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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 işleme geleneğinin tüm incelikleri ve bilgi birikimini 

aktardığı ve bizzat 25 yıl beraber çalıştığı biz oğulları tarafından 43 yıllık bir tecrübenin sonucu 

olarak kurulmuştur. Türkiye genelinde ve Çeçenistan, Kosova, Japonya ve Irak gibi yurtdışında bir 

çok ülkede 600’e yakın cami ve diğer yapıların kubbe ve çatılarının kurşun, titanyum çinko, bakır, 

alüminyum ve krom çelik kaplama işlerini yaparak ve yaptığı işlerin sorumluluğunu taşıyarak, metal 

çatı ve izolasyon piyasasındaki öncü ve başarılı faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamız tüm metal 

çatı kaplama ekipmanlarını, her çeşit yapı türünün çatı ve cephelerinde uygulayabilecek donanıma, 

teknolojiye ve nitelikli işgücüne sahiptir. Sektördeki tüm gelişmeler birebir takip edilmekte ve verilen 

eğitimlerle nitelikli işgücümüz korunmaktadır. ˛Teknik ekibimiz, sadece bir inşaat ustası olarak değil 

aynı zamanda birer zanaatkar sorumluluğu ile kendisine teslim edilen birbirinden güzel mimari 

projeleri taçlandırmaktadır.
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Yüzyılların eskitemediği, hasretle adından söz ettirdiği, 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’in herkesle her zaman 

paylaşmayı tercih ettiği, yaradılanı yaradandan ötürü 

sevdiğimiz, bağrımıza bastığımız tüm değerleri kucaklayan iki 

değer, iki hasret ve imanla da birleşince ne güzeldir, özeldir... 

Vazgeçilmezdir. Vicdan ve merhamet en çok imanla birleşince 

değerlidir. 

Huzur, merhamet ve vicdanla birlikte İslam'dadır!

Kırıkkale’de köy camisinin çatısına yuva yapan anne leylek ve 

yavrularının köyde yaşayan vatandaşların ilgi odağı olması 

gibi örnekler tebessüm ettirmesinin yanında hep yaşatmamız 

gereken –özel- değerlerdir. Peygamberimizden bize en özel 

miras akılla birleşen vicdan, merhamet ve yaradılanı sevmektir. 

Süfyan b. Abdillah es-Sakafî (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)'e:

– Ey Allah'ın Resûlü! Bana İslâm’ı öylesine tarif  

 et ki, onu bir daha sizden başkasına sorma ihtiyacı  

 hissetmeyeyim, dedi. 

 Resûlullah (s.a.s.) da şu cevabı verdi:

– Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.-   

 (Müslim, iman, 62, 38)

“Nerede olursanız olun, Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve kötülüğün peşinden hemen iyiliği  
yetiştirin ki, onu silip yok etsin. Ayrıca insanlarla  
güzelce geçinin.”
(Tirmizî, Birr, 55, IV, 355; Darimî, Rikak, 74, I, 719)

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, 

hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer 

sadakadır.

Vicdan rahatlığı pahada ve yükte hafifliği sağlayan en yegane 

şeydir. Vicdan insan için büyük bir nimet ve rahmettir.

“İyilik, güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve 

insanların duymasından hoşlanmadığın şeydir” buyurdu.

(Müslim, Birr, 45, III, 1980; Darimî, Rikak, 73, II, 628)

Güzel ahlak bizi doğru yolda sağlam ve dik tutar, Ne diyor 

Fatiha Suresi:

“Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O 
Rahman ve Rahimdir. Din gününün sahibidir. 
Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım 
dileriz. Bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin 
kimselerin yoluna, gazaba uğrayanların ya da 
sapıtanlarınkine değil.”

Rabbimizle inandığımız ve yaşadığımız bugüne şükürler olsun!

Cami Dergimizle ve Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’mızla bu yıl 

itibariyle 5 yılı geride bıraktık. İnandığımız değerlerle yaptığımız 

işlerle ve çalıştaylarla eksikleri gün yüzüne çıkarıp, daha iyi 

neler yapabiliriz sorusuyla her günü daha iyi değerlendirmeye 

çalıştık. Bu yıl yurt dışı ve yurt içi ziyaretçilerimizin oldukça 

yoğun talebiyle bir fuar yılını daha geride bıraktık. 

Dünden bugüne Cami Dergisi ve Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı çalışmalarımızla Proaktif Fuarcılık bünyesince 

siz çok değerli firmalarımızla ve katılımcılarımızla, 

okuyucularımızla, yorum yapan, çalıştaylara katılan, her 

bir işi kendine görev edinen, eksiklikleri kendine dert 

edinen ve daha iyiyi düşünen hedefleyen herkese selam 

olsun. 

Bir sonraki yıl yeni çalışmalarımızla fuarımızda sizleri aramızda 

görmekten çok büyük memnuniyet duyacağız. Bizimle 

olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bugün, yarın ve daima...

Sevgiyle ve saygıyla... 

Hüseyin Şahin

İmtiyaz Sahibi

VİCDAN VE  

MERHAMET IŞIĞINDA 

YÜRÜMEK 

















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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Sn. Ali Bahat, 50 Yıl önce ‘Cami Projesi’ çizme çalışmalarınıza 

nasıl başladınız? 

50 yıl önce, Almanya’daki 2 yıl süren inşaat mühendisliği stajımı 

tamamladıktan ve askerliğimi bitirdikten sonra Giresun’da plan ve 

proje konularında büro açmıştım. Rahmetli Fazlı ustanın, Giresun 

Merkez Darı köyüne yapılacak cami için büroma gelerek proje 

istemesiyle ‘cami projesi’ yapımına başladım. O gün bugündür 

hala cami projeleri yapımı çalışmalarıma devam ediyorum. 

“50 yıldan bu yana - hem yurt dışında hem de yurt içinde 

1000’den fazla cami projesi ile Dünya’da çok fazla sayıda 

ücretsiz cami mimari projesi yaptım.” 

50 yıl önce Diyanet İşleri’nde maalesef tip cami projesi dahi 

yoktu, cami planları ile ilgili Türkçe yayın ve kitaplarda yoktu. Ne 

yazık ki o tarihlerde dahi hem renkli hem de resimli Almanca ve 

İngilizce yayınlanmış kitaplar vardı. 

Maalesef bugün dahi  

‘Osmanlı Mimarisi’ 

konusunda 4 ya da 5 yıl 

süreli eğitim veren bölüm/

bölümler üniversitelerimizde 

bulunmuyor. 
4-5 yıl süreli olabilecek ‘Osmanlı Mimarisi’ konusunda eğitim 

veren bir bölümün üniversitelere açılması için Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Rektörümüz Sn. Süleyman Baykal ile bu konuyu 

görüştüm ve kendisinden söz aldım. 

“50 yıldan bu yana yurdumuzun her ilinde  

projesini çizdiğim camiler yapıldı!”

50 yıllık cami mimari çalışmalarınızla özellikle hangi 

referanslarınızı belirtmek istersiniz? 

Çanakkale Kınalı Kuzular Camii, Afyon Cide Karamustafa 

Paşa Camii, Amasya Hamamönü Hamit Kaplan Camii,  

CAMİ  

PROJELERİ’NİN 

KIDEMLİ MÜHENDİSİ 

SN. ALİ BAHAT 

“

“
Cami projelerindeki çalışmalarını 50 yıla sığdıran 

ve işini ilk günkü heyecanıyla yapan Sn. Ali BAHAT 

çalışmalarını dergimizle paylaştı... 
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Kahramanmaraş Çağlayan Cerit Muhsin Yazıcıoğlu Camii, Rize 

İlahiyat Fakültesi Camii, Rize Pazar Üniversite Camii, Giresun 

Üniversite Camii, Trabzon Akçaabat Fatih Üniversitesi Camii, 

Trabzon Merkez Adnan Kahveci Camii, Erzurum Hacı Mehmet 

Halıcı Camii vb. 1000’den fazla caminin mimari projelerini 

hazırladım. 

Cami mimari projelerinizle ilgili özellikle belirtmek istediğiniz 

detaylar nelerdir? 

Sekizgen kolonlardan oluşan minare projeleri hazırladım. 

Rahmetli Adnan Bektüre Bey projeye uygun olarak minarenin 

kürsü, pabuç, gövde, şerefe ve petek kalıplarını hazırladı. Bu 

minare kalıpları birçok minare ustası tarafından kullanılmaktadır. 

Camiprojesi.com internet sitemizden, YouTube’taki ‘Ali Bahat 

Cami animasyon kanalı’mızdan ve Facebook üzerinden 

çalışmalarımıza ve mimari projelerimizle ilgili detaylara herkes 

ulaşabilmektedir. 

İnşaat ve Cami Mühendisi Sn. Ali Bahat’a röportajı için teşekkür 

eder, yeni çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 







www.ceranahsapkundekari.com
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Yaptığımız işle alakalı 

bakmak ile görmek çok 

ayrı iki nokta: Baktığını 

görebilmen lazım! Eski ve 

yeni çok güzel eserler var. 

Cami kültürünü bilmeden 

düzgün camiler yapamayız. 

Önce kültürümüzü 

bilmeliyiz. 

“Hangi işle uğraşıyorsan, o işin ilmini bilerek işini  

yapmalısın. Gittiğim yerlerde özellikle tarihi camileri ziyaret 

ediyorum.”

Yücel Bey, düzenlendiği ilk yıldan bugüne kadar - beş yıldır - 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na katılan bir firma olarak ‘Cami 

Yapı Ekipmanları Fuarı’ hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir 

miyiz? 

Fuarların daha başarılı olması için katılımcı firmalar olarak 

standlarımızda tamamladığımız projelerimizi daha iyi 

anlatmamız ve ürünlerimizi daha doğru sergilememiz 

gerekiyor. 

Beş yıldır ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ ile kaliteyi fırsata 

çeviriyoruz. Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki çok 

farklı iş potansiyellerine fuar sayesinde ulaşıyoruz. 

Sektördeki artan talebe ve potansiyele nitelikli iş 
gücümüzü geliştirerek ulaşabiliriz. 

Fuara gelen müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve dernekler, 

ürünlerimizi, projelerimizi, demo ürünlerimizi ve piyasada iş 

yapan birçok firmayı, temsilciyi tanıma şansını elde ediyor. 

“FUARLARA KATILMAK, 

YALNIZCA İŞ ALABİLME 

ORGANİZASYONU 

DEĞİLDİR; 

MARKALAŞMA, MARKA 

PRESTİJİNİ ARTTIRMA 

VE ÜRÜNLERİMİZİ 

SERGİLEYEBİLMEK  

İÇİN KATILAN HER FİRMAYA AÇIK BİR FIRSATTIR.” 

Sektörün en deneyimli firmalarından Rölöve Yapı ve Dekorasyon’un projelerini, deneyimleriyle sektördeki 

başarılı çalışmalarına yansıtan Sn. Yücel Aydın, 2018 yılında düzenlenen ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ 

hakkındaki görüşlerini dergimizle paylaştı: 

“

“
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Fuara/fuarlara katılmak ve çeşitli organizasyonlarda bulunmak 

için firma temsilcileri olarak çeşitli fedakarlıklar yapmak ve firma 

bütçelerimizden feragat etmek durumundayız. 

Fuarların esas amacı 

ürünlerimizi daha fazla 

kaliteyle ve işçiliğimizdeki 

niteliği her geçen gün 

daha da arttırarak tüm 

dünya katılımcılarına 

sunabilmektir. 
Farklı bölgelerden gelen temsilcilerle ve firmalarla fuar gün 

geçtikçe büyümeye devam ediyor. Nitekim beş yıldır katıldığımız 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda iş potansiyelimizin her yıl artan 

ölçüde daha da iyiye gittiğini söyleyebiliyoruz. 

2019 yılında düzenlenecek Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda 

bulunabilmek üzere yerimizi şimdiden ayırttık. 2018 

yılındaki fuarla ilgili planlamalarımıza, sergileyeceğimiz 

yeni ürünlerimizle ilgili çalışmalarımıza başladık. 

2018 yılındaki çalışmalarımızdan örnek verecek olursak; ‘Kadriye 

Binek Camii’ndeki çalışmalarımızı yakın zamanda büyük bir 

titizlikle tamamladık: Ağustos ayında Sakarya’da ibadete 

açılan, 500 m² alana inşa edilen ve aynı anda 960 kişiye hizmet 

veren Kadriye Binek Camii’nin çalışmalarını firmamız üstlendi. 

Hayırsever Sn. Salim BİNEK beyefendi ölen ablalarının adını 

yaşatmak adına yaptırdığı Cami’deki çalışmalarında firmamızla 

çalışmayı tercih etti. 

Sektörde kendini geliştirmek isteyen her firmanın 
fuara katılmasını oldukça önemsiyoruz. 

2018 yılında İstanbul’da ve 2017 yılında Kocaeli’nde 

düzenlenen fuarlarda da her yıl olduğu gibi bulunan 

firmamız, fuar organizasyonunun sayesinde müşteri 

potansiyelimizi arttırarak yeni projelerle yeni işler ve 

projeler aldı. 

Fuar potansiyelimiz her yıl artan ölçüde işlerimize 
yansıyor. 

Değerli görüşleri ve katkıları için Sn. Yücel Aydın’a ve Rölöve Yapı 

& Dekorasyon firmasına teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar 

dileriz.

“

“











: :

Kürsü                 Mihrap                        Minber

erdemlersandik erdemlersandik erdemlersandik

: :
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“Almanya’dan fuar için geldik. Almanya’da idareciliğini 

üstlendiğimiz toplam 17 camimiz var. Tasarım, sistem, 

teknoloji ve genel olarak bilgi almak amacıyla İstanbul’a 

gelerek fuara katılmak istedik. Firmaları tanımak ve 

geleceğe yönelik bilgi almak amacıyla fuara geldik. Oldukça 

güzel bir fuar organizasyonu olduğunu düşünüyorum. 

Gerçekten çok güzel tasarımlar var. Hem 
geleneğimizi yansıtan hem de modern tarzda 
çok güzel tasarımları görme fırsatımız oldu. 
Camilerimizin yeniden tasarlanmasıyla ilgili fikir 
edindik. Çok güzel bir hizmet olmuş. Son derece faydalı bir 

fuar organizasyonu. Teşekkür ederiz. ” 

“Bölgemizde bir cami yaptırıyoruz. Camiyle ilgili iç dizayn ve 

caminin genel yapısıyla ilgili bilgi almak amacıyla fuara 

Almanya’dan geldik. Özellikle firmalardan görüş almak 

ve işbirliği yapmak amacıyla fuarda bulunduk. Firmaları 

yakından tanımak istedik. Oldukça zengin ve harika 

ürünlerin sergilendiği bir ortam bulduk. Avrupa’da bunu 

bulma şansımız maalesef bulunmuyor. Hem Cami 

Yapı Ekipmanları hem de tasarımlar hakkında fikir 

sahibi olduk. Camilerimize faydalı olabilecek tüm çalışmaları 

ve firmaları bir arada bulabilme açısından ve işbirlikleri yapabilmek 

amacıyla oldukça yararlı bir fuar olduğunu düşünüyorum.”

DÜNYANIN HER YERİNDEN GELEN ZİYARETÇİLERİN 

2018 CAMİ FUARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
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“Daha önceki yıllarda da Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na 

katıldım. Camilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması açısından 

bu fuar hakikaten çok hoş ve çok güzel bir fuar. Oldukça 

iyi, ihtiyaçları karşılamak için yapılması gereken 

görüşmelerin yapılabileceği, farklı insanları 

tanıdığımız bir fuar organizasyonu. 

Fuarı yapanlar sektördeki önemli bir eksikliği çok iyi 

düşünmüşler. Camilerimizde büyük ihtiyaçlar var. Bu fuarı 

düzenleyenlere teşekkür ederim.“

“Çok güzel bir fuar, 7 yılda camimizi tamamladık. Camimizin 

kubbelerinin üzerini kapatmak için ihtiyacımız olabilecek 

ürün ve çalışmalar için fuarı ziyarete geldik. Hem fuarı 

gezmek hem de fiyatlandırma konularında firmaları 

tanımak, fiyat almak için fuara katıldık. Buradaki çalışmaları 

ve etkinlikleri gördüğümüz için çok memnun kaldık. 

Sektörde kaliteli işler yapan öncü firmalara fuarda 

tanıştık. Almak istediğimiz hizmetle ilgili firmalarla 

görüştük ve firmalardan fiyatlar aldık. İstişare yaparak 

karar vereceğiz.” 

“Daha önce cami yapım işlerinde çalıştım. Sanatsal merakım 

nedeniyle fuara katıldım. Aslında fuara insanlar, firmalar çok 

detaylı hazırlanıyorlar. İnsanların emeklerine, alın terine 

değer vermek gerekiyor. Cami’nin görseli çok değerli 
biliyorsunuz, görsele değer vermek gerekiyor. 
Cami’nin kendi kutsallığı içerisinde sanatının da oldukça 

önemli olduğuna inanıyorum.”

“Fuarın çok güzel bir hizmet olduğunu belirtmek istiyorum. Bu 

fuarda cami adına ihtiyaç olabilecek herşeyi bulabilmek mümkün. 

İhtiyaç sahipleri israfın ve gereksiz masrafın 
önüne geçebilmek adına, böyle bir fuarı görüp 
gezdiklerinde ihtiyaçlarını ve tüm malzemeleri 
burada görüp alıyorlar, hem de herşeyin en güzelini 

alma şansına sahip oluyorlar. Tüm üretici firmaları 
görme fırsatları da oluyor. Yaptıkları çalışmalarda 
böylece hem kalıcı oluyor ve uzun süre kullanılıyor 
hem de israftan kurtulmuş oluyoruz. 
Bu açıdan fuar çok güzel bir hizmettir. Tüm ürünleri bir 

arada bulabilme şansınız oluyor. Emeği geçenlere teşekkür 

ediyorum.”  
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“Ömrümün 35 yılını devletin çeşitli kademelerinde hizmet 

vererek geçirdim. Ama bunların en anlamlısı ve benim için 

en kutsi olanı ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü’ydü. O dönemin 

Cumhurbaşkanı’nı Vakıflar Genel Müdürü olarak ziyarete 

gittiğimde bana talimatı olmuştu: O talimat benim kafamda hala 

yer eden önemli bir konudur: ‘Camilere Proje standartı gelmesi 

gerekmektedir.’ Daha sonraki dönemde elbette bizler de 

işlerimizi arkadaşlarımıza yaptığımız proje ve çalışmaları devrettik 

ama şu anda çalışmaları yapılan ve devam eden 
‘Camilere Standardizasyon’ çalışması gerçekten 
çok önemli bir konudur. Bu fuarı yapan, organize eden 

kişilere ve kurumlara teşekkür ediyorum. Çok iyi düşünülmüş bir 

organizasyon. Çünkü böylesi anlamlı bir fuarın Türkiye 
için ve tüm Dünya Müslüman ülkeleri için bir 
başlangıç olduğu kanaatindeyim.”

“İnşaat mühendisi bir arkadaşım tarafından fuar davetiyesi elime 

geçti. Hakikaten ilginç bir fuar. Özellikle merak ettik ve geldik. 

Mevcut camimizi yıkıp yerine yeniden bir camii 
inşa etmek istiyoruz. Bu sebeple de fuara katılıp 
firmalardan bilgi almak, araştırmak istedik ve bu 
sebeple de fuara katılmayı tercih ettik. Cami inşaatı 
hayrına olabilecek birçok firma ve ürün gördük. 

Hat sanatı, mahya, avize, mermer ve minare gibi 
birçok bölüm ve sektörle ilgili konu fuarda ilgimizi 
çekti. İnşaatta ilgimizi çeken konular nasıl daha 
iyi olabilir düşüncesiyle firmalardan çalışmaları 
hakkında kataloglar aldık. Fuarın faydalı  
olduğunu düşünüyorum. Cami Dernekleri’nin ve 
cami işiyle uğraşan ve ilgilenen herkesin bu fuarı 
görmesini tavsiye ediyorum.”

“Tercüman emeklisiyim. Daha önce derneğimizde başkanlık 

yaptım şu anda başkan yardımcısıyım. Camimizi yenileme 

çalışmalarımız var. Bu sebeple fuara katılmak istedik. Bu 
fuar ürünlerin tanıtımı, firmalara kolaylıkla 
ulaşılabilmesi açısından gerçekten çok önemli 
bir fuardır. Bazı insanlar neyin nerede olduğunu 
bilemiyor, Ancak fuar sayesinde hepsini tek bir 
yerden elde etme, bilgi alma ve bulma şansları 
oluyor. Bu fuar oldukça önemlidir.”

“Bu önemli ve topluma fayda sağlayan fuarların ülkemizde 

olmasında fayda var. ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nın 
önümüzdeki yıllarda da devamını görmek  
istiyoruz. Katılmayan firmalarımız da lütfen 
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katılsınlar. Ata yadigarına sahip çıkabilmemiz 
için çok önemli bir fuardır. Bu fuarın milletimiz için çok 

çok önemli olduğunu ve fuarın oldukça başarılı olduğunu 

düşünüyorum.”

“Nevşehir’den fuarı gezmek ve ürünlerle ilgili 
daha fazla bilgi sahibi olmak için geldim. Camiler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için fuara 
katıldım. Her yıl bulunduğu lokasyonu takip ederek 
fuara katılıyoruz. Fuar çok güzel. Geçen yılda fuara 
katıldım. Ürün alabilme konusunda herkes geziyor 
ve her konuda daha da bilinçleniyor.” 

“Giresun-Bulancak’tan fuarı ziyarete geliyoruz. Sarayburnu 

Camii’sini yaptırdık. Fuara katılan ve piyasada çok güzel 

işler yapan birçok arkadaşımızı tanıyoruz. Firmaların 
daveti üzerine ve fuarın davetiyeleri bize de 
ulaştırıldığı için özellikle fuara katılmak istedik.  
Bu organizasyona dördüncü kez katılıyorum. Bu yıl 
çok daha güzel bir organizasyon olmuş ve katılım 
oldukça yoğun. İş yapanlarla iş yaptıranları, Cami 
yaptıranları, dernekleri, vakıfları ve mal sahiplerini 
birçok değişik sanatkarla bir araya getiren bu 
organizasyon fikir zenginliği vermektedir.Bu fuar, 

daha fazla araştırma yapabilme ve daha çok 
bilgi sahibi olma imkanı sağlıyor. Fuara gelenler 
sanatkarlarla tanışıyor.”

“Camimizdeki eksiklikleri gidermek ve ürünlerle 
ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmek için fuara 
geldik. Fuar gerçekten çok güzel ve hangi ürünle ilgili 

bilgi almayı tercih ediyorsanız hepsi fuarda mevcut. Her yıl 
düzenlenen ve yenilikleriyle farklı bir bakış açısı 
kazanabileceğiniz Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nı 
herkesin görmesini tavsiye ediyorum.”

“Fuar çok güzel ve oldukça başarılı. Cami ile ilgili 
aradığınız bütün firmalar var. Stand yerleşimleri  
çok güzel. Atmosferini de çok beğendim. 
Çalışmalarını beğendiğim bütün firmalar bu 
fuardalar.”
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“Yeni ürünleri, teknolojileri bizzat inceledim. Her geçen gün 

teknoloji sayesinde ve yeni donanımlarla çok güzel ürünlerin 

üretiliyor. 

Yepyeni ürünler ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda 
işinde uzman firmalar tarafından sergileniyor.

Fuarı çok beğendim. Tüm katılımcı firmalara yeni projelerinde 

başarılar diliyorum. Hüseyin Bey’e ve ekibine de bu harika fuar 

organizasyonu ve dünyada bir ilki gerçekleştirdiği için teşekkür 

ederek, yeni çalışmalarında başarılar diliyorum.” 

“Bu tarz fuarların sıklıkla yapılması gerekiyor. Bir caminin 

temelinden bitimine kadar ne gerekiyorsa her şey burada. Bütün 

firmalarımız, ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na gelmişler, burada 

buluşmuşlar. İstanbul’umuza yakın cami yapan derneklerimize 

ve vatandaşlarımıza kolaylık oluyor. 

Vatandaşımız kalkıp buradan halı almak için 
Demirci'ye gitmiyor veya kapı yaptırmak için 
Konya'ya ya da Maraş'a, diğer illere gidip mesai 
harcamasına gerek yok. Bütün ürünleri, üreticileri, 
sektörü adeta halkın ayağına getirmişsiniz. 

Burada bulunan herkese ve Hüseyin Bey’e teşekkür ediyorum. 

Cami yapan kardeşlerimize büyük bir iyilik yapmış oldular. 

Son derece güzel olan bu fuar organizasyonu hem 
tarihimizi mimari açıdan yansıtan hem de modern 
her açıdan oldukça önemlidir.”
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2012’den bu yana Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini 

yürüten Sn. Selahaddin ÇELEBİ, görevini İrşat Hizmetleri Daire 

Başkanı Dr. Neşet BODUR’a devretti. 

Sn. Dr. Neşet BODUR’dan boşalan İrşat Hizmetleri Daire 

Başkanlığı görevine daha önce Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı 

olan Sn. Zekeriya ABDULAZİZOĞLU getirildi. 

Cami sektöründeki hızlı değişime bugüne kadar aldığı birçok 

görevle destek veren Sn. ÇELEBİ, İzmir Foça Müftüsü olduğu 

dönemdeki başarılarıyla da adından sıkça söz ettirmiştir. 

Sektördeki dinamizme yeni çalışmalarıyla her zaman destek 

veren Sn. ÇELEBİ, Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinde 

sektöre yeni oluşumlar, bakış açıları, projelerle katkı sağladı. 

Yenilikleri, değişimi ve gelişimi etkin görev bilincindeki bakış 

açısıyla her zaman sektöre kazandırmayı hedeflemiştir.

Farklı şehirlerde olduğu gibi, Almanya – Münih’te de çalışmalarını 

sürdüren Sn. Selahaddin ÇELEBİ’nin yayınlanan makaleleri ve iki 

kitabı bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemli kademelerinde 

görev almış, bugüne kadar aldığı görevleri layıkıyla 

yerine getiren ve üstün başarılarıyla başkanlıktaki 

tüm görevlerinde değişimin öncüsü olan Sayın 

Selahaddin ÇELEBİ, 2018 yılında düzenlenen Cami 

Yapı Ekipmanları Fuarı’na katılarak ‘Proaktif 

Fuarcılık’ firmasına ve ‘Cami Sektörü’ndeki gelişime 

ve değişime yakından tanıklık etmiştir. 

Sektörü destekleyen öncü çalışmalarıyla bakış 

açısını çalışmalarına yansıtan Sayın Selahaddin 

ÇELEBİ, daha fazla gelişim sözüyle de sektördeki 

çalışmalarına devam ediyor. 

Sn. Selahaddin ÇELEBİ, Başkanlık Müşavirliği’ndeki yeni 

görevinde sektördeki başarılı çalışmalarına devam etmektedir. 

Sayın Selahaddin ÇELEBİ’ye fuarımıza ve sektöre destekleri için 

teşekkür eder, yeni görevinin hayırlara vesile olmasını dileriz. 

Cami Dergisi olarak, tüm yeni görev değişimlerinin ülkemize, 

devletimize ve İslamiyete hayırlı olmasını temenni ederiz. 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİ 

GÖREV DEĞİŞİMLERİ





dijital
Mühendislik

www.dijimahya.com
www.facebook.com/DijiMahya

DİJİTAL LED MAHYA GELENEKSEL MAHYALAR                                                                  ‘DA TEKNOLOJİ İLE BULUŞUYOR

ÇAMLICA CAMİİ

K

Ç

0212 278 4405
0542 451 4259YEşilce Mah. Yıldız Sok. No: 1/D Seyrantepe Kağıthane / İstanbul



dijital
Mühendislik

www.dijimahya.com
www.facebook.com/DijiMahya

D

Amerİka Diyanet Merkezİ

0212 278 4405
0542 451 4259YEşilce Mah. Yıldız Sok. No: 1/D Seyrantepe Kağıthane / İstanbul





0 850 850 45 45



FUAR AÇILIŞ KONUŞMALARI

www.camidergis i . com44

“Fuar alanına geldiğimde tüm standları ve fuarı gezdim. 

Hakikaten ‘Cami Yapı 
Ekipmanları Fuarı’ndan çok 
etkilendim, sektör temsilcileri 
çok mesafe katetmişler! 

Çok güzel bir ortam var burada ve bu ortamdan 

çok memnun oldum. 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na ve bu organizasyona emek veren 
herkesi kutluyorum. 

Kuran-ı Kerim'de, “Camileri ancak Allah'a ahiret 

gününe gönülden kalpten inananlar yapar, ihya 

eder.” deniliyor. Bu müjdeden yola çıkarak herkesin 

kendine göre hisseyab olduğunu düşünüyorum. 

İnşallah böylesi güzel nice fuar organizasyonlarında yine  
birlikte oluruz.“

2018 YILI CAMİ YAPI EKİPMANLARI FUARI AÇILIŞ 

KONUŞMALARI

“ “
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“Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’mız sektörümüzün 
mihenk taşı oldu! Bu sebeple tüm katılımcılarımıza ve bize 
maddi-manevi destek veren tüm değerli dostlarımıza teşekkür 
ediyoruz. 

Proaktif Fuarcılık bünyesince çıkış noktamız 

ve amiral gemimiz olan Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarımızın dışında 2017 yılında Kocaeli Agro  

Tarım ve Hac, Umre İslami Turizm Fuarlarını düzenleyerek 

ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladık. 

Bizler caminin değerleri ile kurulan bir medeniyetin 
varisleriyiz. Sadece ibadethanelerimiz değil; 
tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz cami ile 
iç içedir. 
‘Cami Yapı Sektörü’ son yıllarda çok ciddi 
cirolara ulaşmıştır. 2018 yılını sonunda sektör cirosunun 
ve payının 485 milyon dolara ulaşması öngörülmektedir, 
dileğimiz odur ki bu ciroların hak ettiği şekilde kullanılmasıdır. 

Buna bağlı olarak Cami Yapı Ekipmanları Fuarımızın amacı: 

Camilerimizin daha 
modern, daha kaliteli ve 
daha sağlıklı ürünlerle 
döşemesi için standartları 
belli olan üretici 
firmalardan daha kaliteli 
hizmet alınabilmesini 
sağlamaktır. 

Fuar organizatörü olarak firmamız tarafından, yurt dışından 
katılmak isteyen cami derneklerine, ateşeliklere davet 
mektuplarıyla birlikte 1250 adet özel davetiye gönderildi. 

Fuarımıza her geçen gün artan talep, hem sektörde standartları 
belli olan firmalarımızın artacağını hem de camilerimizdeki 
sıkıntıların bir nebze de olsa önüne geçileceğini ve çözümler 
üretileceğini göstermektedir. Bu yolda yürürken siz değerli 
katılımcılarımızla birlikte devletimizin de gücünü yanımıza 
alarak ve hissederek bu güzel organizasyonları yaptık. Bize 
destek olan sektördeki derneklerimiz: Cami Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği’ne ve Cami Sanatkarları ve İşadamları Derneği’ne, çözüm 
ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bugün, yarın ve daima ülkemiz 
adına çalışmaya devam edeceğiz!”

“

“
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Öncelikle Hüseyin Bey'e hem milletimiz, kültürümüz hem de 

camilerimiz, inancımız, değerlerimiz, katılımcılar adına ve 

sektör temsilcileriyle birlikte bu organizasyon için teşekkür 

ediyorum. 

Bir camide olması gereken bütün ürünleri - mihrabından 

minberine, selamlığından, halısına ve hat süslemelerine kadar en 

güzel örnekleri - burada gördük. 

Firmaları tanıma şansını 

bu fuar beş yıldır herkese 

sunuyor. Pek çok camide 

gör(e)mediğimiz yeni ürünler 

bu fuarda teşhir ediliyor.  

Ben çok mutlu oldum. 

Allah'ın -Yüce Rabbimizin- evi olarak nitelendirdiğimiz 

camilerimiz ile ilgili çok müstesna olan bu fuar 

organizasyonunda buluştuk. Bizler, cami, cemaati, din, 

diyanet dendiği anda zafiyeti olan insanlarız. Camiler 

Yüce Rabbimizin evleridir. Bütün mescitlerimizi temiz 

hale getirmemiz ve bütün camilerimizi güzelleştirmemiz 

gerekiyor. Caminin hem dış mimari yapısı hem iç 

dizaynı; mihrabının, minberinin, selamlığının yapısı, halı  

döşemesine kadar caminin sizi çekmesi lazım ki cemaat 

camiye gönül rahatlığı içinde gelebilsin. 

Hem çocuklar sevinerek, güle oynaya camiye gitsin ve tertemiz, 

pırıl pırıl bir cami düzeni bulabilsinler. Resûl-i Ekrem Efendimiz 

(s.a.s.), camilere giderken en güzel elbiselerimizle, tertemiz bir 

şekilde camilere gitmek gerektiğini belirtmiştir. 

Ben Ankara'da yaşıyorum: Son yıllara kadar Ankara'da, bütün 

mahallelerde camiler yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın 

büyük çabası ve gayretleri var. Devletimizin de büyük destekleri 

var. 

Son yıllarda yalnızca Türkiye’de değil, örneğin, 
Balkanlar'a gittiğimizde, diğer coğrafyaları 
da gezdiğimizde özellikle hem eski tarihi 
camilerimizin, ecdattan bize yadigar olan 
camilerimizin onarılması, daha kullanışlı hale 
getirilmesi ve yeni camilerin yapıldığını gördükçe 
de büyük memnuniyet duyuyoruz.”

“Bu yıl beşincisi düzenlenen Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’nı ve Hüseyin Bey’i, bu uluslararası organizasyonu 

düzenlemeleri sebebiyle kutluyorum. Her geçen yıl katılımcı 

sayısı gittikçe artıyor. Bu yıl fuara katılım benim için de bir 

ilk oldu. 

Doğrusu bugüne kadar çok 

çeşitli fuarlara katıldık ama 

böyle bir fuara ilk defa 

katılıyoruz. 

‘Cami Yapı Ekipmanları’ ile ilgili bir fuar düzenlendiğini 

bilmiyorduk. 

Hakikaten piyasada çok iyi iş yapan bütün 
firmalar bu fuara katılıyor. Bir cami için ne 
gerekli ise; mermer işçiliğinden ahşap işçiliğine, 

“

“

“

“
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aydınlatmaya, cami halısına vb. tüm cami için 

ihtiyaç halinde olan her türlü ürün tanıtımı için 

tüm sektör firmaları burada. Hem firmalarımızın 

güzel eserlerini ve tanıtımlarını gördük hem de 

cami yaptıran kardeşlerimiz fuar sayesinde birebir 

bütün firmaları tanıma fırsatı buluyorlar. 

Fuardan aldıkları fikirlerle de en güzel eseri ortaya çıkarmak 

için çaba gösteriyorlar, gayret ediyorlar. Dünya’da Cami Yapı 

Ekipmanları sadece Türkiye'de düzenleniyor. Hüseyin Bey 

açıkçası bu konuda bir kez daha tebriği hak ediyor. 

Camiler İslam’ın bir simgesidir ve İslam dünyası son zamanlarda 

bazı sıkıntılarla karşı karşıya: İslam dünyasında kan ve gözyaşı 

var. İç savaşlar var, bu durum her Müslüman gibi bizi de üzüyor. 

Bütün Müslümanlar aklı selim hareket ederek, bu sıkıntıları 

en kısa zamanda elbirliğiyle sonlandırmamız gerekiyor. İslam 

dünyasının ihtiyacı olan birlik ve beraberliktir. 

Bu birlik ve beraberliğe Müslümanlar, İslam dünyasının 

yöneticileri bu iradeyi; siyasi iradelerini ortaya koyarlarsa bu 

sorunların kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum.”
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“ ’Cami Yapı Ekipmanları’ açısından baktığımızda, Türkiye'de 

hızlı bir gelişime şahit olmaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığı 

olarak, ‘Cami’ dediğimizde iki ana alan ortaya çıkıyor: Bunlardan 

birincisi inşaat bölümü, ikincisi ise ibadet bölümüdür. 

İmarın manevi ve maddi boyutu var. Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’nda üreten değerli firma 

temsilcileri ile bir araya geldik.

Bu alanda çalışmalarıyla göz dolduran ve sektörde önemli 

bir boşluğu dolduran Hüseyin Şahin Bey’e ve firması 

Proaktif Fuarcılık’a özellikle teşekkür ediyorum. 

‘Diyanet İşleri Başkanlığı’ olarak bütün samimiyetimizle bu yolu 

birlikte yürümek istiyoruz. Çünkü camiler inşa edildikten sonra o 

camiyi kullanan din görevlisi, vaaz eden (vaiz), o camide hizmete 

önderlik eden ve rehber olan müftü; hizmeti koordine eden; 

Diyanet İşleri Başkanlığı yani biziz! Dolayısıyla ayrı olmamız 

düşünülemez, hep birlikte hareket etmeliyiz ve hep birlikte 

hareket ettiğimizde de çok güzel neticeler ortaya çıkacağından 

bütün kalbimle emin olduğumu ifade etmek istiyorum.

Ülkemizde 88.750 camimiz var. Camilerimizin inşası ve 

ibadete hazır hale getirilmeleri son derece önemlidir; 

kullanım esnasında yani ibadet hizmetlerini yürütürken 

karşılaştığımız sorunlar var. Bu sorunları fuarda yapı 

ekipman firmaları, temsilcileri, üreten sektör temsilcileriyle 

görüşüp paylaşıyoruz. ‘Cami’ye yardım’ denildiğinde bize 

uzatılan hiçbir eli boş çevirmemişizdir. Milletimizin böyle 

bir geleneği var. Bu çok güzel bir haslet ve çok güzel bir 

duygudur. Cenab-ı Hak bu duyguyu bizim gönlümüzden 

eksik etmesin. 

2010 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl 1-7 Ekim 

tarihlerinde kutlanan camiler ve din görevlileri haftasında bir 

tema ile toplumun huzuruna çıktık: 

2011 yılında ‘Cami ve Çocuk’, 2012 yılında ‘Cami ve Engelli’, 2013 

yılında ‘Cami ve Kadın’, 2014'te ‘Cami ve Gençlik’, 2015 yılında 

‘Cami ve Namaz’, 2016 yılında ‘Cami ve Kitap’, 2017 yılında ‘Cami, 

Şehir ve Medeniyet’ konularını ele aldık.

Memleketimizin değişik 

birçok noktasına; en ücra 

köşelerine, şehir ve kasaba 
“
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merkezlerine, büyükşehir 

metropollerine kadar  

birçok yere birbirinden 

güzel camiler inşa ediyoruz. 

Ancak bu yapılan camilerimiz 

henüz belirli bir standarta 

göre yapılmıyor. Diyanet 

İşleri Başkanlığı olarak, 

yapılmasının çabası ve  

bunun gayreti içindeyiz, 

çalışıyoruz. 
Bu fuar ülkemizde bu alanda çalışan değerli sektör temsilcilerini 

bir araya getirdiği için ayrıca öneme sahiptir. Çünkü farklı 

illerden, farklı bölgelerden gelen sektör temsilcileri burada 

ortak bir kanaate, bilgiye, ortak bir heyecana ve duyguya sahip 

olacaklardır. İstanbul'un o güzel cami mimarisi farklı illerimizde 

uygulanacaktır. Farklı illerimizdeki farklı motifler, yapı ekipmanları 

İstanbul'da ve ülkemizin diğer şehirlerinde uygulanacaktır.”

“

“
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Sorunlar genellikle 

projesizlikten kaynaklanıyor. 

Cami’ye ihtiyacı olan 

dernekler, cemaat doğru 

projeye ulaşamıyor. Projeler,  

Diyanet İşleri Başkanlığı 

tarafından temin ediliyor. 

Ancak projenin doğruluğu 

Cami Derneği /Dernekleri 

tarafından tespit edilip 

bilinmediği için bu sorunlar 

ortaya çıkıyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vermiş olduğu projeler her bölgeye 

uygun mudur? Her bölgeye uygun Cami projesi çizimeli midir? 

Camilerin kullanım açısından Türkiye’de farklı amaçlarla kullanılan 

camilerimiz var. Her bölgeye göre, bölge insanına hitap edecek 

şekilde farklı projeler yapılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu 

hizmeti verebilmelidir. Anadolu’daki bir caminin kullanımıyla, 

Doğu’daki ya da İstanbul’daki bir caminin kullanımı aynı değildir. 

İstanbul’da bir cami beş vakit kullanılırken, Anadolu’da cami 

cenazelerde, belirli vakitlerde, bayramlarda ya da özel günlerde 

kullanılıyor. İstanbul’da 500 m2 ‘ye yapılan bir cami projesini 

Anadolu’nun bir köyüne verildiğinde yapısal olarak büyük 

gelebiliyor, küçültülmeye çalışıldığı zaman proje üzerinden 

kısmi küçültmeler yapılıyor, proje resmiyette onaylatılıyor, bir 

ustanın yönlendirmesiyle ve kendi imkanlarıyla projeyi küçültme 

çalışmaları yapıyorlar. Bu sefer yapılan çalışmalarda doğru işler ve 

doğru projeler çıkmıyor. 

Son zamanlarda, hem sosyal medyadan hem de basından 

özellikle büyük şehirlerde cami mimarisinde ciddi sıkıntılar 

olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl yorumlarsınız? 

Osmanlı Camileri düşünüldüğünde, “Herkes aynı tarz camii 

yapıyor. Benim cami projem farklı olsun.” düşüncesinden dolayı 

bahsettiğiniz tarzdaki sorunların ortaya çıktığını düşünüyorum. 

Amaç burada yalnızca ‘farklı tarzda bir cami’ yapabilmek 

oluyor: Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan proje alındığında mimar, 

mühendis ya da bu işi yapabilecek firmalardan ziyade caminin 

yapıldığı bölgedeki sözü geçen kişiler daha çok söz sahibi oluyor. 

Cami Derneği, kendi dahilindeki plan ve program çerçevesinde 

hareket etmediğinde, akıl almak istediğinde yakınlarında 

“TARİHE BAKILDIĞINDA, 

İSLAMİ İNANIŞA GÖRE 

ECDADIMIZ DOĞRU 

PROJELERLE İMALATLAR 

YAPMIŞTIR.”

Sahibi olduğu Osmanlı Cami Donanımları’ firması ve 

çalışmalarıyla anahtar teslimi projeler yapan  

Sn. İlhan Ünlü ile röportajımızın ikinci bölümü bu ayki  

sayımızda... 

“

“
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bulunan müteahhitler ve kendi çevrelerinde bulunan insanlarla 

istişare yapıyor, onların faydalı olduklarını zannediyorlar. ‘Herkes 

işini yapmalı’ diye düşünüyorum. 

Araştırmalarımızda üniversitelerde cami mimarisiyle ilgili 

bölümlerin olmadığını gördük. Üniversitelerimizde cami 

mimarisiyle yetiştirilmesi gereken mimarların, öğrencilerin 

olması gerekir mi? 

Okullarımız, oturacağımız evler kadar camilerimiz de önemli. 

Özellikle mabetlerimiz içinde özel bir konunun gündeme gelmesi 

önemlidir: Üniversitelerdeki mimarlık fakültelerinde mimari 

yetiştirme programlarında Osmanlı ve Selçuklu Camileri 

üzerinden ders eklemeleri yapılmalıdır. 

Cami Yapı sektöründe üretim ve imalat yapan firmaları nasıl 

değerlendirirsiniz?

5-10 yıl önce ‘merdiven altı’ diye tabir edebileceğimiz firmalar 

çok daha fazlaydı, artık herkes bilinçleniyor. Farklı bir cami örnek 

gösterildiğinde insanların artık örnekleri, referansları, yapılan 

işleri yerinde görme imkânı çok daha fazladır. 

Cami sektöründeki hangi bölümlerde ciddi sıkıntılar var?

Camide kurşun kaplama çalışmalarına, minareye ve su yalıtımına 

(dış cepheye) özellikle çok dikkat etmek gerekir. Özellikle dış 

cephe kaplama çok önemlidir. Cami su aldığı noktada deforme 

olacaktır, bunun önüne geçemezsiniz. Kurşunun fiyatı belli ancak 

piyasada iş yapılırken de ne kadara mal edildiği bellidir. Bunlara 

dikkat edilmezse camiye harcanan paranın yarısı kadar tekrar 

aynı şekilde maliyet çıkacaktır. 

Sektörde sizin gibi iş yapan firmalara önerileriniz nedir? Cami 

yaptırmak isteyen hayırseverlere, Cami Dernek Başkanları’na 

seçecekleri ürünleri alırken önerileriniz nelerdir? 

Bir Cami’ye ucuz iş yapma zihniyetiyle yola çıkılmamalıdır. 

Cami Dernekleri, “Doğru malzemeyi alıyorsam, doğru 

işçiliği yaptırmam gereklidir.” düşüncesiyle hareket 

etmelidir. Cami Dernekleri’nin yapılan işleri yerinde kontrol 

etmeleri gerekiyor. 

İşçilik harcamakla zaman kaybetmekle maalesef işler düzelmiyor. 

Önemli olan zamanı çok fazla göz önünde bulundurmamak yani 

yevmiye hesabı yapılarak işin içinden çıkmaya çalışılmamalıdır. 

İşi alabilmek için ucuz işçilikle fiyat verip, işten çalmaya 

çalışılmamalıdır. 

İşi yapacak kişinin ya da 
firmanın referanslarını ve 
işini kontrol etmek, piyasa 
araştırması yapmak,  
yapılan işleri yerinde  

görmek gerekiyor. 

Sektörde şartnameler var mı? Şartnameler olması gerekiyor mu?

Sektörde işi iyi bilen insanlar tarafından ciddi bir çalışmayla 

şartname oluşturulup bütün müftülüklere, cami derneklerine, 

cami yapmak isteyen herkese bu oluşturulacak şartnameye 

uyulması şartı koşulmalıdır. 

Sektörde iş güvenliğine dikkat ediliyor mu? 

Sektörde çalışan insanların, ekiplerin çoğu kendi imkanlarıyla 

dikkat ediyor ama bazı teknik şartlara uyulmuyor. Örneğin, bir 

minarede çalışan bir kişi boya yaparken her bir metrede bir 

kendisini iskeleye bağlayıp (çalışırken zor bir yer olduğundan) 

çalışması zor oluyor. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından 

yapılan iş, yerinde kontrol edilerek bu işlere bir nebze daha 

hassasiyet gösterilmelidir. 

Değerli röportajı için Sn. İlhan ÜNLÜ’ye teşekkür eder, çalışmalarında 

kolaylıklar dileriz.

“
“
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Nakkaş nedir? Nakkaşlık sanatınızda örnek aldığınız geçmişten 

gelen cami örnekleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Nakkaş, doğada, canlıları incelerken bitki, çiçek, lale ya da 

hayvansal figürleri tasarlayıp bunu deri, duvar ya da ahşap 

üzerine işleyen, ruh, sanatsal estetik katan mesleğin ana adıdır. 

Kendi içerisinde nakkaşlığın dalları çok fazladır. 

Büyük ustat Mimar Sinan’ın eserleri ortada, 
kendisinin çokça “ustalık icram” diye belirttiği 
‘Selimiye Camii’ gerçekten her yönüyle müthiş bir 
eserdir. Her bölümüyle sanat, tarih ve maneviyat 
kokan eserlerden biridir. Ecdadımızın var ettiği eserlerin 

tümünden bu feyzi alabiliyoruz. ‘Bursa Ulu Camii’ hem hat 

sanatıyla hem mihrap ve minberiyle, akustiğiyle bambaşka bir 

feyz ve heyecan vermektedir. Bizler bu büyük eserlere hayranlıkla 

büyüdük. Umuyoruz ki bizde çalışmalarımızla bu yolda ilerleriz 

ve çalışmalarımıza devam ederiz. 

Yaptığınız çalışmalar içinde en çok etkilendiğiniz ve ustalık 

eseriniz olarak belirtebileceğiniz çalışma/çalışmalar nelerdir? 

Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Adana, Gaziantep, 

Bursa, Diyarbakır gibi Türkiye’nin çok çeşitli büyük şehirlerinde 

büyük eserler yaptık. Edirne’den Hakkari’ye kadar Türkiye’nin 81 

ilinin hemen hemen tümünde çeşitli camilerimizde sanatımızı 

icra ettik, arkamızda iyi eserler bırakma çabası içinde olduk. Her 

biri bizim için çok kıymetli ve her birinde bir adım daha ileri gittik. 

Ama özellikle ‘Kuzey Ankara Yıldız Camii’nin külliye projesinde 

büyük bir zevkle, keyifle ve özveriyle çalıştık. Bu çalışma, eşi 

benzeri olmayan sanat çalışmalarımızdan biri oldu. 

‘Avcılar Merkez Ulu Camii’nde Mimar İsmet Osmanoğlu hocamızla 

çalıştık. Bizim için bambaşka bir yere sahiptir: Burada 1500 m2’lik 

kabuk bir kubbenin içine çok dolu bir kalem işi süslemesi yapıldı. 

Burada 16. ve 17. yüzyılın klasisizmini ve dönemini, işlenen 

eserlerimizde ve kalem işi çalışmalarımızda işledik. Diyebiliriz ki 

Cumhuriyet Tarihi’nde bu yoğunlukta ve incelikte, bu detaylarda 

bir kalem işi çalışması icra edilmedi. Çok keyif aldığımız 

eserlerimizden birisidir. 

Denizli Pamukkale Üniversitesi Camii’nde yaklaşık 1200 m2’lik 

kabuk kubbeye akustik panel ve ahşap dekorasyon yaptık. 

Hem akustik özelliği taşıyan ahşap kullandık hem de çelikten üç 

boyutlu bir çalışma var ettik. Sanatsal değeri yüksek çalışmaların 

başında gelmektedir.

Büyük üstat Mimar Mahmut Sami Kirazoğlu hocamın projeleriyle 

çalışıyoruz: Ataşehir Mehmet Bayraktar Camii, Sancaktepe Aziz 

Bayraktar Camii, Büyükçekmece Suat Sancak Camii ve Sancaklar 

Camii gibi. 

Hendek Rasim Paşa Camii’nde Salim Alp hocamızın mimarisinde 

güzel bir çalışmaya imza attık. Modern ve kabuk hilal tarzda 

cami mimarisinin duanesi oldu. Birbirinden değerli mimarlarla 

çalışma fırsatımız olduğu için kendimizi oldukça şanslı görüyoruz 

ve kendilerine de Cami Dergisi röportajımız vesilesi ile teşekkür 

etmek istiyoruz. 

‘NAKKAŞ’I 

SADELEŞTİRİRSEK; 

NAKKAŞLIK, RUHSUZ 

VE CANSIZ BİR 

TEMAYA RUH VE CAN 

KATAN BİR MESLEKTE 

VAR OLUŞ SÜRECİDİR.

20 yılı aşkın bir süredir klasik eserlerden süregelen dev mirastan günümüze eserlerini yansıtan bir mesleğin 

temsilcisi Nakkaş Sn. Müslüm Korkutata ile röportajımızın ikinci bölümü... 
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Son olarak eklemek istediğiniz sektörle ve dergimizle ilgili 

belirtmek istediğiniz farklı konular var mı?

Camilerimizde hat yazılarının konumlandırılıp 
yerleştirilmesi ile ilgili çok yönlü düşünce ve önerilerle  
karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle cami yaptıranlar, ayetlerin 

tanımları ile ilgili ayet seçimine gitmeyi önermektedirler. Bu 

gayet doğal ve normal olanıdır. Elbette bir sure çok tekrar 

edilmemelidir. Örneğin, bir camide ‘İhlas Suresi’ yazıldıysa 

diğerinde de ‘Nasr Suresi’ yazılabilir ya da camide kubbeden 

başlayıp bitişe kadar ayetler aynı anlamı taşıyabilecek şekilde 

belirtimelidir, camide olması gereken ayetlerin yazılması ile 

ilgili düşüncelere her zaman açığız. Ancak kimi zaman şöyle 

durumlarla karşı karşıya geliyoruz: ‘Küfi Hat yazısı uygun değildir, 

yazılamaz.’ Oysaki Osmanlı'da ecdadın yazdığı desenlerde, 

camilerde, süslemelerin çoğu ‘Küfi’ Hat Yazısı ile yazılıdır ve Küfi 

Hat yazısının bir tarihçesi vardır. 

Küfi, İslam tarihinde ve 

İslam kültüründe bir yazı 

metodudur.

Bazen şu düşüncelerde ortaya çıkabiliyor: Hazreti Peygamber’in 

ismi ile Allahuteala'nın isimleri aynı yerlerde yazılmamalıdır 

(biri sağda, biri solda aynı cephe olmamalıdır gibi) ya da birinin 

diğeriyle aynı cephede olması uygun değildir ya da ‘Allah’ daha 

yüksekte, Hazreti Peygamber’in ismi daha aşağıda yazılabilir, 

camide buna uygun zemin bulunuyorsa biz bu önerileri geri 

çevirmiyoruz. Ancak bazen kaçınılmaz olarak, yanyana yazmak 

zorunda kaldığımız durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu konuda 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, otorite olan hat hocalarımızında 

desteği ile tüm sektöre broşür ya da yazılı bir belge niteliğinde 

belirli bilgilendirmeler ve açıklamalar yapılabilir, tüm 

camilerimize dağıtılacak şekilde ve görsel basında da Hüseyin 

Bey’in onayı alınacak şekilde Cami Dergisi’nin de desteği 

alınarak, fikir alışverişinde bulunulabilir. Yaptığımız çalışmalarda 

elimizde bir belge ve standardizasyon niteliğinde bir açıklama 

olması çalışmalarımız açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Farklı geliştirilen durumlarla ve önerilerle karşılaştığımız için 

zaman zaman çalışmalarımızda zor durumda kalabiliyoruz. 

Elbette Ayet-i Kerime’nin her bir kelimesi çok manalıdır ve 
Kur'an -30 cüz olarak- bütün müminler ve kainat için indirildi. 
Her Ayet kuşkusuz bir yol gösterici ve emir niteliğindedir. 
Ancak sektörel çalışmaların daha standartlara uygun 
olması açısından belirli sektörel otoritelerin (Diyanet İşleri 
Başkanlığı) açıklamalarını, Cami Dergisi’ni ve çalışmalarını, 
açıklamalarını, yayınlarını çok aydınlatıcı buluyorum. 

Röportaj fırsatı sağladığınız için ayrıca saygılarımızı iletiyoruz, 

teşekkür ederiz. 

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

çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

“ “
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“ ‘Altuner Mermer’ firması olarak, 1987 yılından bu yana hizmet 
vermekteyiz. 1982 yılında mesleğimize çıraklıktan başladık. 
İşimizi yeni kuşaklara aktarmak için yeni çalışmalar yapıyoruz. 
Hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımız var. Yepyeni 
projelerimiz var. Çalışmalarımıza ‘el sanatı’ ile devam ediyoruz. 
Bu yıl fuar çok mükemmeldi. İlerleyen yıllarda fuarın daha 

da güzel olacağı inancındayım. 

Fuar işi ve çalışmaları zaman isteyen bir 
süreçtir. Cami sektörü hem Türkiye'de  
hem de Dünya'da çok bilinen bir sektör  
değil, onun için sektör ve fuar yavaş yavaş  
ama emin adımlarla ilerliyor. 

2018 yılındaki müşteri potansiyeline baktığımızda, önümüzdeki 
yıl kesinlikle tekrar fuara katılmak istiyoruz.” 

“Her şeyin yenisine özen gösteren ve geliştirilmiş ürünler yapmaya 
gayret eden bir ‘Düzce firmasıyız. Avize imalatı yapıyoruz. 
Osmanlı'dan kalan ve günümüze kadar gelen birbirinden değerli 
eserlerden esinlenip, ürünlerimizi geliştirerek çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 

Fuar 2018’de oldukça iyi ve verimli geçti.  
Kapı, pencere, izolasyon, avize, halı, vb. gibi 
cami adına aklınıza ne gelirse bu fuarda var. 
Fuarımız, ihtiyaç sahiplerinin, derneklerin ve 
fuara katılan herkesin, görerek, yaparak ve 
bilerek ürün alabilmeleri için oldukça önemli 
bir organizasyonu temsil ediyor.

Önümüzdeki yıl ihtiyaç sahiplerini yeni ürünlerimizle 

buluşturmak adına yine fuarda olacağız. ” 

“ “

“ “
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“Firmamız temelden anahtar teslimi cami işleri yapıyor. 

İstanbul firmasıyız. Yerimiz Zeytinburnu’nda, fabrikamız ise 

Bolluca-Arnavutköy’de bulunmaktadır. Mihrap, minber, kürsü 

bölümlerinin hepsini temelden anahtar teslim olarak yapıyoruz.

Fuara artık her yıl katılmak istiyoruz. Bu yıl 
fuarda ilk yılımızdı ancak oldukça verimli geçti. 
İşlerimiz oldukça yoğunlaştı ve fuara katılmak 
iş potansiyelimizi de arttırdı.

“1985’ten beri faaliyette olan bir firmayız. Doğal taş çeşitleri ile ilgili 

çalışmalarımız var: Doğal taşın işlenmesiyle ve uygulanmasıyla 

ilgili çalışmalarımız var. 

Fuar özellikle hafta sonu oldukça aktif geçti. Önümüzdeki yıl bu 

fuara daha çok katılımcı olacağını tahmin ediyoruz. 

Sektöre hitap eden  
tek fuar: Cami Yapı Ekipmanları Fuarı! 

Önümüzdeki yıl fuara katılmak istiyoruz.”

“Fuara ilk kez Ankara'dan katılıyorum. Türkiye genelinde cami 

kubbe kaplama çalışmalarıyla faaliyet gösteren bir firmayız. 

İlk fuarımız olmasına rağmen,  
çalışmalarımıza çok iyi rağbet vardı ve  
fuar bizim için iyi geçti. 

Önümüzdeki yıl da fuara daha geniş kapsamlı ve daha 

güzel bir şekilde katılmak istiyorum. Fuarın, cami sektörüne 

büyük bir faydası olacağını düşünüyorum. 2019 yılında 

da planlamalarımız doğrultusunda yeni ürünlerimizle fuara 

katılmayı çok istiyorum.” 

‘Cebeci Avize’ olarak, 28 yıllık geçmişi olan bir firmayız ve 

hizmetimize devam ediyoruz. 

Fuara her yıl katılıyoruz. Fuarın varlığı ve oluşu 
bile başarıdır. Çünkü biz camilere yıllarımızı 
vererek sektörde çalışan kişiler olarak, böyle 
bir organizasyonun olmayışı nedeniyle yıllardır 
piyasada derme çatma ve amatör işlere şahit 
oluyorduk. Şimdi ise fuarın varlığıyla işler daha 
profesyonel bir hal aldı. Fuar, işlerin çok daha 
iyi yapılmasına ve piyasadaki işlerin daha derli 
toplu yapılmasına da öncülük ediyor.

“

“

“ “

“

“
“

“
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Proaktif Fuarcılık firmasıyla birlikte, Hüseyin Bey'in gayretleri 
burada takdire şayandır. Güzel bir hizmet yaptığı kanatindeyim. 
2019 yılındaki fuara da katılacağız. ‘Cebeci Avize’ firması 

bu fuarın olmazsa olmazı firmalarından biridir.” 

“Kendimizi daha iyi ifade edebilmemiz adına bu fuarı düzenleyen 
Hüseyin Bey'e ve Proaktif Fuarcılık firmasına teşekkür ediyoruz. 

Çağın Vitray Sanat Evi olarak, sadece cami ve iç 

dekorasyonda değiliz, iç dekorasyonun, vitrayın, perdenin 

yani ‘renklerin cümbüşü’ olan her alanda varız! 

‘Cami Sektörü’nde bu  
oluşumu, çalışmalarımızı paylaşmak ve 
gerçekten bu işlerle alakalı olan dostlara da 
çalışmalarımızı iletmek istiyoruz. 

Her zaman olduğu gibi tabii ki fuara tekrar katılmayı 
düşünüyoruz.”

‘Dijital Mühendislik’ firması olarak, camilere dijital mahya üreten 
bir firmayız. Ayrıca kandil ve aydınlatma ürünleri imalatı da 
yapıyoruz. Geleneksel ‘Ramazan Ayları’nda sunulan, görsel 

güzellikler ve ürünler yaratma adına fuara ürünlerimizle 

katıldık. Bu yıl fuarda ikinci yılımız. 

Mutlaka her fuarın olumlu yanları var. 

Gelecek yıllarda da fuara katılmak istiyoruz. Fuarın bu yıl 
verimli geçtiğini belirtmek isterim.

“Bursa firmasıyız ve Bursa'dan fuara katılıyoruz. 1995 yılında 
babamız, Abdülkadir Öztürk Hocamız mesleğine başladı. Bizde 
babamızın vefatına kadar babamızla mesleğimizi sürdürdük. 
2002 yılına kadar mesleğe babamızla devam ettikten sonra ‘Ehl-i 
Kalem’ firması adı altındaki çalışmalarımızla fuara katılmaya karar 
verdik. İlk fuarımız 2017 yılındaki fuardı. 

Bu yıl ikinci yılımız olmasına rağmen geçen seneki fuara 

göre bu seneki çok daha iyi geçti. Geçen yıl fuar lokasyon 

olarak İzmit'teydi. Ancak bu yıl, İstanbul fuarı gerçekten 

umduğumuzdan çok daha verimli geçti. 

İhtiyaç sahipleri standımızı ziyaret etti, 
firmamızı yakından tanıdı.  
Fuar sonrası başlayacağımız şekilde  
iş görüşmelerimizinde fuarda yapıldığını 
söyleyebilirim. 

İhtiyacı olan insanların fuara katıldığını, firmalardan bilgi 

aldığını görüyoruz, talep çok güzel, katalog ve demo görsel 

ürünlerimiz üzerinden ciddi iş görüşmeleri yaptık. Bundan 

sonraki fuarlarda da yerimizi alacağız.”

“2005'te taş sektörüne girdik ve bu sektörde çalışmaya 
başladım. 2015'te firmamızı kurdum ve firmamız üç yıldır 
faaliyet göstermektedir. 2015'ten 2016'nın sonlarına 

kadar restorasyon alanında da hizmet verdik. Fuarda ilk 

senemiz, çok memnunuz. Fuara 2019 yılında da katılmayı 

düşünüyoruz.“

“

“

“

“

“ “
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“Cami halı altı elektrikli ısıtma sistemleri uygulama çalışmaları 

yapıyoruz. Yapmış olduğumuz uygulama, karbon filmle 

yapılmaktadır, ürünümüz Güney Kore malıdır. Avrupa  

CE - ISO 9000 belgesi olan bir malzemedir. Ürünlerimiz  

Camilerde istenildiği ölçüde serilip, kesilebiliyor. Yırtılmaz, 

kopmaz ve sudan etkilenmeyen bir malzemedir. Kendi başına 

çalışan bir malzeme değildir, tam otomatik bilgisayar destekli 

bir sistemle ürün desteklenmektedir. Bu sistem, namazdan önce 

kendiliğinden açılan ve namazdan sonra kendiliğinden kapanan 

bir sistemdir. Genel olarak, çalışmalarımız elektrik tasarrufu da 

sağlayan bir sistemden oluşmaktadır. 

Hüseyin Bey’e fuar çalışmaları için teşekkür ediyoruz. 

Oldukça faydalı bir fuar çalışması ve 
organizasyonu ancak katılımcı sayısının  
daha çok artması açısından, reklam 
çalışmalarının biraz daha arttırılması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Zannediyorum gelecek yıllardadaki fuar çalışmalarında 

reklam faaliyetleri daha da artacaktır. 2013 yılından beri 

Enes Mühendislik olarak, fuara katılıyoruz. 2019 yılında 

düzenlenecek fuara da katılmayı hedefliyoruz.” 

“ ‘Erbim Elektronik’ olarak, 1992 yılından beri camilere 

profesyonel ses sistemleri kuruyoruz. Camilerdeki akustik 

problemlerini çözüyoruz, akustikten kaynaklanan yankılanmaları, 

geri dönüşümleri ve sesteki bozukluğu gibi problemleri en iyi  

şekilde çözmeye çalışıyoruz. Yurt içinde ve yurtdışında birçok 

projelere imza attık. 2018 yılındaki fuar gayet iyi geçti. 

Ulaşamadığımız bazı müşterilerimiz vardı, 
onlarla fuarda bizzat görüşme 
imkanımız oldu. 

Hem tanıdıklarımız fuarda ziyaretimize geldi hem de yeni 

müşterilerle de tanışma fırsatımız oldu. Daha öncede fuara 

katılmıştık ve fuarın oldukça katkısını gördük. Önümüzdeki yılda 

katılmayı istiyoruz.” 

“Beş yıldan beri Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na katılıyoruz 

ve fuardan çok memnunuz. Bu yıl oldukça verimli geçti. 

2019 yılında da fuara katılmayı hedefliyoruz.” 

“18 yıldır ticaret hayatındayız, dış ticaretle ilgileniyoruz. Son 

zamanlarda Cami donanımlarında önemli bir ürün olan 

‘varak transfer altın’la ilgili bir çalışma yaptık ve ithalatına 

başladık. Türkiye'de çok alternatifi olmayan bir üründür. 

Yeni bir nefes ve alternatif olarak ürünün ithalatına 

başlamış olduk. İlk kez katılıyoruz bu fuara. Dolayısıyla 

kalitemizle ve fiyatımızla değişik bir alternatif olmaya çalışacağız. 

Bu fuar spesifik ve daha çok profesyonel bir 
yapılanma olduğu için daha çok hedef odaklı, 
müşteri odaklı bir ziyaret oluyor. Yani 300 kişi  
ile görüşüp 10 tane müşteriniz olacağına,  
10 kişi ile görüşüp 10 tane müşteriniz oluyor.

“

“

“

“
“ “
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Bizim için ciddi anlamda pozitif bir fuar. Ancak sektör 

gelişmeye açık bir sektör ve her geçen gün gelişiyor. 

Firmalarla daha yakın ilişki  kuruyoruz, ürünlerimiz ustalar 

boyutunda kalem işçilerine hitap ediyor. Bizim ürünümüz, 

o ustaların özellikle ziyaretlerinde markanın bilinirliğinin 

artması ve sektörde alternatif ürün olduğumuzun 

yaygınlaşması adına fuarın bize çok büyük katkısı olacağını 

düşünüyorum. 2019 yılında da fuara katılmayı düşünüyoruz.”

“Türkiye’nin her yerinde cami alanındaki çalışmalarımızı 

yürütüyoruz. 

Bu yıl fuar İstanbul lokasyonu sebebiyle daha da 

hareketli ve daha dinamik olduğunu belirtmek isterim. 

Önümüzdeki yıllarda da fuara katılmayı düşünüyoruz.” 

“Avize sektöründe çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Firmamızın yeri 

İstanbul - Eyüp'te bulunuyor. Levhalar şeklinde profilleri alarak 

ürün şekline getiriyoruz. Fuar çok güzel geçti. 

Ağırlıklı talep ettiğimiz nokta yurt dışıdır.  
Yurt dışında ülkemizi ve firmamızı  
iyi temsil edebilmek adına bu fuarı çok 
önemsiyoruz ve bu fuara katılmanın çok  
doğru bir karar olduğunu görüyorum. 

2019 yılında da fuara katılmayı planlıyoruz.”

“Şirketimiz camiler, vakıflar, yurtlar ve oteller için akrilik halı 

çalışmalarıyla üretim yapmaktadır. Türkiye genelinde de 

satışlarını gerçekleştiriyoruz. 

Yurt dışından da bu yılki taleplere karşılamaya çalışıyoruz. 

Gayet güzel geçti. Proaktif Fuarcılık firmasına ve Hüseyin 

Şahin Bey’e özellikle teşekkür ediyoruz. 

Bu fuarın daha da büyüyerek  
hem Türkiye’de hem de yurt dışında  
daha da ileri seviyelere çıkacağına  
inanıyoruz. 

Kesinlikle önümüzdeki yıllarda da fuara katılmak istiyoruz.” 

“Camilerimiz her şeyiyle güzel, her şeyin en güzeline layıktır. 

Bizde kendi bünyemizde ürün olarak yerli hammaddeyi  

kendi bünyemizde işleyip, mamül haline getirip bir  

katma değer katarak yurt içinde ve yurt dışında camilerimize 

‘en iyi kalite’ halıyı seriyoruz ve konforlu bir şekilde  

ibadet yap(ıl)masına öncülük ediyoruz. 

Sonuçta ibadet halının üzerinde oluyor! 

Manisa’nın Demirci ilçesinde 2000 m2 kapalı bir alana sahibiz. 

‘Woolmark’ dediğimiz uluslararası Avustralya yün birliğine 

üyeliğimiz var, her yıl halılarımız orada testten geçer. Kalite 

tesadüf değildir: Yurt dışı pazarında %60 pazarımız var. Almanya, 

Hollanda, Belçika, İngiltere, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, 

Azerbaycan gibi yurt dışında birçok ülkeye imalat yapıyoruz. 

“

“

“

“
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Fuara katılmanın meyvesini alanda yapmış olduğumuz yurtdışı 

anlaşlaşması ile almış olduk. 

Fuar faaliyetleri ileriye dönük yapılan  
‘marka bilinirliği’ yatırımlarıdır.  
Fuarda birçok sektör temsilcisi ile bir araya 
geliyoruz bu da çok önemlidir. 

İlerleyen dönemlerdeki fuarlara katılmayı düşünüyoruz. “

“8 yıldır sektörün içerisindeyiz. Gün geçtikçe sektörümüzün 

büyüdüğünü, bu büyümenin doğrultusunda bizlerinde 

işlerimizi, kaplamalarımızı daha iyi yapıyoruz. Daha önceleri 

sadece işçilik yapıyorduk; daha sonra zaman geçtikçe  

malzeme satışlarımız başladı. Fuar benim için bu yıl çok iyi  

ve verimli geçti. İlk düzenlendiği yıldan beri fuara katılıyorum. 

İlk yıl katıldığım fuarla 2018 yılında katıldığım fuar 

birbirinden oldukça farklı. Fuarın önemi her yıl daha da 

gelişip artmaktadır. 

Cami sektörü ve sektörde iş yapan firmalar  
gün geçtikçe daha fazla bilinçlenmeye  
başladı. Yapmış olduğumuz işin sunumunu 
fuarda yapmaya başladığımız zaman  
ancak fuarda işimizi büyüttüğümüzün  
önemini fuara katıldıkça  
anlamaya başladık. 

Daha önce iş yaptığımız müteahhitler, Cami dernekleri, 

dernek başkanları, müftülükler, belediye başkanları fuara 

geldiği zaman, ne kadar büyük işler yaptığımızı, ne kadar 

işlerimizle doğru yolda olduğumuzun, fuarla işlerimizde ne 

kadar büyüdüğümüzün farkına varmış bulunmaktayız. 

Şimdiden kaydımızı yaptırıp 2019 için fuardan yerimizi aldık ve 

fuar artık bizler için olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir konuma 

geldi. Fuardan oldukça memnunuz. Teşekkür ederim.”

“17 yıldan fazladır ‘minarecilik’ çalışmalarında geçmişimiz var. 

Firmamız İstanbul ve Türkiye genelinde ağırlıklı çalışmaktadır. 

Genellikle Selçuklu ve Selimiye tarzını yansıtan betonarme 

minare çalışmaları yapmaktayız. 

Fuarlar öncelikle “Biz bugün fuara geldik,  
yarın buradan nasıl bir iş alırız?” mantığıyla değil, 
uzun vadeli bir yatırımdır. Fuar demek reklam 
demektir ve reklamın iyisi kötüsü olmaz. 

Dört yıldır fuara katılıyoruz. Fuara katılmanın ve fuar 

çalışmalarımızın her yıl daha fazla olumlu katkılarını görüyoruz. 

Dernek çalışmalarımız; ihtiyaç sahipleri ve cami sektörü için 

fuarlar olmazsa olmazımızdır. 

Bugün Türkiye’de yılda ortalama 2.500 adet ‘Cami yapı çalışması’ 

başlıyor. Yalnız bu camilerin birçoğu bilinçsiz yapılıyor.

Cami minaresinin sadece görselden ibaret 
olmadığını, işçilikte kalitenin ne olduğunu insanlara 
öğretmek gerekiyor. 

Biz de bu konuda tabii ki işimizi severek yapıyoruz, maddi boyutu 

da önemli ama bizim için maneviyat boyutu daha önemlidir. 

“Kalıcı eserler nasıl bırakabiliriz?” Her zaman bu düşünceyle 

hareket ediyoruz. Burada fuarın bu konuda büyük katkısı 

oluyor. Çünkü;

İnsanlar fuara geliyor, dernekler fuarı  
ziyaret ediyor, birçok il ve ilçeden,  
yurt dışından gelen insanlar var.

Önümüzdeki yıl fuara katılmak için şimdiden sözleşmemizi 

imzalayarak fuarda yerimizi almak için planlamalarımızı yaptık.

Bundan 10 yıl önce bana sorsaydınız, fuar denilince: ‘bugün 

fuar, yarın iş’ anlamında bakıyordum. 

Bugün bir katalog çalışması  
yapıyorsunuz, bunun 5 yıl sonra  
ekmeğini yiyorsunuz. 

“ “

“

“ “ “

“ “
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“Bu yıl geçen yıla göre fuarı 2018 yılında çok daha başarılı  

buldum. Daha aktif bir fuar olmuş, ilk düzenlendiği günden beri 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na katılıyoruz. 

Açılış konuşmaları oldukça verimliydi. Fuar açılışı oldukça 

aktif ve yoğundu. 

Alıcı ile satıcıyı bir araya getiren ve  
bir çatının altında buluşturan  
harika bir organizasyon.

Önümüzdeki yılda kesinlikle fuara katılmak istiyoruz. ”

“ ‘Kirby’ firmasında 26 yıldır satış müdürlüğü yapıyorum. 

Ürünlerimiz 1914 yılından beri Dünya’da, Türkiye'de ise 1990 

yılından beri satılıyor. Son zamanlarda ağırlıkta camilere 

yöneldik. Çünkü camilerdeki temizlik sorununu biliyoruz, ‘Kirby’ 

ile de çözüyoruz. 

Fuara ilk kez katıldık. Fuarı birkaç yıldır  
birçok kişiden duyuyorum ve  
katıldığımız içinde çok memnunuz.  
Çok yeni kişilerle de, sektörün lideri diğer 
firmalarla da istişare yaptık. Fuarın iş 
hayatımızda olumlu yansımalara sebebiyet 
vereceğine inanıyorum.

2019 yılında da fuara katılmayı hedefliyoruz.”  

“Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na katılan firmalar resmi  

firmalardır. 

Piyasada işini en iyi yapan firmaların  
hepsi bu fuarda. Bu sebeple de  
katılımcılar yoğun olarak fuara katılıyor. 

Fuar bizim için verimli geçti. Müşterilerimizin yoğunlukla 

ziyareti oldu. 

Kesinlikle önümüzdeki yıl fuara tekrar katılmayı istiyoruz.” 

“Fuarda, Cami sektöründe, piyasada iş yapan yani daha butik 

işler yapan firmalar var. Firmaların sektöre daha profesyonel bir 

yaklaşım getirmesi, piyasayla ilgili verilerin toplanması, piyasaya 

her iş alanındaki uygulamacıların kendilerini sunabilmesi 

açısından çok olumlu bir fuardır. Kurumsallaşma açısından da 

fuarı oldukça önemseyen firmalar var. Genel kurumsal yapı 

açısından fuar çalışmalarını ve fuarlara katılmayı çok önemli 

buluyoruz. ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nın sektöre katkısının 

çok iyi olduğunu düşünüyorum. 

Fuarın, sektörü daha ileriye taşıyabilmesi, teknoloji ile  

daha da gelişen işlerin yapılabilmesi, bilgi paylaşımı 

gibi birçok açıdan katma değerinin yüksek olduğunun 

farkındayız. 

Verimli çalışmalar sunabilmesi açısından bu fuarın çok 

olumlu olduğunu düşünüyorum. 

Biz yıllardır bu fuara katılıyoruz, bundan sonra da fuar olduğu 

sürece katılacağız. 

“
“

“

“
“

“
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Kurumsal yapının ifade edilebilmesi ve  
temsil edilebilmesi açısından fuarı çok  
önemsiyoruz. Portföyümüz açısından fuardan 
iş alalım gibi bir bakış açımız yok, ancak 
belirttiğim gibi kurumsallaşma için  
fuarı çok önemsiyoruz. 

Fuarın bu açıdan bize çok katkısının olduğunu düşünüyoruz, 

bundan sonra da olmaya devam edecektir.”

“Konya firmasıyız. ‘Mertcanlar Mermer’ firmamızla, 37 yıldır cami 

sektöründeyim ve mermercilik mesleğindeyim. 

Fuara katılmamızın en önemli amacı, 
camilerimize katkımızın bulunmasıdır. 

Bu yıl fuar çok iyi geçti, fuardan her geçen yıl biraz daha 

memnunuz. 2019 yılında da fuara katılacağız.” 

“Konya firmasıyız. Biz daha çok küçük mescitler için mihrap 

tasarlamayı düşündük. Daha çok kıyıda köşede kalmış 

mescitlerin kıblesi belli olsun düşüncesiyle böyle bir ürün 

yaptık. 

Ürünlerimizi tanıtmak için fuar çok etkili oldu. 
Birçok firmayla tanışma fırsatımız oldu. 2018 
fuar yılı bizim ilk deneyimimiz oldu, fuardan 
da çok memnun kaldık. Fuar katılımcıları 

da ürünlerimize oldukça rağbet gösterdiler. 
Ürünümüzün insanların ihtiyaçlarına cevap 
veriyor olması çok önemli. 

Önümüzdeki yıl fuara katılmayı ve ürünlerimizin tanıtımını 

yapmayı istiyorum.”

“Fuara üçüncü kez katılıyorum. Fuarın sektörü bir araya getirmesi 

açısından baktığımızda çok olumlu etkileri var. 

Aynı zamanda çoğunlukla üretici firmaların yer aldığı 

bu fuarda, hizmet firması olarak bir proje ağırlıklı ve 

danışmanlık yapan bir firma olarak, bizim tabii işimiz biraz 

daha zor görünüyor. Buna rağmen bu fuara bir renk katmak 

için, tedarikçilerle yakın olup onlarla görüşüp, onların 

malzeme hakkındaki yenilikleri birebir takip edebilmeleri 

açısından bizim için fuar oldukça olumludur.

Ticari olarak daha fazla tanınırlık ve  
bilinirliği arttırma gibi bir noktada  
fuar organizasyonu önemlidir. 

Önümüzdeki yılda fuara katılmayı düşünüyorum. “

“

“

“
“

“

“

“ “
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“Kurşun üretimi yapan bir firmayız. Gebze'de faaliyet gösteriyoruz. 

Merkezimiz, Ümraniye'de bulunuyor ve Maniş Yapı İzolasyon’a 

ait bir alt kuruluş olarak sektörde hizmet veriyoruz. Fuar genel 

olarak bizim için gayet güzel geçti. 

Projesi olan birçok arkadaşımızın ziyaretleri 
neticesinde gelecekte satışlar olacağına 
inanıyoruz.

Fuarda güzel görüşmeler yaptık. Kesinlikle önümüzdeki 

yılda fuara katılmayı düşünüyoruz. ‘Maniş Yapı İzolasyon’ 

firması da fuarın olmazsa olmazlarından bir firmadır ve 

bizde onlarla beraber bu fuarda her zaman var olacağız.” 

“‘Mozaik İnşaat’ olarak, İstanbul firmasıyız. Firmamız, yaklaşık 

25 senedir sıva işleri yapmaktadır. Sıva işi dediğimiz zaman;  

dış cephe mozaik kaplama, cami iç sıvaları ile kubbe üstü şap ve 

Horasan sıvası yapmaktayız. 

Fuara beş yıldır aralıksız katılmaktayız.  
Fuardan gerçekten çok memnunuz.  
Bütün katılımcılar genel olarak 
organizasyondan ve fuardan da  
oldukça memnun. 

2019 yılında da inşallah kısmet olursa fuara katılmayı istiyoruz.” 

 

 

“Camilerdeki nakkaş çalışmalarını yapıyoruz. Firmamızın ‘Kayseri 

ve İstanbul’ olmak üzere iki şubesi bulunuyor. Camilerde hem 

anahtar teslim projeler ve işler hem de nakkaş çalışmaları 

yapmaktayız. ‘Önder Narin İnşaat’ olarak bugüne kadar 

çalışmalarımızla devam ettik. Bundan sonra da Tezin Grup olarak 

güzel çalışmalarımız devam edecek. 2011 yılından beri fuara 

katılıyoruz ve fuardan çok memnunuz. Fuar çok güzel. 

Biz artık fuara iş beklentisiyle gelmiyoruz. 
Uluslararası alanda var olmak ve  
piyasada kalite açısından var olduğumuz için 
fuardayız. Fuara sürekli katılacağız. 

Fuar bizim firmamız ve markamız için oldukça önemlidir.” 

“Firmamızla, 1986 yılından beri vitray üzerine çalışmalarımızı 

gerçekleştiriyoruz. Ben yüksek lisans öğrencisiyim. Vitray  

üzerine ve resim alanında çalışıyorum. Eşim ve babası  

atölyemizin kurucusudur: Selahattin Çelebi ve Tevfik Burak 

Çelebi. Firmamızda, hem füzyon çalışmaları hem de vitray 

çalışmaları devam etmektedir. 

Fuar oldukça iyi geçti, fuar katılımcılarının  
sayısı oldukça iyiydi.  
Katılımcı firmalar tarafından oldukça iyi  
ve güzel işler ortaya çıkartılmış. 

2019 yılında da fuara katılmak istiyoruz.” 

“

“

“

“

“ “

“ “
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“Şirketimiz öncelikle şahıs firması olarak kurulup ilerleyen 

dönemlerde yaptığı imalatlarla kurumsal kimliğini kazanıp 

Limited Şirketi olmuştur. Anahtar teslimi cami projelerinde 

çalışıyoruz. Restorasyon işleri de yapıyoruz. Ayrıca ‘Özkent Cami 

pencereleri’ firmamızla camilerimize dış beton pencere ve vitray 

pencere imalatı yapıyoruz. 

2018 yılındaki fuar firmamız açısından  
geçen yıla göre çok daha hareketliydi ve bu 
yılki katılım rakamlarıyla önümüzdeki yılda 
ziyaretçi sayısı fazlalaşarak devam edeceğini 
düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde sektörün 
yıldızı daha da parlayacaktır. 

Daha güzel işler ve çalışmalar da yapacağız. Beş yıldır fuara 

katılıyoruz. İlk katıldığımız yıla baktığımızda arada çok 

ciddi farklar var. 

2019 yılında da fuarda yerimizi alacağız ve fuara desteğimizi her 

zamanki gibi sağlayacağız.” 

“24 yıldır alaylı olarak öğrendiğim, cami nakış işlerinde, ‘Örnek 

Nakkaş’ firmamızla çalışmalarımıza devam etmekteyim. 

Türkiye'nin hemen hemen her tarafında, Nakkaş işi  

çalışmalarımız oldu. Ben işimi çok severek yapıyorum.  

Camilere uyguladığım yazıları daha düzgün ve daha düzenli 

yazabilmek adına, 4-5 ay hat kursuna gittim. Amacım hat 

sanatını öğrenmekten öte, ‘Hat’ı duvara nakşederken  

bozmamak adına, kursa vaktim oldukça gitmeye çalışıyorum. 

3 yıl Bingöl Halk Eğitim Merkezi'nde ‘nakkaş kursu’ vermiş 

bulunmaktayım. Yaptığımız çalışmalarla, hem sektöre daha kalıcı 

çalışmalar ve eserler bırakmak hem de işimizi layıkıyla yapmak, 

evimize helal ekmek götürmek adına gereken ne varsa yapmak 

istiyoruz. 

Fuarın tanıtımının zamanla daha da artacağı düşüncesindeyiz.

Fuara, sadece ‘müşteri gelsin işi alalım, 
iş yapalım’ amacıyla katılmıyoruz. 
Çalışmalarımızla kaliteyi daha çok 
buluşturmak, sektör temsilcileriyle daha fazla 
bir arada olmak ve tanışmak, kardeşliğin daha 
çok üst noktalara gelmesi adına da fuara 
katılıyoruz. 

Bunun içinde Hüseyin Bey’e, ilk fuardan beri eşlik ediyoruz. 

Fuarın daha güzel, daha kaliteli bir seviyeye geleceğine her 

zaman ümit ediyoruz. Gereken çalışmaları bugüne kadar olduğu 

gibi, Hüseyin Bey yapacaktır. Teşekkür ederiz, memnunuz. Fuar 

olduğu müddetçe inşallah her yıl fuara katılmayı istiyoruz.” 

“Röportaj fırsatınız için öncelikle teşekkür ederim. Firmamızı 

1990 yılında beş kardeş olarak kurmuş bulunmaktayız. 28 yıldır 

bu işi yapıyoruz. Bünyemizde bir mühendis, bir teknik eleman,  

on adette el oyması ustamız var. 

Fuar bizim için güzel bir başlangıç oldu.  
Beş yıl önce fuara katılmaya başladık ve  
devam ediyoruz. 

Firmamız 28 yıldır İstanbul - Ümraniye'de bulunuyor. Ancak 

önümüzdeki yıldan itibaren Bilecik Osmaneli'nde daha geniş 

yaptırdığımız yeni alanda ve yeni atölyemizde daha kapsamlı 

olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Fuarın her geçen yıl biraz daha iyi olduğunu görüyorum. Daha 

da iyi olacak. Gelecek yıl da fuarda yerimizi alacağız.” 

“

“

“

“

“ “
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“Özkul Halı firması olarak, 1970 yılından itibaren yalnızca ‘cami 

halısı’ işiyle uğraşmaya başladık. Sadece cami halısı işiyle 

uğraşıyoruz. Referanslarımız arasında İstanbul’un en önemli 

camileri var. 106 yıllık bir firmayız. Yurtdışında da çalışmalarımız 

sürekli devam etmektedir. Fuarın her geçen yıl daha da iyi 

olmasını diliyorum.

2019 yılında da sektörümüzdeki tek ve en önemli fuar olan, 

Cami Yapı Ekipmanlar Fuarı’na katılmayı istiyoruz.” 

“Fuar organizasyonu, her yıl kendini başarıyla katlayarak ilerliyor. 

Katılımcılar değişik ürünlerle fuara katılıyor. Her yıl değişik ve 

yeni firmalarda fuara katılıyor. Bu yıl yeni birçok firmayla tanışma 

fırsatımız oldu. Kurumsallaşma açısından fuarı ciddiye alan bir 

firmayız. Farklı ürün ve tasarımlarla her yıl katılmaya çalışıyoruz. 

Fuar katılımı firmamız için bir vizyon meselesidir. 

Her firmanın vizyonu için bu tarz fuar 
organizasyonlarına katılması gerekiyor. Bunun 
için tabii firmanın bu yapıya sahip olması 
gerekiyor. Fuara uluslararası düzeyde insanlar 
katılıyor. 

Firmaların hem görsel katılım açısından 
hem de niteliksel katılım açısından fuarı 
kaldırabilecek tasarımlarla ve ürünlerle fuara 
katılmaları gerekiyor. 

Örneğin, biz bir yıl boyunca toparladığımız ürünlerimizi burada 

vizyonumuza koyuyoruz. Bizim için bu önemli bir aşamadır. Her 

yıl bir değer katarak fuara katılmak istiyoruz. 2019 yılında da 

fuara katılmak istiyoruz.” 

“Manisa’nın Demirci ilçesinde ahşap çalışmalarımızı 

yürütmekteyiz. Manisa'da ahşap çalışmalarımıza başlayalı  

birkaç yıl oldu. Bildiğiniz gibi, Manisa'nın ‘Demirci’ ilçesi  

‘Cami Halıları’ üzerine tüm dünyada bilinen, tanınan ve güçlü bir 

konumdadır. 

Manisa’nın ve Demirci ilçesinin, halıcılık sektörünün yanında 

ahşapla da bilinmesi adına, ülkemizde ve tüm dünyada  

tanıtılması amacıyla ‘ahşap’ işine başladık. 

Fuar katılımcılarıyla, sektörden temsilcileriyle, 

organizasyonuyla, 2018 yılı fuar takviminde seçilen tarih 

düzenlemesiyle çok güzeldi. 2019 yılında daha büyük bir alanla 

ve standla, daha farklı çalışmalarımızla tekrar fuara katılmayı 

düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah çok daha farklı bir şekilde 

fuara katılacağız. Hüseyin Bey'e bu güzel organizasyon için 

teşekkür ediyorum.”

“ ‘Ramazan Baştan İnşaat’ olarak, 2013 yılında firmamı kurdum. 

Daha öncesinde babam ve kardeşlerimle inşaat sektöründe 

çalışmalarımızı yürütüyorduk. İlk işimi Dr. Mimar Ercan Yozgatlı 

hocamın sayesinde Ankara'da tamamladık. Kıdemli Mühendis 

Ali Bahat hocamızla da beraber çalışmaya başladık. Bizim iş 

dünyasında pazar segmentlerimiz yüksek, ancak çalışmalarımızı 

da ayrıca ulaşamadığımız herkese fuar aracılığıyla ulaştırmaya 

“

“
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çalışıyoruz. Fuarımız oldukça güzel geçti. Beklediğimiz 

sonuçları fuardan alıyoruz. İnşallah bu fuarın devam 

etmesini diliyorum. Fuar aracılığıyla ulaşamadığımız kişilere 

ulaşabildiğimizden eminim. Proaktif Fuarcılık’a ve Yönetim 

Kurulu Başkanı Hüseyin Bey’e teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey 

elinden gelen çalışmaların en iyisini yapıyor. 

Birçok Bakanımız 2018 yılında fuarı  
ziyaret etti. Yurtdışından fuarımızı  
ziyaret eden ‘Cami Dernekler’i var.  
Bu bizler için artı bir başarıdır. 

Şu anda ‘Danimarka Ârhus Camisi’ çalışmalarımı yürütüyorum. 

2018'deki fuarda normal beton minareyle çalışmalarıma devam 

ediyordum. Şimdi ise çelik konstrüksiyon portatif minarelerle 

çalışmalarıma devam ediyorum. Geçen yıl düzenlenen ve 

katıldığım Kocaeli’nde düzenlenen Cami Yapı Ekipmanları 

Fuarı’ndan sonra Danimarka’daki çalışmalarımı sürdürmeye 

başladım. 

Almış olduğum referanslar ve kazandığımız 
ziyaretçilerimizle, müşterilerimizle fuarın faydasını 
fazlasıyla görmekteyiz. 

Herkese teşekkür ediyorum.”

25 yıldan beri cami sektöründe çalışmaktayım. İlk başta kaba 

inşaat, sonra camilerin kabası, ince sıvacı pencerelerini yapmaya 

başladık. 10 yıldan beri kubbe alemleri, fiberden kubbe, mimber 

külahları, iç zincir muhafaza boruları, kubbelerin tavanında 

kapak, duvar yazıları gibi ürünler yapmaya başladık. 10 yıldır bu 

ürünlerimizle cami sektöründe çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Beş yıldır fuara katılıyoruz.  
Geçen yıllara nazaran bu yıl daha çok  
yabancı müşterilerin olduğunu fark ettik.  
Bu durumun çok daha iyi olduğunu 
düşünüyoruz.  

Fuara üst düzey bürokratların katılımı da bu yıl 
fazla oldu. Milletvekilleri ve müftülerimiz de 
fuara gelerek tüm standları gezdi. 

Geçen yıllara göre her yıl daha da gözle görülür çalışmalarıyla 

ilerleyen Proaktif Fuarcılık firmasına teşekkür ediyoruz. 

2019 yılında da fuara katılmayı hedefliyoruz.” 

Bu yılki fuar çok daha etkili oldu,  
çok daha güzel katılımcıların olduğunu 
gözlemledik. Fuar tarih olarak, çok iyi bir tarih 
seçimiyle organizasyonu yapılmış. 

Diğer tüm fuar salonları dolu ve güzel bir tarihte fuar alanı 

seçilmiş. Fuar 2018 yılında oldukça hareketli ve yoğun geçti.

Bu yıla kadar hiç aksatmadan fuara katıldık ve bundan sonra da 

katılmak istiyoruz.” 

“Öncelikle Proaktif Fuarcılık’a ve ekibine böyle bir güzel 

organizasyon düzenlendiği için, cami sektöründe hizmet 

veren bütün firmaları bir çatı altında topladığınız için çok 

teşekkür ederiz. Bizler Manisa'nın Demirci ilçesinde faaliyette 

bulunan bir firmayız. 1974 yılında el halısı üretiminden makina 

halısı üretimine başlayarak sektörde yerimizi aldık. ‘Duvardan 

duvara halı’ dediğimiz, ağırlıklı cami halısı ve öğrenci yurtları 

yapılan halılar olmak üzere, %100 yünden halılar üretmekteyiz. 

“ “

“
“

“ “
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Ürünlerimiz, gelişen teknolojiye ve günümüz standartlarına 

uyularak, uluslararası ‘WoolMark’ belgesine haiz olarak 

üretilmektedir. Ürünlerimiz %100 yünden yapılmaktadır ve 

içlerinde herhangi bir katkı ve karışım bulunmamaktadır. Bu 

yünlerin ip ve çile haline döndürülmesi, çile halinde boyanması 

hep kendi bünyemizde yapılmaktadır. Boyamada da ışık haslığı 

çok yüksek olan, kuru sürtme haslığı ve güneşte solmama özelliği 

bulunan dünyanın kabul ettiği kaliteli boyalar kullanmaktayız. 

Bundan dolayı halılarımız çok uzun yıllar aynı görünümü 

muhafaza ederek hizmet vermeye devam etmektedir. Son 4 

yıldır da üretimimizi ‘antibakteriyel hijyen’ dediğimiz bir ürün 

gamı geliştirerek üretiyoruz. Manisa Demirci'de dokumayı kendi 

bünyemize yapmaktayız. Ürünlerimiz hem yurt içine hem de yurt 

dışına gönderiliyor. Avrupa ve Asya ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, 

Amerika gibi birçok ülkeye cami halılarımızı götürüp montajını 

yapmaktayız. Halının ‘alev almama’ özelliği yurt dışındaki 

camilerde en çok tercih edilen özelliktir. Türkiye'de bir öğrenci 

yurdunda çıkan yangında 13 tane evladımızı kaybettik. Orada 

döşenen halı yün olsaydı bu sıkıntı yaşanmayabilirdi. 

1974 yılından beri, aynı şevkle ve heyecanla teknolojiyle birlikte 

kendimizi geliştirerek üretimimize, hizmet vermeye devam 

etmekteyiz. Geleneksel kültürümüze ve her camiye özel ürünler 

üretmekteyiz ve caminin yerine gidip döşemekteyiz. 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nın en kıdemli firmalarından 

birisiyiz. Beş yıldır fuara aralıksız katıldığımız için Proaktif 

Fuarcılık tarafından verilen plaket ödülü için ayrıca teşekkür 

ederiz.

Fuarlar, hem cami sektörüne hem de  
bu sektöre iş yapan firmalara, camilere,  
cami derneklerine, yöneticilerine,  
camilere hizmet vermek isteyenler açısından 
çok büyük önem arz etmektedir. 

Hiçbir cami yetkilisinin bu fuardaki yüzün üzerinde faaliyet 

gösteren firmayı bir arada görme şansı bulunmamaktadır ancak 

bu fuar herkese bu fırsatı sağlamaktadır. 

Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmalar, 
hepsi bir aradalar, ihtiyaç sahipleri,  
dernekler ve dernek yöneticileri için  
bulunmaz bir fırsattır. 

Bizlerin de Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyacı 
olan camilere tek tek ulaşmamız mümkün değil, 
bu açıdan ihtiyaç sahibi olanlarla onlara hizmet 

vermek isteyen firmaların çok güzel bir buluşma 
noktasıdır. 

Bu açıdan fuar çok başarılı ve çok güzel bir çalışmadır. 

Fuar, Cami sektörüne hizmet veren 
firmaların kalkınmasına ve gelişmesine 
çok büyük ortam sağlıyor. İnsanlar fuarda 
firmaların yaptığı işi görüyor; firmalarda 
kendi meslektaşlarının yaptığı işleri 
görüyor. Firmalar daha güzel ve başarılı işler 
yapabilmek için daha çok gayret sarfedilmesi 
gerektiğini anlıyor, başarılı ve Cami 
sektöründe iyi olan firmaları örnek alıyor. 

Lider olan firmalar, diğer firmalar için bir yol gösterici 

oluyor. Bu bakımdan fuar organizasyonu ve faaliyeti çok 

başarılıdır. 

5 yıldır fuarda hep aynı konumdayız ve aynı yerdeyiz.  

Katılan firmaların fuarda bir arada olması bile oldukça 

yararlıdır. Fuarda aynı işi yapan sektör temsilcileri birbiriyle 

tanışıp işlerini zenginleştirme ve birbirine yararlı olma 

fırsatı da buluyor. 

Önümüzdeki yılda bu yıl olduğu gibi, gerekeni yaparak ve 

yerimizi alarak fuara katılacağız.” 

“İstanbul'da üretim yapan bir firmayız. Asıl işimiz izolasyon ve 

‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na ‘restorasyon harcımız’ ile katıldık. 

Cami kubbeleri, cepheler (iç ve dış cephe) için, izolasyonu 

sağlayan doğal yalıtım malzemeleri üretmekteyiz. 

2018 yılındaki fuar, gayet iyi geçti.  
Müftülükten ve Bakanlıktan da fuara katılım 
oldu. Bürokrasinin buraya gelmesi gayet iyi. 
Çok değerli Bakanımız geldi. 

“

“

“

“
“

“

“ “
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Proaktif Fuarcılık Firması’nın çalışmalarını, geçen yılki fuar 

çalışmalarıyla da değerlendirdiğimizde, bu yıl bir adım 

daha önde olduğunu gördük. 

2019 yılında da fuara katılmayı istiyoruz.”

“Ankara firmasıyız. İlk ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na katıldıktan 

sonra fuara ara vermiştik ancak 2018 yılındaki fuara tekrar 

katıldık. Fuara tekrar katıldığım için çok mutluyum. Katılımcı 

firmalara bakarak geçen yıllara göre çok daha başarılılar. Kalite 

artmış; avize, mermer ve ahşap bölümlerinde firmalar çok güzel 

çalışmalarıyla fuara katıldılar. Seslendirme konusunda da belirli 

bir düzeye geldiğimize inanıyorum. 

2018 yılında düzenlenen  
‘Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda,  
üst düzeyde ve bürokrat düzeyinde  
katılımcılar, standımızı ziyaret ettiler. 

Diyanet İşleri Başkanlığı,  
Camiler Daire Başkanlığı’nın bizzat  
standımıza gelip çalışmalarımızı görüp, 
bize randevu vermesinin firmamıza ve 
çalışmalarımıza çok büyük bir katkısı oldu. 

2019 yılında da fuara katılmayı istiyoruz.”

Biz ‘Talha Elektronik’ olarak, cami ses sistemleri yapan bir 

firmayız. İkinci nesil bir firma olarak hizmet vermekteyiz. 

Fuarda bu yıl standart kabin hoparlörler ve tablo hoparlör ile 

birlikte tasarladığımız ve sergilediğimiz ürünlerimizle varız. 

Ürünlerimizle her zaman mimariye uygun en güzel akustiği 

yakalamayı hedef eden, hak sözlerin hakkıyla söylenmesi için 

hizmet veren bir firmayız.

Fuara bu yıl geçen yıllara kıyasla,  
Cami sektörünün ehemmiyetini gören 
kişilerin geldiğini fark ettim. Görüştüğümüz 
ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz 
kontak kişi sayısı oldukça fazlaydı. 

Önümüzdeki yıl fuara katılmak için şimdiden yerimizi 

ayırttık. İnşallah önümüzdeki yılda fuarda olacağız.“

“Biz Taksem İnşaat olarak, Iraklı Hamit Aytaç'ın talebesi Nacit 

Almaç ile buradayız. Kendisi nakkaş ve çalışmalarını da fuarda 

sergiledi. 

Onun bu ustalığını Irak dışında, Türkiye'de de ziyaretçilerle 

buluşturmak istedik ve bu sebeple fuara katıldık. 

Bu fuar dinimizin ve sanatın güzelleşmesinde, 
toplumun oluşmasında bence önemli bir rol 
oynuyor. Fuar ve organizasyon, insanlara 
çalışmaların, çok daha farklı bakış açıları ve 
seçeneklerle, kaliteyle, ne kadar daha farklı 
yollarla ve farklı şekillerde yapılabileceğini 
gösteriyor. 

Bu yıl ilk kez fuara katılıyoruz ve fuar bizim için oldukça 

olumlu ve verimli geçti. 

Önümüzdeki yıl fuara tekrar katılmayı planlıyoruz.” 

“

“
“ “
“

“
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“10 yıldan beri avize imalatı ile cami ve otel sektöründe faaliyet 

gösteriyoruz. Yaptığımız proje tasarım avizelerimizle yurt dışı ve 

yurt içi projelerinde çalışıyoruz. Örneğin, İstanbul'da Süleymaniye 

Camisi'nin avize çalışmalarını yaptık. Kahramanmaraş Sultan 

Abdülhamid Han Camisi'nin avizelerini yaptık. Buna benzer 

referanslarımız gibi büyük projelere imza attık. 

1200 civarında camide çalışmalar yaptık. Otel konsept 

çalışmalarımızda var. ‘Köksal Avize’ firmamız otel konseptli 

çalışan diğer firmamızdır. Bu yıl fuara ilk kez katıldık. 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, yaklaşık olarak 
4 yıldan beri bildiğimiz ve takip ettiğimiz bir 
fuardır. Arkadaşlarımızın fuar hakkında geri 
dönüşleri ve fuarın verimli olduğu bilgisini 
verdikleri için biz de bu yıl fuara katılmak 
istedik. 

Bundan sonra da fuara katılmayı planlıyoruz. Bu yıl oldukça 

verimli ve yoğun geçti.”

“ ‘Teksöz Ahşap’ firması olarak, Manisa’nın Demirci ilçesinde 

çalışmalarımızı yürüten bir firmayız. Ahşap üzerine çalışmalarımız 

2004 yılından beri devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın 

her yerine cami ahşap işleri yapıyoruz. Ürünlerimize ‘Selçuklu 

Dönemi’ motifleri ağırlıklı işlemeler yapıyoruz. Çok güzel bir 

düşünce, mükemmel bir çalışma olmuş. 

Ben açıkçası fuarın bu kadar güzel olacağını 
beklemiyordum. Fuara ilk defa katılıyorum, 
inanın çok etkilendim! ‘Fuarda bir şeyler 
almaya ya da ürün satmaya değil, sadece 
firmalarla biz birbirimizi tanırız.’ düşüncesiyle 
fuara katılmıştık. Ancak fuar ve organizasyon 
çok farklıymış, gerçekten çok güzel ve  
bereketli geçti bizim için. 

İnşallah, her yıl fuara katılmak istiyorum.”

“Fuarın bu yıl İstanbul’da olması çok isabetli bir karar oldu, geçen 

sene İzmit'te yaptık. Ancak İstanbul'da olmasını her zaman 

istiyoruz. 

Fuar tanıtımı ve reklam faaliyetleri  
arttıkça fuar çok  güzel oldu. Bu yıl katılım  
ve talep oldukça güzel. Bu fuarda  
firmamızın beşinci yılı. 

Önümüzdeki yıl da bu yıl olduğu gibi fuara katılmayı 

düşünüyoruz.”

“
“

“

“

“ “
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“Firmamız adına fuara katılım amacımız, profesyonel firmaları 

görebilmek, daha yakından tanıyabilmektir. 

Daha güzel ve kaliteli işçilik yapabilmek  
adına biz de buradayız.  
Fuardan çok memnunuz. 

2019 yılında da fuara katılmak istiyoruz.”

“Firmamız geliştirdiğimiz iki özel ürünle piyasada hizmet 

vermektedir. İlk ürünümüz Ezan okuyor, ikinci ürünümüz ise 

Camilerimizin içerisinde namaz vakitlerini ve imsakiyeleri 

gösteriyor. Bu ürünü ilk biz piyasaya sunduk. 20 yıldır bu işi 

yapıyoruz ve ürünümüz patentli bir üründür. Çalışmalarımızla 

öncü bir firmayız. 

Bu yıl fuara katılım çok güzel. Katılan firmalarda 
kendi alanlarında iyi firmalar. Hizmet almak 
isteyen herkese kaliteli ürünlerini sunan 
firmaların hepsi bu fuarda. 

Fuardan oldukça memnunuz. Fırsat buldukça ilerleyen yıllarda 

da fuara katılmak istiyoruz.” 

“Firmamız 1989 yılında kuruldu. Yün ‘Cami halısı’ üreten bir 

firmayız. 4 yıldır firmanın idareciliğini ben yapıyorum. 

Biz ilk defa bu yıl fuara katıldık. Fuar çok 
hoşuma gitti. Fuar ortamını ve fuarı çok 
beğendim. 

2019 yılında da fuara katılmayı istiyoruz.”

“ “

“ “

“ “
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Büyük Çamlıca Camii kurşunları MİRMAN KURŞUN
tarafından üretilmiştir.



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.
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