktardık. 

İcra ettiğimiz her eser tecrübemizin ve 
heyecanımızın bir yansımasıdır.

Markanızı büyütmek ve geliştirmek için yaptığınız çalışmalar 

nelerdir?

Markamızı geliştirmek için yaptığımız en önemli şey, yaptığımız 

işlerin hiçbir çıkar gözetmeksizin arkasında durmaktır. Piyasada 

güven kazanmak hiç kolay olmayan kazanımdır. Bu sebeple 

önce güven, sonra istikrar ve daha sonra reklam, fuar, dergi 

olarak sıralayabiliriz.

Fuara/fuarlara katılmanın marka gelişimine etkisi nedir? 

Cami Yapı Ekipmanları fuarı ve Cami Dergisi hakkındaki 

düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ ve ‘Cami Dergisi’ne 

kuruluşlarının en başından beri partnerlik etmekte 

ve desteklemekteyiz. 

Zira dağıtımınızla, çalışmalarınızla ve usta 

bazında ilerleyerek sahayı sektörel bir yapıya 

dönüştürmenizden dolayı tebriklerimi iletiyorum. Bu 

tutumun ve istikrarın bu sektörde iş yapan herkesin 

hayrına bir oluşum olduğunu hatırlatır, yaptığınız 

tüm çalışmalara desteklerimizi ve teşekkürlerimizi 

iletiyorum.

Değerli röportajı için Sn. Engin MANİŞ’e teşekkür eder, 

çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

“

“







www.ceranahsapkundekari.com
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Adem Bey Merhaba, nakkaş faaliyetleriniz kaç yıldır devam 

ediyor? Firmanız ve çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir 

miyiz?

Yaklaşık 27 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Öncelikle biz 

‘nakkaş’ firmasıyız. İşimizi ve çalışmalarımızı bu şekilde 

tanımlıyoruz: Günümüzde ‘mimari tarz’ olarak yapılan 

süslemelere kalem işi adı veriliyor, uygulamayı icra edenlere 

de ‘kalemkâr’ adı veriliyor. ‘Tezyinat Sanat Hizmetleri’ olarak 

bizlerde bu işin  tasarımını, projesini,  uygulamasını ve 

dahi yönetimini yaptığımızdan kendimizi ‘nakkaş’ olarak 

adlandırıyoruz. Çünkü nakkaş belirttiğim gibi usulüne göre 

proje, tasarım ve uygulama yapabilen kişidir. Bugün usulüne 

uygun olmayarak yapılan, sağdan soldan alıntı yapıp yanlış 

resimlerle ugulama yapan kişilerde kendilerini nakkaş olarak 

isimlendiriyor. Hatta diyebilirim ki; 

Proje olmadan yapılan 
işler kalem işi bile değildir. 
Maalesef ülkemizde bu 
hassasiyetleri bilen kişi sayı 
çok azdır.

Nakkaş çalışmalarınızda klasik eserlerden mi ilham 

alıyorsunuz? Çalışmalarınızda hangi dönemi esas  

alıyorsunuz?

Elbette ki klasik muhtelif eserlerden ilham alarak çalışmalarımızı 

bu günümüze yansıtmaya çalışıyoruz. Özellikle 15 yy. – 18 yy. 

arasında yapılmış olan çalışmalardan esinleniyoruz. Firma 

olarak arşivleme, bilgi ve belgelere ulaşma konularında çok 

ciddi gayret gösteriyoruz.                                                                               

Markanızı geliştirmek için yaptığınız çalışmalar nelerdir? 

‘Tezyinat Sanat’ firması olarak yaptığımız farklı proje tasarım 

ve uygulamalarımızla markamızı daha ileri noktalara getirmeyi 

hedefliyoruz. Önceliğimiz şu zamana kadar yaptığımız gibi her 

yıl yeni proje ve tasarım üreterek markamızı gelecek kuşaklara 

aktarmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle bazen bir proje üzerinde 

6-8 ay ofis ortamında çalışma yaptığımız oluyor.

Yaptığınız çalışmalar içinde en çok etkilendiğiniz ve ustalık 

eseriniz olarak belirtebileceğiniz çalışma/çalışmalar nelerdir? 

Referanslarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yaptığımız çalışmalarımız arasında bir ayrım yapmam çok zor. 

Hepsi bizim için çok kıymetli. Ustalık yolunda da kendimizi hala 

geliştirmeye çalışıyoruz. Referans konusunda ağırlık olarak 

BİR NAKKAŞ 

SANATÇISININ 

DEĞERLENDİRMESİ

Projesi olmadan yapılan işler, 

kalem işi bile değildir. Maalesef 

ülkemizde bu hassasiyeti bilen 

kişi sayı çok azdır.

“ “

Cami sektöründeki tasarım, proje ve uygulamalarıyla ‘Nakkaşlık’ mesleğinde 27. yılını tamamlayan 

‘Nakkaş Adem Turan’ ve firması ‘Tezyinat Sanat Hizmetleri’ özellikle 15 yy. – 18 yy. arasında yapılmış 

olan eserlerden ilham alıyor. Nakkaş Adem Turan, her yıl yeni projeler ve tasarımlarla desteklediği 

çalışmalarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. 
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İstanbul’da ciddi eserlerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında da 

çok şükür birçok çalışmamız mevcuttur.

Fuara/Fuarlara katılmanızın marka gelişiminize etkisi ve 

katkısı nedir?  Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ve Cami Dergisi 

hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

‘Tezyinat Sanat Hizmetleri’ olarak, Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’na 2013 yılından beri katılımcı firma olarak katılıyoruz. 

Firmamıza olumlu yönde birçok katkıları olmasa ve katkılarını 

görmesek fuara katılımcı olmayı düşünmezdik.

Cami Dergisi’ni ve fuar 

çalışmalarınızı sektöre 

katkısı açısından çok olumlu 

buluyoruz. İnşallah iyi niyetli 

çalışmalarınızın  önü her daim 

açık olur.
Değerli röportajı için Sn. Adem TURAN’a teşekkür eder, 

çalışmalarında kolaylıklar dileriz.











: :

Kürsü                 Mihrap                        Minber

erdemlersandik erdemlersandik erdemlersandik

: :

 ailesi olarak tarihi eserlere ve günümüz mimarisine, profesyonel ve yenilikçi 



: :
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İlhan Ünlü Bey sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

‘Osmanlı Cami Donanımları’ firması 2000’li yılların başında 

öncelikle şahıs firması olarak sektöre girdi. Çok kısa bir zaman 

sonra ticari anlamda kurumsal bir firma olabilmek için adımlar 

atıldı. Camilerimizde proje desteğinin yanı sıra anahtar teslimi 

projelerde, temelden tepeye tüm imalatlarıyla birlikte tek bir 

çatı altında projeyi tamamlayarak teslim ederek hizmetlerimize 

devam ediyoruz. Ayrıca Cami restorasyonu, tadilatı ve sıkıntıya 

düşmüş Cami projelerinde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.

Sıkıntıya düşen Cami projesi nedir? Cami projesi/projeleri 

neden sıkıntıya düşüyor? 

Camiler yapılırken bilinçli insanlar tarafından doğru proje ve 

doğru işi bilen hizmeti doğru yapabilecek kişiler işin başında 

bulunmadığı için, Cami yönetimleri, Cami Dernekleri, Türkiye’de 

genellikle emekli, memur ya da inşaatı bilmeyen insanlar 

ve gönüllüler tarafından yapılıyor. Cami yapımı ve inşaatı 

konularında tecrübesizlikten kaynaklanan, doğru insanlarla 

ticaret yapıl(a)madığından, bütçe sıkıntısına düşülerek ucuz 

imalatlar yapılmak istenip, ucuza mal edilen işlerin doğru işler 

olduğu düşüncesiyle, bu sebeplerle zaman zaman projelerde 

sıkıntılar çıkabiliyor. ‘Tecrübesiz’ diye tanımladığımız, inşaat 

işini bilmeyen amacı sadece para kazanmak olan, ucuza mal 

edilebilecek işleri yapan merdiven altı kişiler ya da firmalar var. 

Son bir yıl içinde yaptığınız hem restorasyon projeleri hem de 

anahtar teslim projeleriniz nelerdir? 

Son bir buçuk yıldır Ankara Kızılcahamam Kurumcu Köyü, 

Kızılcahamam Güneysaray Köyü, Belçim Çatak Mahallesi, 

Çankaya Ak-Ev Hoşdere Camii projeleriyle ilgileniyoruz. Silivri 

Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Hacı Dursun Yıldırım Camii’nin de 

şu anda restorasyonunu yapıyoruz.  

Hacı Dursun Yıldırım Camii şu anda firmanız tarafından 

yeniden yapılıyor. Bu kadar yeni yapılan bir Cami’de neden 

yenileme ve tadilat ihtiyacı oluştu? 

Bu projede, yer, arsa, kaynak doğru, projede doğru ancak 

imalatlarda tamamen deforme olmuş durumdadır. Ciddi 

maliyetler harcanarak yapılan bir Camii’dir. Ancak burada 

‘merdiven altı’ diye tabir edebileceğimiz firmalar tarafından 

işin yapılması sonucunda bu durum ortaya çıktı. 

Maalesef işini iyi yapmayan ve 
çalışılan bu firmalar hala üç yıl 
önce olduğu gibi bu sektördeler 
ve hala iş yapmaktalar.  

İlhan Bey, Ankara’da hizmet veren bir firmasınız. Silivri Cezaevi 

Kampüsü’nde bulunan Hacı Dursun Yıldırım Camii restorasyon 

çalışması için neden sizinle çalışmayı tercih ettiler? 

Öncelikle tercih sebebimiz, işimizi doğru yapmamızdır. 

Yapılması gerekenler çalışmaları, ilgili makamlarca gezerek, 

yerinde görerek ‘doğru’ tespit ediyoruz. Kişisel ahlak, ticari 

ahlak ve güven çok önemlidir. Güven vermeyen bir firmayla hiç 

kimse çalışmak istemez. 

Değerli röportajı için Sn. İlhan ÜNLÜ’ye teşekkür ederiz. 

Röportajımızın ikinci bölümü bir sonraki sayımızda yer alacaktır. 

“CAMİLER  

MAALESEF  

HER ZAMAN  

HAYIRSEVERİNİ  

BULAMIYOR.”

18 yıldır Cami sektöründe, 
‘Osmanlı Cami Donanımları’ 
firmasıyla anahtar teslim projeleri hem geliştiren hem de projelerde çalışan Sn. İlhan Ünlü, doğru 
projenin, doğru işlerle ve doğru malzeme seçimiyle yapılmasının önemine dikkat çekiyor. 

“ “
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Osmanlı Cami Donanımları firmasının yürüttüğü Silivri Cezaevi 

Kampüsü’nde bulunan Hacı Dursun Yıldırım Camii restorasyon 

çalışmaları devam ediyor.

Sayın Hocam kaç yıldır dini rehberlik noktasında hizmetleriniz var? 

7 aydır Silivri’deki Hacı Dursun Yıldırım Camimizde hizmet vermekteyiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ise 11 yıldır din görevlisi olarak görev 

yapmaktayım. 

Meslek hayatımda birçok Cami gördüm. Güzel şeyler de görüyoruz, ancak 

zaman zaman şu anda hizmetlisi olduğum Hacı Dursun Yıldırım Camii’nde 

gördüğüm gibi üzücü tablolarla da karşılaşmaktayız: Camimizde yapılan 

hatalara baktığımız zaman maalesef ucuz hatalar var. İyi paralar harcanmış 

ancak ucuz işçilikler yapılmış. 

Türkiye’deki Camileri ve Cami mimarisini nasıl görüyorsunuz? 

“Camileri ancak Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, 

namazı dosdoğru kılanlar, zekatlarını verenler, Allah'tan başka 

hiç kimseden korkmayanlar imar ederler.” Ayeti Kerime’ye mazhar 

olabilmemiz gerekiyor. 

Cami’yi yaptıran, yapan, mühendis, 
mimar, dernek, çalışmalarla ilgilenen 
her kim varsa ihlas ve şuur sahibi 
olmalıdır: ‘Allah’ın evini yapıyoruz.

“Konumuz Cami imar etmekse, Allah’ın evini inşa ettiğimizi 

unutmamalıyız.”

Düşünce, ilimle ve hikmetle olur. İlimle ve hikmetle düşünmezsek 
ve sadece ticari bir yaklaşımla düşünürsek, Cami için iyi bir iş 

yapmadığımız ortaya çıkar. İlimle ve hikmetle yaklaşmazsak 

yaptığımız işin yanlış mı doğru mu olduğunu çözemeyiz. Allah bize 

akıl vermiş, akıl ise bize iyi kullandığımız takdirde iyiyi ve kötüyü 

ayırma özelliği kazandırıyor: Yaptığımız işlere, ilimle ve hikmetle 

yaklaşmayıp aklımızı kullanmazsak, akıl dışı işler yaptığımızda bu 

ne insaniyete, ne islamiyete ne de medeniyete sığar. 

Şairin biri şiir yazar, şiiri okuyan insanlarda ağlar. İnsanlar şiiri 

okurken “Biz çok ağladık, şiiri nasıl yazdın?” diye şaire sordukları 

zaman şair der ki: “Ben de yazarken ağladım!” 

Cami’yi yaparken ve yaptırırken insan, “Rabbimizin 
evini yapıyorum” şuuruyla, heyecanla yaparsa, 
yaptırırsa, şairin hissettiği ve yaşadığı gibi Cami’de 
namaz kılan herkes o duyguyu yaşar. 
Sn. Beytullah DURAN ile röportajımızın ikinci bölümü bir sonraki sayımızda 

yer alacaktır.

CAMİLER 

İSLAMİYET’İN  

SİMGESİ 

OLDUĞU GİBİ, 

MEDENİYETİN DE  

SİMGESİDİR. 

Cami’nin İmam Hatibi Sn. Beytullah DURAN, sektörle ilgili görüşlerini Dergimiz için  
değerlendirdi. “

“
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Şenol Bey Merhaba, 28 yıldır Cami Sektöründe faaliyet 

gösteren bir şirket yapınız var. Firmanız ve çalışmalarınız 

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Evet, firmamız 28 yıldır, kesintisiz bir şekilde  ‘Cami sektörü’nde 

faaliyetini sürdürmektedir. Ben 1987 yılında İstanbul 

Üniversitesi - Orman Fakültesi, Orman Endüstri Bölümü’nden 

mezun oldum. Üç yıl kendi mesleğimle ilgili bir işte çalıştıktan 

sonra mermer el oymacılığında çıraklıktan itibaren çalışmakta 

olan ve sırası ile kalfa -usta olan dört kardeşim ile birlikte1990 

yılında şahıs firması olarak işe başladık.1994 yılında ‘Öveç 

Kardeşler Mermer San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’ olarak çalışmalarına 

başlamış ve halen aynı ünvan ile devam etmektedir. Zamanla 

el oymacısı usta sayımız artmıştır. 2016 yılında tekrar bir atılım 

yaparak firmamıza bir adet CNC işleme makinası aldık, bu 

makinayı kullanmak, çizimlerimizi profesyonel bir şekilde 

yapabilmek amacı ile kendi bünyemizden personelimizi çeşitli 

kurslara gönderdik. Çok şükür ki şu anda tezyinat çizimleri hariç, 

bütün projelerimizi kendimiz çiziyoruz. Tezyinat konusunda da 

aynı camianın içinde bulunan değerli Adem Turan kardeşimin 

çizimlerinden istifade ediyoruz. 

Proje ve çalışmalarınızda klasik eserlerden mi ilham 

alıyorsunuz? Çalışmalarınızda hangi dönemi esas alıyorsunuz? 

Ürün ve çalışmalarınız nelerdir? 

Projelerimizde Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Dönemi 

eserlerinden yararlandığımız gibi günümüzdeki modern 

uygulamalara da yer veriyoruz. Mihrap, minber, kürsü, 

müezzinlik, kapı, başlık ve sütun, pencere sövesi, mahfil 

korkulukları ürün ve çalışmalarımızı oluşturmaktadır. 

Mermer ve  kaplama çalışmalarında özellikle dikkat edilmesi 

gereken noktalar nelerdir? Mermer seçiminde neler önemlidir? 

Bizim mesleğimizde çok aşırı derecede ‘emek ve işçilik’ söz 

konusudur. Bu nedenle işlenmiş mermerlerin taşınması 
ve montaj esnasında ‘azami’ özen gösterilmesi 
gerekiyor. 

Cami çalışmalarında ve projelerinde hangi tür mermer tercih 

edimelidir?

Cami projelerinde dokusu sıkı, homojen, çok sert olmayan 

mermerler tercih edilmelidir. Bu özelliklerin hepsini bünyesinde 

bulunduran tek mermer çeşidi ‘Marmara mermeri’dir.

Fark yaratan proje ve çalışmalarınız nelerdir?  Örnek aldığınız 

geçmişten gelen Cami Örnekleri hakkında neler söylemek 

istersiniz?

Farklı bir proje olarak şu anda çalışmaları devam etmekte olan 

ÖVEÇ KARDEŞLER’İN MERMER’LE BULUŞTURDUĞU 

28 YILLIK MARKA 

SERÜVENİ 

“İşçiliği rastgele bir 
mermere uygulayamazsınız, 
mermeriniz sağlam ve 
homojen yapıda olmalıdır. 
Cami projelerinde kullanılan 
mermerler estetik olduğu kadar sağlam olmalı ve sağlam montaj edilmelidir.

“ “
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‘Avcılar Merkez Ulu Camii'ni söyleyebilirim. Çünkü bu Cami’de 

uygulanan işçilik ve motifler Cumhuriyet tarihi camilerinin 

hiçbirisinde olmayan, kendine özgü bir projedir. Bu Cami’nin 

proje mimarı Doç. Dr. İsmet Osmanoğlu'dur. Hocamızdan 

Allah razı olsun, hem ülkemize değişik bir eser kazandırdı hem 

de bize çok farklı bir çalışma yapma fırsatı verdi.

Markanızı geliştirmek için yaptığınız çalışmalar nelerdir? 

Markamızı geliştirmek kadar o seviyede tutunabilmekte çok 

önemlidir. Amacımız, yakaladığımız kalite ve estetiği muhafaza 

ederek gelecek kuşaklara eserler bırakabilmektir. Herkes yaptığı 

işten para kazanmak zorunda aksi taktirde hayatını idame 

ettiremez. Ancak bizim firma olarak düsturumuz 
önce ‘kaliteli ve sağlam iş yapmak’tır. 
Günümüzde artık kalitenin yanı sıra işi çabuk yapmak da 

önemli hale gelmiş bulunmaktadır. Bizde bu hızlı tempoya 

ayak uydurabilmek ve kapasitemizi artırmak amacıyla Bilecik 

ili, Osmaneli İlçesi'nde yeni bir iş yeri açıyoruz. Bir CNC makinesi 

daha yaptırdık, iki CNC makinasıyla ve el ustaları ile bundan 

sonraki çalışmalarımıza Osmaneli İlçesi’nde devam edeceğiz.

Yaptığınız çalışmalar içinde en çok etkilendiğiniz ve ustalık 

eseriniz olarak belirtebileceğiniz çalışma/çalışmalar nelerdir?

Projesi bizim kendi çalışmalarımız olan İstanbul - Güngören Yeşil 

Cami ve Güngören Merkez Camii projeleri çok beğendiğim ve 

etkilendiğim Camilerdir. Bu iki Cami’nin hem kaba inşaatının 

yapımında hem de mermer projelerinin uygulanmasında 

Yücel Aydın ve kardeşlerinin desteği ve cesaretlendirmeleri 

bizler için çok önemlidir. Yücel Kalfa Bey bu iki Cami’de bize 

kendimizi aşma fırsatı vermiştir, kendisine müteşekkiriz.

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ve Cami Dergisi hakkındaki 

düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Fuara/fuarlara katılmanın 

marka gelişimine etkisi nedir?

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nın sektöre çok  şeyler kattığını 

düşünüyorum, fuarlar sayesinde merdiven altı firmaların 

devreden çıkacaklarına inanıyorum. 

Dernekler bu 
fuarlara yeterince ilgi 
gösterseler, yeterince 
araştırsalar hem kaliteli 
iş yaptıracaklar hem 
de düzgün insanlarla iş 
yapmış olacaklardır.

Ayrıca ‘Proaktif Fuarcılık’ olarak fuarın tanıtımına radyolardan 

reklam vererek daha da etkili olacağınız düşüncesindeyim.

Fuara katılmanın markalaşmaya mutlaka faydası 

vardır. Fuarlar firmaların hem cesaretini artırıyor 

hem de her firma rakipleri karşısında kendisini 

yenileme ihtiyacı hissediyor. Ayrıca bütün firmalar 

yakaladıkları kaliteyi ve zirveyi muhafaza etmek 

zorundadır.

Değerli röportajı için Sn. Şenol ÖVEÇ’e teşekkür eder, 

çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

“
“
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Her ay farklı bir dernek üyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 

“Cami Esnaf ve Sanatkârları Derneği” toplantılarında yeni 

fikirlerle istişare yaparak doğruyu, iyiyi ve güzeli bulma yolu 

hedefleniyor. 

Dernek toplantılarında ‘özellikle hedeflenen’ hem kişisel 

sektör çalışmalarının iyileştirilmesi hem de şirket faaliyetlerinin 

irdelenerek, çalışmaların ‘daha iyi işler çıkarabilmek’ adına 

sektörde yapılan çalışmaların eleştirel gözle incelemek ve 

iyileştirme çalışmaları yapmak.

“Amacımız,

Camilere güzel eserler 

bırakabilmektir.”

10 yıldan bu yana -dernek adı altında olmasa da- çalışmalarını 

sürdüren sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle “Cami 

Esnaf ve Sanatkârları Derneği” 2016 yılından itibaren resmi 

olarak faaliyete geçti. 

Dernek Başkanı Sn. Salih Karadağ: “Derneğimiz 7 kişiyle 

çalışmalarına başladı, 14 kişiyle kuruldu. Şu anda yaklaşık 

45 resmi üyemiz var. Üye olmak isteyen 30 firma için dernek 

tüzük ve şartnamemize göre değerlendirmeler ve araştırmalar 

yapıyoruz.” dedi.

Dernek Başkanı Salih Karadağ: “İşi ve piyasayı bilmeden iş 

yapabilen kişilerin önüne nasıl geçebiliriz? sorusuna cevaben 

faaliyetlerimizle sektörü ayağa kaldırma hedefinde ve 

gayretindeyiz.” 

“İş güvenliği olmayan ve sigortasız 

işçi çalıştıran işleri ve firmaları yetkili 

makamlara bildirirsek ve bu piyasada 

yayılırsa böyle durumların önüne 

geçilebilir. Camilerde iş güvenliğinin 

sağlanması gerekiyor!” 

Dernek üyelerinin ‘işinin ehli olduğu kadar ticaretinde de ehil 

olması’ en önemli beklentilerini ve özelliklerini oluşturuyor:  

‘CAMİ ESNAF VE 

SANATKARLARI 

DERNEĞİ’ 

ÜYELERİYLE 

ANTALYA’DA  

KAMPA GİRDİ 

CAMİDER, İki yıldan bu yana 
Cami sektöründeki faaliyetleri ve çalışmalarıyla köklü firmaları ve 
işini iyi ve kaliteli yapmaya özen gösteren sanatkârları bir araya 
getiriyor. 

Çalışmalarıyla sektörde ilklere imza atan derneklerden biri olan ‘Cami Esnaf 

ve Sanatkarlar Derneği’ (CAMİDER) üyeleriyle Antalya Bellis Hotel’de  

17-18-19 Şubat tarihlerinde kampa girdi. 

“ “
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Salih Karadağ: “Ücra köşelerde kalmış ve hiç sesi çıkmayan işin 

ehlileri var! Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği' olarak usta 

kişilere ulaşıp, dernek faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı anlatıp 

işin ustalarını dernek bünyemize kazandırmanın, sektörü 

ayağa kaldırmanın hedefinde ve gayretindeyiz.” açıklamasıyla 

şu eklemeyi de yaptı: ‘Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği’ 

artık büyük bir dernek. Derneğimizin varlığını hem yurtiçinde 

hem de yurtdışında daha fazla kişiye ve temsilciye ulaştırmak 

ve şikayetleri ‘Cami Dergisi ve Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ 

olarak daha fazla dile getirmeniz Cami sektörü için büyük bir 

artı olacaktır.

“Firmalar, Cami sektöründe temelinden minaresine, iç 

tezyinatına, vitrayına, mihrabına, kürsüsüne, ahşabına, 

halısına kadar ‘kaliteli iş yapma çabası’na girdi. Dernek 

çalışmalarımızla sektöre bu konuda büyük bir katkımızın 

olduğunu düşünüyorum. Birçok firmamız yeniliklere adım 

atmaya başladı, onlara teşekkür ediyorum.”

Kaliteye, sanat anlayışına, tarihi mirasa ve mimari tarzdaki 

özel eserlere sahip çıkmak, usta elleri ve kalemleri, çok 

değerli ustaları ve sanatkarları bir arada tutmak ve çalışmaları 

iyileştirerek piyasadaki işlere sahip çıkmanın önemine de 

değinen Sn. Karadağ: “Camiler için para kolay toplanmıyor 

ancak yapılan hataların geri dönüşümü daha büyük maddi 

kayıplara yol açıyor. Ürün satın alınan firmalar çok önemlidir.“ 

dedi.   

CAMİDER, iş güvenliği, 
sektör faaliyetleri, kalite 
ve çalışmaların usta 
ellerle buluşmasının 
gün geçtikçe öneminin 
artmasıyla sanata ve 
ustalığa olan önemi öne 
çıkaran toplantılarıyla 
ve dernek faaliyetleriyle 
çalışmalarına hızla 
devam ediyor.

“

“
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Müslüm Bey Merhaba, Nakkaş faaliyetlerinizde 20 yılı aşkın 

süredir faaliyet gösteriyorsunuz. Firmanız ve çalışmalarınız 

hakkında bilgi alabilir miyiz?

‘Nakkaş’ çalışmalarımız, kendi bünyesinde her geçen gün 

daha fazla hassasiyet isteyen konuların başında gelmektedir. 

Belirttiğiniz gibi, 20 yılı aşkın bir süredir bu çalışmaların içerisinde 

her gün yeni bir nüans, tarz ve stil geliştirmenin arzusunda 

oluyoruz. Özellikle derinleştirmekte fayda var: ‘Nakkaşlık’ ve 

‘kalem işi’ dediğimiz meslek, sayısı çok fazla kişi tarafından 

sürdürülebilir bir meslek değil. Kendi dalında ‘çok spesifik’ bir 

çalışma grubunu oluşturan bir iş koludur. Çalışmalarda, bu azınlık 

meslektaşların yürüttüğü çalışmaların içerisinde kendini geliştirip, 

hem güncel modern döneme cevap olma hem de geçmişiyle bağ 

kurma adına ‘hassasiyetler’e dikkat edilmediği zaman felaket diye 

nitelendirebileceğimiz çalışmalar ortaya çıkartılabilir. Bunun için 

çalışmalarımızda esas aldığımız konuların başında, geçmişten 

gelen ecdadımızın yarattığı ve var ettiği mirasa, eserlere sahip 

çıkarken ve eserleri günümüze uyarlarken, ‘modern bakış açısını 

yakalama’ anlayışıyla yola çıkıp bu anlayışla hareket ediyoruz.

Nakkaş çalışmalarınızda klasik eserlerden mi ilham 

alıyorsunuz? Çalışmalarınızda hangi dönemi esas  

 alıyorsunuz? 

Elbette ki klasik eserler hepimizin ilham kaynağı ve 

baş öğretmenimizdir. Klasik eserlerimiz olmasaydı 
bugün bizler çalışmalarımızla var olamazdık. 

“‘NAKKAŞLIK’ VE 

‘KALEM İŞİ’  

DEDİĞİMİZ  

MESLEK, ÇOK FAZLA 

KİŞİ TARAFINDAN 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 

MESLEK DEĞİLDİR.”

‘Nadide’ bir mesleğin temsilcilerinden, 20 yılı aşan el emeği ve göz nuru çalışmalarını 
yürüten Payihat Nakkaş firması ve klasik eserlerden süregelen dev mirastan günümüze 
eserlerini yansıtan temsilcilerinden Nakkaş Sn. Müslüm Korkutata ile röportajımız... “

“
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Bu kendi köklerimize, ecdadımıza olan tutku ve 
vurgudur; oradan aldığımız eğitim ve terbiyedir. 
Biz kendi geçmişimizde, tarihimizde ecdadımızın 
yaptığı çalışmaları görünce ve hala bugüne kadar 
yaşatılan sanatsal çalışmalarını incelerken emin 
olun kendimizin, çalışmalarımızın ne kadar küçük 
olduğunu görüyoruz.

Çünkü ecdadımızdan devraldığımız dev ve büyük bir miras var 

ortada. Bizler için, bu mirası alıp yoğurmak, çalışmalarından ve 

eserlerinden istifade etmek, sonuçlara gitmek fevkalade büyük 

bir haz ve heyecan oluyor.  

16. ve 17. yüzyıllardaki tarzı daha çok benimsiyoruz. Ancak 21. 

yüzyıl bakış açısını yakalayabilmek için kendimizi oldukça yoran 

bir firmayız. Modern bir bakışı ve modern bir sanatı ‘klasisizm’le 

birleştirirken hem Cami’nin mabet olma anlayışını var etme 

hem de kendi sanatını gerçekten görsel alana çekmede önemli 

çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda hem geçmişimizi hem de 

geleceğimizi var ederken bize düşen sorumluluk, en başta -doğal 

olarak- tarihsel kökenimizi doğru algılayıp doğru yorumlamaya 

bağlı kalmaktır. 

Markanızı geliştirmek için yaptığınız çalışmalar nelerdir? Fuarlara 

katılmanızın marka gelişiminize katkısı nedir?

21. yüzyılda çok modern teknolojilerin geliştiği bir çağda yaşıyoruz. 

Ancak maalesef bu teknolojik gelişimi kendi mesleğimize çok 

fazla indirgeyemiyoruz. Biz, daha çok bu büyük teknoloji devi 

içerisinde el becerisi ve düşünce yeteneğine dayalı bir meslek 

geliştirmeye çalışıyoruz. Mesleğimizin hassasiyeti ve özelliği 

burada. Kurumsallık sadece mesleği var etme ve teknolojik 

yapılardan oluşan bir olgu değil, sanat ve sanatsal hiyerarşimiz 

bize kurumsallığı emrediyor. İşimizde bir figürün başlangıcı, 

ortası, sentezi ve bitişi vardır. Bizde zaten hayatta disiplinli olmayı, 

belirli bir yapı içerisinde olmayı ve kurumsal çerçevede hareket 

etmeyi sağlar. 

Cami Dergisi ve Cami Yapı Ekipmanları 
Fuarı gibi sektörü birbirine bağlayan ve 
destekleyen bir yapıda var olmayı kendimize 
amaç edindik. ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’, 
beş yıldır, bizim müşteri portföyümüzü 
oldukça genişletti. Hatta sanat çapımızı da 
geliştirmemizi sağladı. Fuarların kurumsallık 
ve kurumsallaşma adına firmalara fazlasıyla 
hizmet ettiğini söyleyebiliriz. 

Ayrıca uluslararası iş yapan bir firma olduğumuzdan, gittiğimiz 

her ülkede, o ülkenin sanatını, sanatsal çalışmalarını incelemek, 

oradaki sanatsal çalışmaların geldiği noktayı görmek, bizlere 

çalışmalarımızda daha farklı bakış açıları kazanmamızı sağlıyor. 

Çalışmalarımızı ve firmamızı ‘uluslararası bir organizasyonuz’ 

diye nitelendirirsek abartılı olmaz diye düşünüyorum. Bu konuda 

yaptığımız eserlerde bunun örneğidir. 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ve Cami Dergisi çalışmaları 

hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Fuara, ‘Payihat Nakkaş’ firması olarak her yıl ciddi hazırlık yaparak 

katılıyoruz. 2018 yılındaki fuarda da yerimizi aldık. Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’nın çalışmalarını geçmiş dönemlerde de çok 

yönlü değerlendirdik: 

Fuarın ve çalışmalarının sektörel çabasının 
çok büyük olduğunu, sektöre katkılarını 
biliyoruz ve görmeye de devam edeceğiz.
‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ ve ‘Cami Dergisi’, sektöre katkısı 

çok büyük iki oluşumdur: Ayrıca bu konuda şunu da eklemek 

istiyorum; 2019 yılında biz katılımcı firmalarında desteğiyle 

ve ilgisiyle, fuar öncesi tüm sektörü buluşturan büyük bir 

organizasyonun yapılması, hem sektörden hem de sektöre bağlı 

olabilecek kurum ve kuruluşların katılımıyla bir konferans ya da 

toplantı düzenlenmesi, bu toplantının görsel ve yazılı basınla 

da desteklenmesi için ‘Proaktif Fuarcılık’ firmasından destek rica 

ediyoruz. 

Değerli röportajı için Sn. Müslüm KORKUTATA’ya teşekkür ederiz. 

Röportajımızın ikinci bölümü bir sonraki sayımızda yer alacaktır.



GARİP TEKİN

0532 484 20 26
Merve Mah. Resul Sok. No: 20/A   

Sancaktepe / İSTANBUL

w w w . c a m i k u r s u n k a p l a m a . n e t





Kaliteyi Tecrübemizle Buluşturuyoruz

İsmail Özdağlar San. Sitesi No: 5  DEMİRCİ/MANİSA

0541 363 97 71

w w w . t e k s o z c a m i a h s a p l a r i . c o m



camimozaikleri.com  / insaatmozaik@gmail.com

mozaik
i n ş a a t

Camii Mozaik Kaplama ve ç S va

-



HABER

www.camidergis i . com60

Yurt içinde birçok ilimizden, özellikle Marmara, 
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege Bölgesi'nden, 
diğer illerimizden ve bölgelerden yoğun katılımla 

gerçekleşiyor.

2018 Yılı Fuar Hazırlık Süreçlerinde Neler Yapıldı? 

‘Proaktif Fuarcılık’ ekibi tarafından kişiye ve kurumlara özel 
hazırlanan davetiyelerimiz, sahiplerine bizzat ziyaret edilerek 
elden ulaştırıldı.

� Üst düzey yetkililere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve  
 üst düzey sektör temsilcilerine toplamda 1.000 adet davetiye  
 elden teslim edilmiştir.

� Kargo ile sahiplerine ulaştırılan davetiye sayımız 55.000 adettir. 

� Yurt dışına ise 3.780 adet İngilizce davetiye gönderildi.

� Fuar basın bültenlerimiz ve davetiyeler, gazetelere,  
 TV kanallarına, bölge gazetelerine, yerel gazetelere,  
 online gazetelere, radyo kanallarına gönderildi. Fuara  
 katılan firmalarımızla ilgili yerel gazetelere ve basına özel  
 bültenler ve haberler hazırlandı. 

� Türkiye’nin her ilinde fuarımızla ilgili afiş çalışmaları yapıldı.  
 Hem reklam tanıtımları, hem afişler hem de Camilerimize  
 özel fuar afişlerimiz asıldı.  

� Hem yurt içinde hem de yurt dışında toplu mailing ve sms  
 bilgilendirme çalışmalarımız, geçen yıl olduğu gibi bu yılda  
 oldukça aktif bir şekilde yapıldı

� Dünya Gazetesi’nde bu yıl fuarımıza özel haber eki ve  

 bülteni yapıldı. 

� 2018 yılında yurt dışından her ülkeye, ‘Proaktif Fuarcılık’  

 tarafından, davet mektupları ve davetiyeler hem mailing  

 yoluyla hem de telefonla bilgilendirme yapılarak katılımcı  

 firmalara ve kişilere ulaştırıldı.

� Fuarımız ayrıca Atatürk Havalimanına çok yakın bir  

 lokasyonda gerçekleşmesi sebebiyle de bu yıl yurt  

 dışından ciddi taleple ve ziyaretçi ağıyla gerçekleşiyor.  

 Özellikle fuarımızla ilgili davet mektubu talep eden,  

 İngiltere, Almanya, Rusya, Mısır, İran ve Gana’dan fuarımıza  

 katılacak kişilerle ve firmalarla iletişime geçildi. 

� Yurt dışından 2018 yılında ciddi bir taleple karşılaştık ve  

 davetiyelerimizi hızlı bir şekilde sahiplerine ulaştırdık: Mısır -  

 Cairo, Gana - Tamale, Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Almanya - Berlin,  

 Rusya - Moskova gibi ülkelere ve bölgelere davet mektuplarımız  

 ulaştırıldı. Yurt dışındaki bölge temsilcilikleri, uluslararası baş  

 imamlar ve ülkelerin tüm sektör temsilcileri mailing ve davetiye  

 yoluyla da bilgilendirildi.

Siz değerli misafirlerimize, katılımcı firmalarımıza, işini büyüten, kaliteli 

işler yapmayı önemseyen ve benimseyen, takip eden, nasıl daha iyisini 

yaparız düşüncesiyle hareket eden ve kafa yoran herkese beşinci 

yılımızda bir kez daha teşekkür ederiz.

FUARIMIZ 5. YILINDA 

TÜM TÜRKİYE’DE VE 

DÜNYA’DA SEKTÖRÜ 

BULUŞTURMAYA  

DEVAM EDİYOR... 

Üç kez İstanbul’da ve bir kez  
Kocaeli’nde olmak üzere 4. yılını geride 
bırakan ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’, 
ilk kez düzenlendiği 2014 yılından 
bugüne ‘ilk sektörel fuar’ olmanın verdiği önemli misyonuyla hem yurt içinden hem de yurt 
dışından ciddi oranda katılımla her geçen gün daha çok profesyonelle sektörü buluşturmaya 
devam etmektedir.

“ “ Ankara AK Parti Milletvekili 

Emrullah İŞLER

Milli Eğitim Komisyon Başkanı



M|E|R|M|E|R





0352 240 02 34 - 0532 672 45 71
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Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı açılış töreninde, 
Başbakan’a eşi Semiha Yıldırım ve çocukları da eşlik 
etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı açılış 
törenine, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Müftüsü Prof. 
Dr. Hasan Kamil Yılmaz da katıldı. 

Bodrum, zemin ve asma kattan oluşan ’Amine 
Hatun Camii’ toplamda 3 bin 500 metrekare 
kullanım alanına sahip Cami, 2 bin kapalı alanda, 3 
bin bahçede olmak üzere 5 bin kişi kapasiteli. 

İki minaresi bulunan Cami; 4 derslik, kütüphane, 

dernek odası, tatbik mescidi, itikaf odası, 

abdesthaneler, imam odası, çay ocağı ve mahfil 

katından oluşuyor. 

Şimdiden yoğun bir taleple vatandaşın ilgisini çeken 

Cami’de Pazar günleri ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ 

yapılıyor. Çay ve çorbanında bulunduğu Pazar 

günleri sosyal yaşam alanlarıyla 7’den 77’ye herkesi 

buluşturan Cami’nin ziyaretçileri arasında minik 

öğrencilerde bulunuyor. 

BAŞBAKAN 

BİNALİ YILDIRIM 

PENDİK'TEKİ 

AMİNE HATUN 

CAMİİ'NİN 

AÇILIŞINI 

YAPTI.

Projesi Pendik Belediyesi tarafından çizilen Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Amine Hatun 
Camii açıldı. “

“







Gsm : +90 532 514 22 16
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‘TEKSÖZ AHŞAP’  

OSMANLI VE 

SELÇUKLU 

DESENLERİYLE 

AHŞABA ESTETİK 

GÜZELLİK KATMAYA 

DEVAM EDİYOR!

Veli Teksöz: "Türkiye'deki camilerin yanı sıra Ürdün, Irak, 

Belçika, Suudi Arabistan ve ABD'deki ibadethanelere de üretim 

yaptık."

Gelişen teknolojiyle hızlı ve seri üretim anlayışının yerleştiğine 

dikkat çeken Veli Teksöz, el işi ahşap oymacılığıyla uğraşan çok 

az ustanın kaldığını da açıkladı: 

"Kullanılacak mekana göre Osmanlı ve 
Selçuklu desenlerini ahşaba işliyoruz. Daha 
estetik olması nedeniyle maun ağacını 
kullanıyoruz. 

Caminin mimarisine ve talebe göre İslam tarihini yansıtan farklı 

figürleri işleyebiliyoruz. Yurtdışındaki camileri daha çok genel 

İslam tarihi motifleriyle süslüyoruz. Osmanlı coğrafyasındaki 

camilerde ise Osmanlı ve Selçuklu figürleri tercih ediliyor." 

Teksöz, işi kâr odaklı olarak yapmadıklarını

belirterek, Camilerin 

estetik güzelliğine 

katkıda bulunmak 

istediklerini, dünya 

genelinde mümkün 

olduğu kadar fazla 

sayıda Camiye 

ulaşmak 

istediklerini de 

açıkladı.

Çırak olarak 1991 yılında bir marangoz atölyesinde başladığı ahşap oymacılığını bugüne 
kadar getirerek çalışmalarını sürdüren Veli Teksöz, Manisa’nın Demirci ilçesindeki 
sanayi sitesinde kurduğu atölyesinde 15 kişilik ekibiyle yeni yapılan veya yenilenen 
Camiler için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor...

“ “



Kalite Tesadüf Değildir.
 Yün-Akrilik Cami Halıları İmalati 

Adres: Sanayi Çarşısı No:10  Demirci/Manisa/Türkiye

Halı Fab. Tel : 0 236 462 23 40  Faks : 0 236 462 11 25 

Mustafa Bakım: 0 544 545 69 59  Ahmet Bakım: 0 542 816 46 86

DİYARBAKIR ULU CAMİ ANKARA KEÇİÖREN 

İNCİRLİK MERKEZ 

CAMİİ

BAYBURT 

ÜNİVERSİTE CAMİ

NİĞDE MERKEZ 

FATİH SULTAN MERKEZ CAMİ

KARS ULU CAMİ

w w w . g a y r e t h a l i . c o m





Tel: 0541 721 25 25 - (0212) 580 34 25



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

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



www.ayyi ldiz.com l info@ayyi ldizavize.com

Küçük Sanayi Sitesi K2 Blok No:14 DÜZCE 

Tel :+90 380 537 5521

Cep :+90 532 793 03 00
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‘Efsane Süpürge’ Kirby’ın Özellikleri 
Nelerdir? 

 
 temizliğini yaparak kullanım ömrünü uzatıyor.

 
 durmadan çalışma özelliğine sahip.

 
 sayesinde kötü kokuları önler.

 
 kolaylıkla yok eder.

 
 önler.

 
 özelliği vardır.

Referanslar: 

Yurt genelindeki 5000 civarındaki Cami’de, 

yurtta ve kursta ‘Kirby’ Cami süpürgesi 

markası çalışmalarını sürdürüyor. 

‘EFSANE SÜPÜRGE’ 

KİRBY  

CAMİLERİMİZDE!

1914 yılında elektrik 
süpürgesinin icadı ile başlayan 
‘Kirby’ markasının macerası 
Cami, yurt, Kur’an Kursu, otel 
ve ev halılarında kullanıcılarına 
sayısız avantajlar sağlıyor.

“ “



0 212 671 49 76 0535 324 01 55 
0 212 671 49 77 0532 683 81 68

Zafer Mah. Yüksel Sk. 14/1 Bahçelievler

ahmet_kose24@hotmail.com Cami penceresi
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Hedeflerin gerçekleşmesinde özellikle kurumsal organizasyon, 

iletişim ve ulaşım ağı çok önemlidir. 

Pazarlamada ilk adım bir “Pazar Araştırması” 
yapmaktır. İçinde bulunduğunuz veya girmeyi 
düşündüğünüz sektörü çok yakından tanımak 
ve pazarı iyi analiz etmek gerekmektedir. 
Pazarı bilmeden bir ürün çıkartmak ve yeni bir sektöre girmek, 
başarılı olamayabilir ve kötü sonuçların gerçekleşmesine 
neden olabilir.” Bizde bu sebeplerle ‘yeni bir pazar oluşturduk 
ve  yeni pazarlama kanalını sizlere sunuyoruz.’ 

‘Cami Sektörü’nde hizmet veren firmalarımızın, otellerle iş 

yapmak isteyen ve iş yapabilecek ürünler üreten firmalarımız 
için yeni bir ‘değer ve marka aracı’ oluşturmak için kolları 
sıvadık.

Dergimiz  
çok yakında sizlerle 
buluşacak.

İnternet sitemizi mutlaka ziyaret etmelisiniz. 

“ŞİRKETİN/ŞİRKETİNİZİN 

DEĞERİNİ ARTTIRIN, 

KÂRLILIĞINI DEĞİL!“

“Kalite asla bir tesadüf değil daima akıllı  

bir gayretin sonucudur.” Satın alma 

departmanlarının gün geçtikçe yoğun 

talepleriyle karşılaştık ve bu sebeple de 

çalışmalarımızı hızlandırdık. 

“ “

www.otele
kipmanlar i

dergis
i .com

FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

“ “



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

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

ALTUNER MERMER

Adres:
altunermermer



Polyester Horn Kazan, 
Arp 150 ile İç ve Dış Alanlarda 
Farkı ve Ayrıcalığı Yaşayın...



Ecdadın yolunda; müşterilerimizin isteği doğrultusunda işimizi en güvenilir biçimde gününde teslim etmekten siz 
değerli müşterilerimize hizmet sunmaktayız. ‘‘ALDATILAN HER MÜŞTERİ KAYBEDİLEN BİR SERVETTİR’’ sloganıyla 
ecdadın yolunda yolumuza devam etmekteyiz.

E-mail:akbulutmusamermer@gmail.com

w w w.akbulutmermer.net  |   w w w.akbulut-mermer.com

Akbulut Mermer

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

Nezir



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

No. 110/Z  Tokat/Merkez

0553 269 61 85
  0532 458 07 01



Dursun KOZAK
0535 658 62 78

Amasya



Mescidler için



w w w . t e n i k e l a v i z e . c o m



Selçuklu Mah. Seven Sok. 

No: 58/11  Sincan/ANKARA

Gsm:

Alaaddinbey Mah. Nilüfer Ticaret 

Merkezi 624. Sok. No: 1 Nilüfer/BURSA

0533 356 28 14











i n te rne t  adres imiz i  mut laka  z iyare t  e tme l is in iz…

www.otelekipmanlaridergisi.com
www.otel

ekipm
anlar

iderg
is i .co
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FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI







Sultan Orhan Mh. 1185/1 Sokak 8/A Gebze/KOCAELI  Cengiz Duzcu: 0 532 708 60 15
www.mirmankursun.com info@mirmankursun.com Fabrika: 0 262 646 98 12

Büyük Çamlıca Camii kurşunları MİRMAN KURŞUN
tarafından üretilmiştir.



HARUN EKŞİ CAMİİ

Burhaniye / İSTANBUL 

Mirman Kurşun, Vakıflar geleneğinin devamı olarak, kara 
düzen kurşun üretim tesislerinden günümüzün modern 
üretim tesislerine uzanan 45 yıllık bir tecrübeyle bir Maniş 
Yapı İzolasyon kuruluşu olarak varlığını sürdürmektedir.

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 2018 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.



11 -  14 NİSAN 2019
İSTANBUL FUAR MERKEZİ (YEŞİLKÖY) - 11. SALON

VAR

w w w. c a m i y a p i e k i p m a n l a r i f u a r i . c o m Tel: 0216 311 58 27
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