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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 40 yıllık bir 

tecrübenin sonucu olarak kurulmuştur. Türkiye genelinde 

ve Çeçenistan, Kosova, Cezayir, Japonya ve Irak gibi 

yurtdışında bir çok ülkede 650’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 zanaat-kar sorumluluğu ile 

kendisine teslim edilen birbirinden güzel mimari projeleri 

taçlandırmaktadır
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Bizler, yeryüzünde yapılan ilk binanın mescitler olduğunu 
bilen, mescit yapımının önemini o günden bugüne 

önemseyip uygulayan nesillerle büyüyen ve yeni nesillere 
sahip çıkmakla bireysel olarak sorumluluklarımızın bilincinde 
olarak ibadetlerimizi gerçekleştiren bireyleriz.

Her ne olursa olsun, en önemli gerçek şudur ki; 

“Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden 
ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. 
Böyleler oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka 
girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de 
büyük bir azap vardır.” (Bakara, 2/114) 

Dünya’da zalimliğe boyun eğen değil, tek kuvvet ve tek yürek 
olmasını bilen bir milletin çocuklarıyız. 

Allah-u Teâlâ mescidi kendi evi olarak kabul etmiş, Hz. İbrahim 
ve Hz. İsmail olmak üzere iki büyük peygamberi de onun 
hizmetçileri karar kılmıştır. Dolayısıyla bizlerde mescitlerin 
gönüllü hizmetçisi olmalıyız. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

"Tavaf edenler, itikâfa girenler, rükû edenler ve 
secde edenler için evimi temizleyin diye İbrahim 
ve İsmail ile sözleşmiştik."
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Mart ayında iki 
camiye düzenlenen ve 50 kişinin öldürüldüğü silahlı 
saldırıyı Müslüman Alemi’nin başı sağolsun diyerek 
kınıyoruz. 

Yıllardır sizlerle devam ettiğimiz yolculuğumuzda, görüyoruz 
ki son zamanlardaki piyasa şartlarına bakıldığında değişken 
koşullar var. 

Ülke ekonomisinde badireler atlattığımız dönemler geçirsekte 
fuarlar ve organizasyonlar, değerlerimize sahip çıkmamızı 
ve işimizi daha iyi yapmamızı sağlamaktadır. Sektördeki kriz 
aşılarak, fuarlar ve firmalar krizi fırsata dönüştürebilecek 
şekilde çalışmalarına ve işlerine bunu yansıtabileceklerdir. 

Kriz dönemlerinde fırsatları görebilmek için yeni pazarlar ve 
organizasyonlarla çalışmalarımıza aralıksız devam etmeliyiz. 

İşlerimizin değerini yükselttiğimiz sürece daha özverili 
çalışmalara imza atma gayretinde ve azmindeyiz. İşimizi daha 
iyi yapmamız en büyük motivasyon kaynağımızdır. Çünkü: 

Mescitleri yalnızca iman eden, namaz kılan, 
zekât veren, takvalı olan kişiler yapabilir 
ve onarabilir. (Tevbe: 18) 

Bu yıl yoğun gündem ve programlarımızla ProAktif Fuarcılık 
olarak, İstanbul’da gerçekleşen 6. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları 
Fuarı sonrasında, Ankara’da Haziran ayında 7. İhtisas Cami Yapı 
Ekipmanları Fuarı’nı gerçekleştireceğiz. 

Bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. 

Bugün, yarın ve daima...

Sevgiyle ve saygıyla... 

Hüseyin Şahin
İmtiyaz Sahibi

YERYÜZÜNDE 
İLK YAPILAN BİNALAR: 
MESCİTLER
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Amacımız, Camilere güzel 

eserler bırakabilmektir.
Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği’nin sektör değerlendirme 
toplantısı 2019 yılnın ilk çeyreğini de değerlendirmek amacıyla, 
Mart ayında Antalya Bellis Delux Hotel’de gerçekleştirildi.

Anadolu’nun birçok ilinden gelen dernek üyelerinin 
katıldığı dernek toplantısının gündeminde; 

 
 Türkiye'de yapımı devam eden, yapılacak olan ve restorasyonu  
 gerçekleştirilecek camilerin değerlendirmesi,

 
 kişilerin, firmaların ve bu durumların önlenmesi için aksiyon  
 planlarının alınması,

 
 kullanılarak yapılmasının gerektiği ve gerekliliği,

 
 sektör için oldukça önem teşkil eden kurumların camiler ile  
 ilgili etkinlik ve programlara ilgilerinin yoğun olması gerektiği,

 
 güven veren, kendilerini geliştirerek sektöre ayak uydurarak  
 kurumsallaşmaları gerekliliği gibi gündemi ve sektörü  

 yakından ilgilendiren önemli konular konuşuldu ve tartışıldı. 

Her ay farklı bölgelerde yapılan toplantılarıyla ve her yıl çeşitli 
bölgelerdeki toplantı ve kamplarıyla bir araya gelen birçok 
dernek üyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen;

“Cami Esnaf ve Sanatkârları Derneği” toplantılarında 
yeni fikirlerle istişare yaparak doğruyu, iyiyi ve güzeli 
bulma yolu hedefleniyor. 
Ayrıca sektörün önde gelen oldukça köklü ve referansları 
kuvvetli firmalarının da üyesi bulunduğu dernek toplantısında, 
11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 6. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nın, sektör 
ilgililerinin, doğru ürünlerin, üreticinin ve alıcının bir araya 
gelmesi gibi sektörle ilgili önemli daha birçok konu konuşuldu, 
geleceğe yönelik çözüm odaklı kararlar alındı. 

CAMİ ESNAF VE

SANATKARLARI

DERNEĞİ’NİN SEKTÖR

DEĞERLENDİRME

TOPLANTISI MART

AYINDA ANTALYA

BELLİS DELUX HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Salih Karadağ: “Dernek toplantılarımızda, ‘özellikle hedeflenen’ler; hem kişisel olarak yapılan sektör 
çalışmalarının iyileştirilmesi hem de şirket faaliyetlerinin irdelenerek, ‘daha iyi işler çıkarabilmek’ amacıyla 
yapılan çalışmaları eleştirel gözle incelemek ve iyileştirme çalışmaları yapmaktır.”

“
“



r 
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Dicle Vadisi Cami, Diyarbakır yöresel mimarisinden esinlenerek 

tasarlanmış olup, Cami’nin kubbesi ve minaresi bakırdan 

yapılmıştır. Caminin cephesinde İslami geometrik desenler ve 

İslam hat sanatından güzel örnekler yer almaktadır. 

Caminin taban alanı 291,84 m² olup toplam inşaat alanı  

583,84 m²'dir. Cami teknik hacimlerin yer aldığı bodrum katı 

ve ibadet mahallinin bulunduğu bir kat olmak üzere toplam iki 

kattır ve bina yüksekliği 10,5 metredir.

Aynı anda 500 kişi ibadet edebilecek kapasitede olan camide 

şadırvan ve minare de yer almaktadır. İklimlendirme üniteleri, 

sistemler camide bulunmaktadır. Caminin minber ve mihrabı 

ahşaptan yapılmıştır. Camiye araçla ve yaya ulaşımı son 

derece kolay olup engelli erişilebilirliği, cami çevresinde 

oturma alanları da projede yer almıştır.

DİYARBAKIR İLİ 

DİCLE VADİSİ 

CAMİ’Sİ









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



Tel: 0541 721 25 25 - (0212) 580 34 25
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Gürhan Bey, Faaliyetleriniz ve yurt içi yurt dışı çalışmalarınız 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bakırküre Mimarlık olarak tasarım dünyasında mimari, iç mimari 

Özellikle yeni nesil çalışma alanları ve ofisler konusunda önemli 
referanslara ve tecrübeye sahibiz. 

Cezayir, Kenya, Özbekistan, Rusya, Almanya ve İngiltere gibi 
farklı iklimsel ve sosyal yapılara sahip ülkelerde çeşitli ölçeklerde 

Yurtiçinde de çeşitli kurum ve kuruluşların genel müdürlükleri, 

2017 ve 2018 yılı çalışmalarınız nelerdir? 2019 Yılı yeni 
projeleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz?
Kale Kilit, Koçfinans ve Lila Kağıt Genel Müdürlük Ofisleri, 
British American Tobacco şirketinin Kenya ve Özbekistan Genel 
Müdürlükleri, Akbank Kurumsal Şube tasarımı, White&Case Ofis, 
Turgut Aydın Holding, Coca Cola Ofis, 2017 ve 2018 yıllarında 
tamamlanan önemli çalışmalarımızdandır. 

İstanbul Mescit binası, İzmir Saygılı Cami, Autoliv, Çolakoğlu 

Arçelik, Akümsan ve Yıldırım Holding’i sayabiliriz. 

‘BAKIRKÜRE MİMARLIK’ 
CAMİ TASARIMINDA 
YER ALDIĞI DOKUDAN, 
YERELDEN BESLENEN 
FAKAT ÇAĞIMIZIN 
MİMARİSİNİ, 
ÖZELLİKLERİNİ DE 
MODERN BİR ÜSLUP İLE 
YANSITAN PROJELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR. 

Cami bir mimar için önemli yapı türlerinden biridir çünkü cami yapısının fiziki olduğu kadar ibadet 
edenlere vereceği ruhani etki de önem taşımaktadır. “

“
TOSYALI CAMİİ
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Cami yapı ve mimarlık Türkiye'de ve Dünya standartlarında 
sizce en uygun şekilde üretiliyor mu? Standartları nelerdir? 
Dünyadaki pek çok İslam ülkesine göre ülkemizde ayrı sembolik 
anlamlar taşıması nedeni ile Cami yapıları hem sosyal hem de 
kentsel dokuda oldukça önemlidir. Türkiye Mimar Sinan’dan 
itibaren kendine özgü standartlarını oluşturmuştur. 

Estetik ve zarafetleri ile 

İstanbul siluetinin en önemli 

parçası olan Camiler hem 

İstanbul hem Türkiye için 

oluşan bu standartların 

en belirgin şekilde 

okunabilmesini sağlar. 

Türkiye'de ve yurt dışında fuarlara katılmak neden önemlidir? 
Fuarlara katılmanın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 
Fuar/fuarlar, gerek işverenlere ulaşmak gerekse yapılan 

ile iletişime geçmek açısından her iki tarafı da olumlu yönde 
etkileyen bir organizasyondur.

2018 yılı firmanız ve çalışmalarınızı değerlendirdiğinizde nasıl 
geçti? 
2018 yılı Bakırküre Mimarlık açısından yoğun ve bir o kadar da 

geliştirdiğimiz, sektörde öne çıktığımız bir yıl oldu. 

Mimarlık hizmeti almak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? 
Hizmet almak istedikleri alanda bilgi ve deneyime sahip, 
görüşlerinin uyacağı, iş birliğinde kolay iletişim kurabilecekleri 
firmalar ile çalışmaları, süreçte ve sonuçta onları mutlu edecektir. 

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Yüksek Mimar  
Sayın Gürhan Bakırküre’ye ve Bakırküre Mimarlık Şirketi’ne  
teşekkür ederiz.

“

“
EGE ÜNİVERSİTESİ BİLAL SAYGILI CAMİİ 

VE SOSYAL KOMPLEKSİ
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Ahmet Bey, Cami sektöründe ahşap alanındaki çalışmalarınız 
hakkkında bilgi alabilir miyiz? 
Faaliyet alanlarımızı ve yurt içi ve yurt dışı imalatlarımızı, 

ile nakşedebilmek sureti ile sürdürmekteyiz. 

Son yıllarda tamamladığınız projeleriniz nelerdir? 
2017 - 2018 yılları yine yurt içi ve yurtdışında devam etti. Son 
yıllarda yurt içinde İZU Üniversitesi – Küplüce Cennet Cami ve 
Sancaktepe Cami’ndeki çalışmalarımızı tamamladık. Yurt dışında 
ise Gana Akra Camii gibi çok değerli eserlerde çalışmalara imza 
attık. 

2019 yılında çalışmalarımızı tamamladığımız camilerimiz gibi, 

devam etmektedir.

Cami ahşap sektöründe standardizasyon çalışmalarının 
yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 
Ahşap sektöründe, ülkemizdeki üretim standartı ve leset sistemi 
iyi boyutta değil. 

KÜLTÜREL 

AKTARIMA VE 

MEDENİYET 

AKTARIMINA 

OLUMLU VEYA 

OLUMSUZ PEKÇOK 

KATKI SAĞLAYAN 

ÇALIŞMALARI İLE 

ASD AHŞAP 

Cami sektöründeki faaliyet alanlarımızı ve üretimimizi devam ettirme konusunda çok 
hassas davranmalıyız.“

“

“
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Birçok firma ahşap teminat 

işinden uzakta üretim 

yapmaktadır. 

Bu şekilde yapılan üretimde istenilen seviyede ve kalitedeki işlere 
ulaşılmasına engel oluşturuyor.

Fuar faaliyetlerine katılmak ne kadar yararlıdır? Çalışmalarınızı 
nasıl etkiliyor? 
Fuar faaliyetleri hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli 
yaptığımız imalatların gerçek seviyesini anlatmak, faaliyetlerimizi 
tanıtmak ve çalışmalarımızı geleceğe aktarmak açısından çok 
önemlidir. 

Fuarlarda ve organizasyonlarda bulunmalıyız. 
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı sektörün sürekli 
büyüyen kalbi olduğundan bu fuarı oldukça 
önemsiyoruz. 

Kapı yapımını ve ahşap çalışmalarını yürüttüğünüz  
Çamlıca Cami’ndeki çalışmalarınız hakkında da bilgi alabilir 
miyiz? 
Osmanlı - Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin 
bütünleştiği Çamlıca Camii'nin, dünyadaki en büyük ibadethane 
kapılarından biri olan ve yapımı 5 yıl süren 5 metre genişliğinde, 
6.5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısı, 
kündekari tekniğiyle yapıldı. 

Ana kapının her bir kanadı 2 metre 50 santimetre genişliğinde, 
6.5 metre yüksekliğindedir. Toplam 6 ton ağırlığında iki kanattan 
meydana geliyor. Binlerle ifade edilebilecek ahşap parçalarından 
oluşuyor: 

Geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan 
kündekari işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya 
getirildi. Kapıların sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da 
gerçekleştirildi.

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın Ahmet Serim’e 
ve ASD Ahşap Şirketi’ne teşekkür ederiz.

z

 
 
 

 

 

“ “
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Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği Başkanı Sayın Salih 
Karadağ: “İşi ve piyasayı bilmeden iş yapabilen kişilerin önüne 
nasıl geçebiliriz? 
Faaliyetlerimizle sektörü ayağa kaldırma hedefinde ve gayretiyle 
derneğimizi kurduk.”

Öncelikli hedefimiz, işi ve piyasayı 

bilmeden iş yapan bu kişilerin  

önüne geçmektir. Piyasa ve 

sektörde gerçekten çok kaliteli  

ustalar ve değerli sanatkarlar var.  

Ücra köşelerde kalmış ve  

hiç sesi çıkmayan işin ehlileri var; 

amacımız usta kişilere ulaşıp, 

dernek faaliyetlerimizi  

ve yaptıklarımızı anlatıp  

bu kişileri de dernek bünyemize 

katıp sektörü ayağa kaldırma 

hedefinde ve gayretindeyiz.

“Firmalar, cami sektöründe temelinden minaresine, iç tezyinatına, 
vitrayına, mihrabına, kürsüsüne, ahşabına, halısına varıncaya 
kadar kaliteli iş yapma çabasına girdi.”

“Öncelikle doğru ve düzgün işlerin yapılması en 
önemli amacımızdır. Merdiven altı iş yapanları 
piyasadan kaldıracağız. Hepimizin el birliği ile 
piyasadan bu yükü kaldırması gerekmektedir. 
Camiler, bizim ibadethanemiz ve Allah’ın  
evidir.”
“İş güvenliği olmayan işleri ve sigortasız işçi çalıştıran firmaları, 
yetkili makamlara bildirmeliyiz ve bu şekilde bu kişilerin 
yaptıkları bu durumlar piyasada yayılırsa iş güvenliği olmadan 

CAMİ ESNAF  
VE SANATKARLARI 

DERNEĞİ,  
2016 YILINDA 

FAALİYETE 

GEÇTİ. 

8 yılı aşan süredir sürdürülebilir kaliteyle ve daha iyi işler yapmak isteyen firmaları bir araya getirerek, 
örnek olabilecek çalışmalara imza atabilmeyi amaçlayan dernek, faaliyetlerini ve toplantılarını 
sürdürüyor. “

“
“
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yapılan ve sigortasız yapılan işlerin önüne geçilebilir. Camilerde 
iş güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Sektör için oldukça önemli 
bir konu.” 

“Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği olarak, Cami Yapı 
Ekipmanları Fuarı’nı ve çalışmalarını destekliyoruz. 
Hem Türkiye’den hem de dünyadan gelen katılımcılarla, 
firmalarla piyasadaki işlerin daha kaliteli, standartı daha 
yüksek çalışmalar olabilmesi için fuarın ve Cami Dergi’sinin 
katkıları yadsınamaz.” 

Fuarlar piyasada  

oldukça farklılık yaratıyor. 

Artık herkesin elinde 

dokümanı, dergisi,  

katalogu var.  

Herkesin doğru işi ve  

piyasayı daha iyi analiz 

edebilme fırsatı var.

‘Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği’ kurulmadan önce 
Türkiye’nin birçok yerine gidip minare işi yapıyorduk. Sektördeki 
çalışmalarımızla girip çıkmadığımız yer kalmadı, ‘Cami sektörü ne 
kadar büyük bir sektörmüş’ dedik. Biz sektörün içinde olmamıza 
rağmen bunun farkında değilmişiz. Bizim ulaşamadığımız 
yerlere derginiz aracılığınızla, arkadaşlarımız ve kataloglarımız 
aracılığıyla, Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na gelen arkadaşlarımızın 
bilgileri ile birlikte çok büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum. 

Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği olarak, toplantılarımızla ve 
sürekli iyileştirme amacıyla desteklediğimiz çalışmalarımızla gün 
geçtikçe daha iyi işlere imza atmayı hedefliyoruz. 

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sn. Salih Karadağ’a 
teşekkür eder, dernek faaliyetleri ve sektör çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz. 

 
 

 
 
 

 
 

“
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Mimariyi kent, inanç ve insan ekseninde yeniden yorumlayan 
Haider, geleneksel ve modernizm arasındaki ilişkiye kafa yoruyor 
ve ‘Şehirlerin Ruhu’ kitabıyla da Pakistan’dan tüm Dünyaya 
uzanan bir mimarlık başarısı var.

Fırsat buldukça farklı ülkelerdeki mimari eserleri inceleyen 
Mimar Haider, en çok Mimar Sinan’ın yaptığı Sokullu Paşa 
Camii’den etkilenmiş. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor: 
“Benim favorim Sokullu Mehmet Paşa Camii. Küçük bir cami. 
En beğendiğim olmasının sebebi ise çok eğimli bir arazide 
yapılmış olması. Gerçekten çok zor bir iş. Ayrıca bulunduğu 
yerle çok uyumlu. Aptullah Kuran, ‘ Sinan deneyler yapmayı 
seviyor’ derdi. Gerçekten de büyük bir iş yapmadan önce 
küçük bir denemesini yapıyor.”

“Süleymaniye Cami İslam mimarisinin en iyi örneklerindendir:

“Avluya giriş kapısındaki kemerlere bakın. İki kemer eşit boyda, 
bir yanındaki biraz daha yüksek, kapının üzerindeki dördüncü 
kemer ise ondan az daha yüksek. Bu yükseklik geçişleri kolay  
işler değil. Caminin giriş kapısındaki kemer ise karşısındaki 
kapının üzerindeki kemerden biraz daha yüksek. Avlu giriş 
kapısıyla caminin girişi arasında bir aks çiziyor. 

İnançla dünyevi olan arasında kademeli bir geçiş var. Her 
bir yüksek kemerden girişte, bir şeyin değiştiğini, farklı bir 
dünyaya adım attığını kademe kademe hissetmeni sağlıyor: 
En yüksek kemer caminin girişindeki. Çünkü artık Allah’ın 
evindesin. Plana baktığınızda alanı özellikle böyle böldüğü çok 

ŞEHİRLERİN RUHUNU 
İSLAM MİMARİSİYLE 
YORUMLUYOR! 

‘İslam Mimarisi’ alanındaki 
çalışmalarıyla tanınan dünyaca ünlü 
mimar Prof. Dr. Gulzar Haider:

“Geçmişi kopyalamak kolaydır ama anlamak zordur, emek ister. Neyin Osmanlı olduğunu anlamak, 
özünü kavramak için çalışmak lazım.” diyor. 

“ “
“
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belli. Yine bahçe ve avludan geçerek caminin içine geçiyorsun. 
Allah’ı anmaya üç kademede geçiyorsun. 

Kıble duvarından bahçeye bakan o pencerelere dikkat ettiniz mi? 
Dünyada çok nadir ama Türkiye’de yaygın bir şey kıble tarafında 
pencere olması. Oysa namazda insanın dikkati dağılır diye 
düşünülür. Ayrıca bahçede mezarlar var. Ağaçlarıyla cennet gibi 
bir bahçe ve o bahçede Kanuni Sultan Süleyman bile var!” 

Geleneksel olanın  

bugünde bir  

devamlılığı vardır. 

Öğrencilerime öğrettiğim  

beş şey çok önemli:  

yer çekimi, ışık, ses, zaman  

ve hafıza. Hafıza kurgudur.

Haider’a göre mimari zor bir alan çünkü mimaride 
kopyalama tekniğinin ol(a)mayacağına inanıyor. Çünkü 
bir eserin o kentle, yapıldığı çağın ruhuyla bütünleştiğini 
belirtiyor:

”Eğer Süleymaniye’yi Washington DC’ye kopyalasaydık, bu 
olmazdı. Çünkü Süleymaniye belli bir yüzyıla ait ve alanı buna 
göre bir alan, şehir buna göre bir şehir. Tüm bu kompozisyonun 
içerisinde güzel. Sultanahmet Cami’nin bir kopyasını görmüştüm, 
altı minareli bir cami ve çok garip duruyordu.” 
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İlhan Bey, Cami sektöründeki çalışmalarınız hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 
Osmanlı Cami Donanımları İnşaat, Yapı ve Restorasyon Limited 
Şirketi olarak, Cami sektöründe 20 yılı aşkın süredir hizmet 
vermekteyiz. Firmamız konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla 
‘cami inşaatı sektörü’ne hizmet vermektedir.

Son yıllarda tamamlamış olduğunuz anahtar teslim projeleriniz 
nelerdir? 

2017 yılında Ankara Kızılcahamam Kurumcu Köyü Cami ve 
Güneysaray Köyü Cami’ni anahtar teslim olarak tamamlamış 
olup yine anahtar teslim yapmakta olduğumuz Höyük Köyü  
Cami’nin kaba inşaatını tamamladık. 2018 yılında Silivri Cezaevi 
Hacı Dursun Yıldırım Cami’nin restorasyon çalışmalarını 
tamamlayıp, 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde ibadete hazır hale 
getirdik. 

Ankara - Çankaya Hoşdere Caddesi’nde bulunan Ak-Ev Cami 
inşaatını Haziran ayında anahtar teslim olarak anlaştık. Cami’nin 

tamamladık. 2019 yılında camimizi ibadete açmak için cami 

emeği geçen TGS Mimarlık’a da ayrıca teşekkür ediyoruz: Cami 

inşaatımızda 1. kalite işçilik ve malzeme kullanılmıştır. Dış cephede, 

özel travertenler ve pencere sövelerinde Marmara profiller 
kullanılıp, saçak mukarnaslarında ve giriş kemerlerinde Rölöve 
Yapı tercihimiz olmuştur. Masif korkuluklarda Altuner Mermer’in 
el işçiliği ile cephemiz son şeklini almıştır. 2019 yılında Erzincan 
Refahiye İlçesi Gökseki Köyü Cami inşaatını anahtar teslim olarak 

“DÜNYA 

STANDARTI 

MİMAR SİNAN’IN 

TEKNOLOJİSİ 

VE OSMANLI 

MİMARİSİ’DİR.” “
Anahtar teslimi cami inşaatı, cami beton pencere ve vitray pencere imalatı yapmaktayız. Firmamız 
konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla ‘cami inşaatı sektörü’ne hizmet vermektedir.“

“
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anlaştık ve Nisan ayı itibariyle başlamış bulunmaktayız. Kasım 
sonu itibariyle de cami inşaatımızı ibadete hazır hale getireceğiz.

Türkiye’deki cami mimarisinde hangi tarz cami yapımı tercih 
edilmektedir? 

Türkiye’de cami mimarisinde ‘Osmanlı ve Selçuklu 
Mimarisi’ tercih edilirken, yurt dışında modern 
mimari daha çok tercih edilmektedir. 
Günümüzde son zamanlarda modern mimariye yönelik 
camilerde yapılmaktadır. 

Cami sektöründe düzenlenen fuarlara ve organizasyonlara 
katılmak neden önemlidir? 

Ülke genelinde ve yurt dışında 

gerçekleştirilen ve sektörümüzün 

hem tanıtımında hem de 

geliştirilmesinde büyük öneme sahip 

olduğunu düşündüğümüz Cami Yapı 

Ekipmanları Fuarı’na  

en iyi şekilde katılmayı 

sürdürüyoruz. 

Bu sektörde rekabet içerisinde bulunduğumuz firmalarla ortak 
bir çatı altında buluşmanın ve kendimizi göstermenin büyük 
öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Sektöre katmış olduğumuz 
değerlerde ve çalışmalarda gösterilecek en iyi yerin düzenlenen 
fuarlar olduğunu düşünüyoruz.

Firmamız açısından 2018 yılında tamamladığımız ve devam 

yerimizi sağlamlaştıracak ve geleceğe yönelik emin adımlarla 
ilerlediğimizi kanıtlayacak niteliktedir. 

Sektöre kattığımız değerin ve yerine getirdiğimiz hizmetlerin 
herkesin takdirini kazanacak şekilde yapmış olmaktan gurur 
duyuyoruz.

Kurumsal kimliğimizle gerçekleştirmiş olduğumuz 
projelerle, her daim en kaliteli hizmeti vermeye 
devam edeceğimizi 2019 yılında katıldığımız Cami 
Yapı Ekipmanları Fuarı’nda bulunarak tüm sektöre 
göstermek istiyoruz. 
Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın İlhan Ünlü’ye 
ve Osmanlı Cami Donanımları Yapı Restorasyon Şirketi’ne teşekkür 
ederiz.
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Şenol Bey, Cami sektöründeki çalışmalarınız hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Faaliyetlerimiz; Camilerimize mermerden mihrap, minber, kürsü, 
müezzin mahfili, pencere söveleri, mahfil korkulukları, cami giriş 
kapıları, iç ve dış cephe kaplamaları, kolon kaplamaları, şadırvan, 
merdiven mermerleri, avlu döşemesi gibi birçok çalışmaya imza 
atıyoruz. Makinalarımız üzerinde işlediğimiz mermer motiflerimiz 
ve desenlerimiz bilgisayarlarımızda çizdiğimiz kendi motiflerimiz 
ve tasarımlarımızdır. 

2018 yılında faaliyete geçirilen yeni fabrikanızdaki 
makinalarınızla çalışmalarınız nasıl yürütülüyor? 
Fabrikamız Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, sanayi bölgesinde 2018 
Mayıs ayında faaliyete başladı. Bilecik’teki yeni fabrikamızdaki 

üretimimiz, İstanbul’daki üretimimizden daha fazla kapasiteye 
ve üretime sahiptir. Fabrikamızdaki çalışmalarımızı İstanbul-
Ümraniye’deki merkezimizde bulunan bazı makinalarımızla 
ve yeni aldığımız makinalarımızla sürdürüyoruz. Buradaki 
alanımızda toplam 7.000 m2 açık alan üzerinde, 700 m2 kapalı 
alanda üretim yapmaktayız. Buradaki imalatımız CNC makinaları 
ve el ustaları ile ortaklaşa yapılmaktadır. Makinalarımız altı kafalı 
ve istenilen şekilde kontrol panelleri ile ayarlanarak tasarım 
desen çalışmalarımız yapılabilmektedir. 

2017-2018 yıllarında tamamladığınız çalışmalarınız nelerdir? 
2019 yılındaki yeni projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Yurt içinde Türkiye’nin her yerine iş yapıyoruz. Yurt dışında 
şimdiye kadar ABD, Belçika ve İngiltere’de çalışmalar yaptık. 

2017 – 2018 yıllarında, Avcılar Merkez Ulu Cami, Arnavutköy 2. 
Cami, Ümraniye Mevlana Cami, Sakarya Çaybaşı Yeniköy Camii, 
Bursa Orhangazi Camii’ndeki çalışmalarımızı tamamladık. 

CAMİ MERMER 

SEKTÖRÜ 

TÜRKİYE’DE 

ATALARIMIZDAN 

KALAN BİR MİRASTIR. 

El oyma ustaları ve günümüzdeki teknolojik imkanlarla birlikte dünya standartlarında 
uygulandığına inanıyoruz. Cami mermer sektörünün standartları kalite, sağlamlık ve 
estetiktir.

“
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2019 yılında Bilecik Söğüt Merkez Cami, Sinop Boyabat Ergün 
Gürbüz Cami, Bayburt Merkez Cami gibi birçok camimizde yeni 

Türkiye'de ve yurt dışında fuarlara katılmak sizce neden 
önemli? Faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 

Türkiye’de ve yurt dışında fuarlara 

katılmak her firma açısında 

prestij anlamına gelir. Firmaların 

kendilerini  

kanıtlamak açısından fuarlar  

çok önemli bir unsurdur. 

Sadece iş yapmak için değil sektörü tanımak 
firmanın ismini bir marka haline getirmek için 
çok önemlidir. Bu fuarların özellikle Cami Yapı 
Ekipmanları Fuarı’nın cami sektörüne oldukça 
faydalı olduğunu düşünüyoruz.
2018 yılı yeni fabrikanızı ve üretim faaliyetlerinizi 
değerlendirdiğinizde nasıl geçti? 
2018 yılı bizim için oldukça yoğun bir yıl oldu. Sektöre daha fazla 
katkı sunmak için kurduğumuz fabrikamızı tamamlamak için 
uğraşırken, diğer yandan mermer işlerini yaptığımız camilere söz 
verdiğimiz tarihlerde işimizi teslim etmek için çok yoğun mesai 
harcadık ve bunu alnımızın akıyla başardık. Bundan sonraki 
günlerde üretim kapasitemizi daha da arttırarak cami mermer 
sektörüne daha faydalı olacağımıza inanıyoruz. 

‘Öveç Kardeşler Mermer’ firması olarak amacımız kaliteden 
asla ödün vermeden ‘cami mermer sektörü’ne her zaman 
faydalı olmaktır. Bu amaçla birlikte cami sektörüne hizmet 
veren tüm firmalara başarılar dileriz. 

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın Şenol Öveç’e ve 
Öveç Kardeşler Mermer Şirketi’ne teşekkür ederiz. 
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Çivisiz olması ile dünyadaki sayılı camiler arasında yer alan 
‘Afyon Ulu Cami’nin ahşap işçiliği, kündekari tekniği ile 
yapılmıştır.

Afyon’un en büyük camilerinden birisi olan bu değerli eser, 
1033 m2 üzerine kurulmuştur. Büyüklüğü sebebiyle bir dönem 
‘cuma cami’si olarak kullanılmış olan yapının duvarları dıştan 
moloz taştan olup üç sıra kesme taş hatıllarla cephe üç bölüme 
ayrılmıştır. Taşların araları Horasan harcı ile derzlenmiştir. Üstte, 
saçak altlarına ise toplam 24, çörten yani taştan yağmur oluğu 
yerleştirilmiştir.

Ahşap sütunlar üzerine konan ahşap sütun 
başlıkları sarkıt ve baklava dilimlidir:
Camiye büyük bir manevi hava kazandıran ‘kırk ahşap sütun’un 
tamamı birbirinden farklı başlıklarla tamamlanmaktadır. 

Ulu Cami’nde mukarnas nişli sade taş mihrap ile geometrik 
geçmelerle süslü ağaç minber mevcuttur. Mihrap nişinin alnında 
ve üç tarafında iki kitabe bulunmaktadır. Mihrap alnındaki 
kitabede ‘İhlâs Suresi’ yazılıdır. Niş’in üç tarafını çevreleyen 
geniş bordur kitabe kuşağına ise nesih yazıyla Ayet-el Kürsi 
kaydedilmiştir. 

Tek Bir Çivi Bile Çakılmadan 

Yapılan Ahşap Cami’ 

Selçukluların Mirası

Cami’nin en zengin süslemelerini, geometrik geçmeler şeklinde 
bir arada toplayan minber, bugün yağlıboya ile sıvanmış olmakla 
beraber, Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örnekleri arasında yer 
alıyor. Yeşil sırlı tuğlalı baklava dilimi tuğla minaresiyle de Selçuklu 
Dönemi’nin eşsiz örneklerinden biri olmayı sürdürüyor. 

13. yüzyıl Selçuklu dönemi ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden 
birisi olarak görülen Ulu Cami, çarpık dikdörtgen planlı ve beş 
sıralı kırk ahşap sütunla taşınan ahşap kirişli düz örtü üzerine 
toprak damlı olarak yapılmıştır. Caminin toprak damı, Cumhuriyet 
dönemindeki onarımlar sırasında değiştirilmiştir. Bugün Cami’nin 
üst örtüsü çinko çatı ile kaplıdır.

BİR AHŞAP KLASİĞİ 
ÖRNEĞİ:  
AFYON ULU CAMİ

Ulu Cami, 19. yüzyıla kadar ‘Hoca Bey 
Cami’ olarak bilinmiştir. 40 ahşap 
direk üzerine oturtulmuş olması 
sebebiyle, “Kırk Direkli Cami” olarakta anılmaktadır.

Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemlerinden camileri bünyesinde taşımakta olan bir 
şehirdir Afyon. Özellikle Beylikler Dönemi’nin en önemli eserleri kabul edilen ve mimarî zenginliği ile 
dikkatleri üzerine çeken bir cami var: Ulu Cami.

“

“
“

“
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Cami tasarımı ile ilgili farklı tasarımların ortaya 
çıkacağı, uygulanabilir, tarihi gelenekle iç 

 
www.camitasarimi.com internet sitesi 
aracılığıyla ilan edildi. 

Yarışma 200 kişilik ve 1000 kişilik olmak üzere 
iki farklı kategoride gerçekleştirilmekte olup 

miktarlarda ödüller verilecek. 

Cami Tasarımı 

Fikir Yarışması’na 

son başvuru tarihi ise 

10 Nisan 2019 olarak açıklandı. 

nitelikli eserlerin ortaya çıkması adına kamuya yönelik önemli bir 
hizmet olacaktır.

CAMİ 

TASARIMI 

FİKİR 

YARIŞMASI 

DÜZENLENİYOR

“ “
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Almanya'da 1984 yılında kurulan ve T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 

çatısı altında çalışan DiTiB (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği), 870 

civarında şubesi ile Alman Dernekler Yasası’na göre kurulmuş bir 

sivil toplum örgütüdür. 

Bu sivil toplum örgütünün amacı, Almanya’daki Türk ve diğer 

müslümanların, dini ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri 

sunmakla birlikte, diğer dinlerle diyalog, sportif faaliyetler ve 

mesleki eğitim faaliyetleri konularında da yardım etmektedir. 

1984 yılında Türk-Alman Kültür Derneği olarak kurulan ve 1989 

yılında Türk İslam Kültür Derneği olarak isim değiştiren dernek, 

aynı yıl içerisinde cami için yer kiralamak amacıyla Ahaus 

Belediyesi'ne müracaat eder. 

yapılmasını tavsiye ederek, Cami’nin inşa edileceği arsayı tahsis 

etti: Cami yapımı için cemaatin maddi ve manevi katkılarının yanı 

sıra, Kuzey Ren Vesfalya eyaleti Cami inşaatına yardım yapar. 

1994 yılında başlanan Cami inşaatı 2 yıl içinde minaresi hariç 

bitirildi. 2000 yılında ise minaresi yapılarak Cami yapımı 

tamamlandı. 

AVRUPA'DA YÜKSELEN 

MİNAREMİZ: ALMANYA DİTİB  

AHAUS AKSA CAMİ 
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Veysel Bey, yeni projeleriniz, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarınız 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 
1985’ten bu yana 35 yıldır sektörde kendimizi yenileyerek ve 
geliştirerek hizmet vermekteyiz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 
5000’i aşkın camiyi aydınlattık ve aydınlatmaya devam edeceğiz. 
Firmamıza ait 24 adet patentli ürün bulunmaktadır. 

Çalışmalarımız öncelikli camilerimiz olmak üzere özel mekanlara 
uygulanıyor. Kendine nâzır tasarım ve modellemeler yapmaktayız. 

tiyatro, konferans salonu, düğün salonu, otel ve özel alanlar için 

Faaliyetlerimiz; başta Türkiye olmak üzere dünya çapında 
hizmet vermekteyiz. 

2018 yılı ve 2019 yılı çalışmalarınız nelerdir? 

sezonu tamamladık. Her geçen günümüzde imalatımıza yeni makine 
alımı yaparak kalitemize bir yenisini ekliyoruz. Daha modern, kaliteli 
teçhizat ve malzemelerle kalite ve ucuzluğun markası olmaya devam 
edeceğiz.

Doğrusu düşündüğümüz hedefi yakalayamadık. Malum 
ülkedeki ekonomik olumsuzluklar sektörümüzü de etkiledi. 
Bunların geçici olduğuna inanıyoruz. Faaliyetlerimize ara vermeden 

yolumuza devam edeceğiz. 2019 yılına da bu imkanlar ölçüsünde 
devam etmek istiyoruz. 

Cami avize ve aydınlatma sektöründe Türkiye’de ve Dünya 
standartlarında sizce en uygun şekilde üretiliyor mu? Standartlar 
nelerdir?
Alışılmış ürünler dışında yeni çizgiler; manevi iklimimizin ve 
kültürümüzün vermiş olduğu aydınlatma şekillerini de göz önünde 
bulunduruyoruz. Cami avizelerinde dünyada ve ülkemizde ön sırada 
olduğumuza inanıyorum. Bu da işimizde ve çalışmalarımızda bizlere 
ayrı bir mutluluk vermektedir.

Türkiye’de ve yurt dışında fuarlara katılmanın faydalı olduğunu 
düşünüyor musunuz?
Yurt dışında fuarlara katılmak henüz nasip olmadığı için 
bilmiyorum. Ancak iyi olacağına kanaatim tam. Yurt içi fuarları 
biz imalatçılara kendimizi daha iyi tanıma fırsatı vermiştir. Mimar 
hocalarımız başta olmak üzere diğer dallarda da iş yapan firmalarla 
da tanışma fırsatı oldu. 

Ufkumuzu açması ve vizyonumuzu genişletmesi açısından 
fuarların her zaman faydalı olduğunu düşünüyorum. Dünya 
standartlarına uygun üretimimizi kanıtlamaktayız. 

Cami yapı sektöründe Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ve bunun 
gibi fuarların devam etmesi kanaatindeyim. Cami Yapı 
Ekipmanları Fuarı’nın, firmamız için meslektaşlarımızla ve diğer 
sektörlerdeki arkadaşlarımızla tanışmak için fırsat olduğunu; 
aynı zamanda cami derneklerinin ve yaptıranların yeni ürünler 
ve farklı hizmetler, projeler bulması açısından faydalı olduğunu 
düşünüyorum. 

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın Veysel Özhasret’e 
ve Safir Avize Şirketi’ne teşekkür ederiz. 

PROJEDEN MONTAJA 

KADAR TAMAMEN KENDİ 

VE YERLİ ÜRETİMİMİZDİR.

“Cami avizelerinde bir standart bulunmuyor 
ancak işçiliğin ve hammaddenin vermiş 
olduğu bir kalite var. Bu kalite ve işçilik bir 
standart sayılabilir.” 
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: :



HABER

www.camidergis i . com56

D
(
(
F
P
E
d

13-16 Haziran 2019 tarihlerinde, Ankara’da ve toplam 4 
gün Anfa Altın Park Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda, 

cami kültürünü yansıtan estetik ve sanatsal çalışmalar, firmaların 

çalışmaları da yer alacak. 

Ankara’dan ve özellikle Anadolu’daki firmalardan 
gelen yoğun taleplerle daha önceki yıllarda da 
Ankara’da gerçekleştirilen fuar bu yıl yeniden tüm 
dünyadan ziyaretçilere kapılarını açacak. 
Türkiye’nin tüm illerinden yoğun katılımla gerçekleşen fuara, 
özellikle üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencilerinin, 
sektör temsilcilerinin, rektörlerin, mimarlık fakültesi öğretim 
görevlilerinin, Cami sektöründe çalışan birçok firmanın, 
firma temsilcilerinin, satış uzmanlarının, özellikle Cami 
yaptırmak isteyen ve tarihsel, estetik, sanatsal kaygı taşıyan 
tüm hayırseverlerin çalışmalara ve yeni ürünlere talepler gün  
geçtikçe artmaktadır. 

7. İHTİSAS  
CAMİ YAPI EKİPMANLARI 
FUARI HAZİRAN  
AYINDA YENİDEN 
ANKARA’DA! 

İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de gerçekleştirilen ve 
altıncı yılını dolduran ‘Cami Yapı Ekipmanları Fuar'ı, 
-dünden bugüne- Cami kültürü ve estetiği, mimarisi, 
sanatsal değeri yüksek eserlerin yapılmasının 
öneminin belirtildiği çalıştaylarla desteklediği birçok 
alanda tüm dünyaya öncülük eden çalışmalara imza 
atmaya devam ediyor.

‘Gelenekten Geleceğe’ sektörün niteliklerine 
cevap verecek ‘7. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’ Ankara’da Haziran 2019’da 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

“
“

GİRİŞLER ÜCRETSİZDİR.

“
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), KOSGEB, Cami Esnaf ve Sanatkarları Derneği 
(CAMİDER), Türkiye Camii ve Kuran Kursları Dernekleri 
Federasyonu, Cami Sanatkar ve İş Adamları Derneği ve 
Proaktif Fuarcılık’ın destek verdiği 7. İhtisas Cami Yapı 
Ekipmanları Fuarı’nı, bu yıl da 4 gün boyunca sektörün en 
değerli isimleri ziyaret edecek ve fuarda yer alacak. 

Tarihin en değerli ve 

unutulmayan dokularını, 

akustiği, dinamiği,  

mimariyi, geometriyi, 

Cami ezanının büyüsüyle  

ve Camilerle buluşturmayı 

hedefleyen çalışmalarıyla 

sergileyen fuara sayılı  

günler kaldı.

 

 

 

 
  

“ “
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Ali Bey, ahşap imalat çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir 
miyiz? 
Firmamız nitelikli ahşap ürünlerden mobilya dekorasyon imalatı 
üzerine faaliyet göstermektedir. 

Üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü saray sedir 
ve tamamlayıcı aksesuarları üzerine yapan firmamız, 
son yıllarda geçmişten gelen tecrübe bilgi ve birikimini 
geleneksel ahşap sanatları üzerine yoğunlaştırarak yurt 
içi ve yurt dışında cami, köşk, konak, müze gibi projelerde 
başarıyla yer almıştır.

Projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Bağışlayan 
Cami’ndeki çalışmalarınız ile İngiltere’de referans proje 
seçilmesi süreci nasıl gelişti?
2017 Yılında Eskişehir’de ‘Türk Dünyası Vakfı’ tarafından yaptırılan 

ahşap kapılar (kündekari, çeltik oyma), saray sedir, tamamlayıcı 
ahşap dekorasyon ve aksesuar imalatını yaparak başarıyla 
teslimatını gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2017 yılında Kars Valiliği’nin 

ahşap dekor imalatı tamamlanmıştır. 

2018 yılında Konya Merkez - Meram ilçesi’nde yapılan Bağışlayan 
Cami’nin komple ahşap tefrişatı; kündekari kapı, mihrap, minber, 
vaaz kürsü, müezzin mahfili uygulaması yapılmıştır. 

Bağışlayan Cami’nde yaptığımız daha önce yapılmayan, ahşap 
ile akrilik mermerin bir arada uygulanması çalışması oldukça 

farklı bir çalışma olarak gerçekleşti. Bu sayede çalışmamız, 
İngiltere’deki Corian firması tarafından haber konusu ve referans 

Cami sektöründeki çalışmalarınız ve alanınızı da 
değerlendirdiğinizde Türkiye'de ve Dünya standartlarında 
sizce en uygun şekilde üretiliyor mu? 
Cami sektöründeki çalışmalarımızda tasarımından üretimine 

mukarnaslı mihrab, minber, vaaz kürsüsü, müezzin mahfili,  

AYRIŞMANIN  
EN ETKİLİ  
YÖNTEMİ BENZERSİZ  
VE SIRA DIŞI  
OLMAKTAN GEÇER

Stil Ahmet firması bu konuda çalışmalarını 
yoğunlaştırmış ve ayrışmayı başarmıştır.“

“
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asma – çitakari tavan çalışmalarımız ile daha önce uygulanmamış 
farklı teknikler ve benzersiz ürünler geliştirmekteyiz. 

Türkiye’de ve Dünya’da 

özellikle cami sektöründe  

en büyük eksiklik 

standartların belirlenmesi 

konusunda standartları 

belirleyecek bir üst kurul  

veya üniversitelerde bir 

bölümün olmamasıdır. 

Geleneksel mimari hassas bir şekilde incelenmeli ve 
bilmeden yapılan birçok yanlış uygulamanın önüne 
geçilmelidir. Genel çerçeve olarak ülkemiz geçmişinde 
kazandığı tecrübe ile çok yüksek standartlarda üretim 
yapan firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Lakin bu yanlış 
uygulamaların önüne geçememekteyiz. Bu konu üzerinde 
denetimci olarak değil ama yol gösterici olarak bir ortak akıl 
oluşturulmalıdır ki binlerce yıllık bilgi birikimi gelecek nesillere 
doğru aktarılabilsin.

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na katılmanın faydalı olduğunu 
düşünüyor musunuz? 
Fuarlara katılımın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Gelişen dünyada tanıtım ve firmaların kendilerini 
birebir ifade edebilmesine vesile olan fuarlar 
son derece önemli, hedef kitle ile üretici firmalar 
uzaktan uzağa değil, doğrudan temasa geçme 
imkânı bulabiliyor.
2018 yılı çalışmalarınızı değerlendirdiğinizde nasıl geçti?

yıl olmamasına karşı firmamız, ürünlerinde benzersizlik ve sınır 

şekilde imza atmıştır. 

Sanat ağırlıklı çalışmalar standart perakende sektöründen farklı 
olarak ekonomik gelişmelere hızlı tepki veremez, lakin katma 
değeri yüksek ürünler ortaya çıkarır. 

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın Ali Mercan’a ve 
Stil Ahmet Şirketi’ne teşekkür ederiz. 

“
“
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Ahmet Bey Merhaba, 25 yılı aşkın bir süredir Cami sektöründe 
hizmet veren bir firmasınız. Çalışmalarınız hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
‘Kütahya Çini Yapı Tasarım Limited Şirketi’ olarak, 25 yılı aşkın bir 
süredir cami mimarisinde mihrap, minber, kürsü, müezzinlik, kolon 
ve duvar çini süslemeleri alanında çalışıyoruz. 

Yapmış olduğumuz her işin kendimizi yansıtan ve anlatan bir değer 
olduğunu düşünüyoruz. 5000’den fazla olan cami referansımıza yeni 
dostlar, yeni işler ve yeni tasarımlarla çok daha fazla esere imzamızı 
atmayı umuyoruz. Geleneksel sanatımızı 
daha ileriye taşımak için porselen bazlı dış 
cephe çini karo, özel tasarım taş çini panolar, 
sekizgen dış cephe karolar daha kaliteli ve 
güzel ürünlerle sektörde farklılık yaratıyoruz.

Amacımız, Kütahya Çinisi’nin yeniden 
tasarlamak elişi ve taş çini panolarla etkileyici 
ve kaliteli eserler yapmaktır. 

Camilerimizde 16.yy.’dan günümüze 
gelen çini sanatını yaşatmak, en 
yüksek kaliteli üretim standartlarına 
ulaşarak farklı renk ve desen 
tasarımlarıyla yeni ürünler yapmak 
firmamızın önceliğidir.
Çini Sanatı’nın uzun yıllardır sürdürülen cami 
süslemeleri ve mimarisinde (mihrap, mimber, 
kürsü, kolon ve duvar olmak üzere) pencere 

üstü ayet, pano ve kuşak ayat olarak kullanılması ve uyumunu yeni 
bir anlayış, tasarım ve ahenkle birleştirici firmamız, yapmış olduğu 
bütün işlerde maksimum memnuniyeti hedefliyor. 

Çinicilikte ve Çini sanatında yapılan çalışmalarda özellikle 
esinlendiğiniz dönem ve çalışmalar var mı? 
Osmanlı Dönemi’nden günümüze kalan en özel ve 
nadide miraslardan biri olan çini sanatı hala güncelliğini 
koruyor. Cami ve türbelerin duvarlarında karşılaştığımız 

bu sanat dalı köşk ve sarayların dış 
ve iç cephelerini de süslemektedir. 
İnce detaylar ile işlenen ve işlenen ürünlere 
güzellik veren Osmanlı Dönemi’nden 
en gözde sanat dalı günümüze kadar 
değerinden bir şey kaybetmeden devam 
ediyor. 

Zamanla gelişen ve yenilenen çini 
sanatı Mimar Sinan ile daha çok önem 
görmeye başlamıştır. Mimar Sinan, her 
yapıtında bu sanat dalından eserler 
kullanarak şu anda bile ilgi duyulan 
mekânlar yaratmıştır.

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı 
için Sayın Ahmet Esentürk’e ve Kütahya 
Çini Yapı Tasarım Limited Şirketi’ne teşekkür 
ederiz. 

ATA YADİGARI  
ÇİNİ SANATI,  
EN PARLAK 
DÖNEMİNİ  
OSMANLI 
DEVLETİ’NİN 
KURULUŞUNDA 
YAŞAMIŞTIR.
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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
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Vedat Bey, Cami avizecilik sektöründe geçtiğimiz yıllarda büyüme 
oldu mu?
Cebeci Avize olarak, firmamız açısından, hem yurt içinde hem 
de yurtdışında pazarımız bir önceki yıla göre % 40 oranında artış 
göstermiştir. 

2018 yılı çalışmalarınız ve 2019 yılı yeni projeleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
2018 yılında Cebeci Avize, Güney Afrika Bölgesi’nde, Gana, Fildişi, 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

Avizecilik sektöründe Türkiye'de ve Dünya standartlarında sizce en 
uygun şekilde üretiliyor mu? Standartları nelerdir? 
Aydınlatma sektöründe Türkiye, dünya standartlarını yakalayamamış 
olsa da, ‘Cami avize üretimi’ konusunda ve alanında dünyanın tercih 
ettiği bir merkez haline gelmiştir. 

Ülkemizde Cami inşaat sektörünün canlı oluşu, yurtdışına 
da olumlu yansımaktadır. Cami avize üretimimiz dünya 
standartlarına uygun olmakla birlikte, model, tasarım ve 
malzeme kalitesi açısından Türkiye tercih edilmektedir.  

Bu yüzden firmamızın ihracatı her yıl artış göstermektedir. 

Türkiye'de ve yurt dışında fuarlara katılmak sizce neden önemli? 
Faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 
Fuarlara katılarak hem kendimizi hem de çalışmalarımızı yenilemiş 
oluyoruz. Tanıtım ve sürdürülebilir faaliyetler açısından, pazarlama 
ve üretim kapasitemizi daha hızlı kullanma, daha fazla kişiye ve 
ülkeye ulaşma, yenilikleri daha hızlı takip edebilme açısından fuar 
çalışmalarını ve Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nı çok değerli buluyorum. 
Nitekim yıllardır sektör temsilcileri ve firma sahipleri olarak her yıl 
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na katılıyoruz. Fuar çalışmalarının ve 
organizasyonlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. 

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın Vedat Cebeci’ye ve 
Cebeci Avize Şirketi’ne teşekkür ederiz. 

SON YILLARDA 
EKONOMİDE  
NİSPİ DARALMA VE 
DALGALANMALAR 
YAŞANSA DA, 
AVİZECİLİK 
SEKTÖRÜ 
CANLILIĞINI 
KORUMAKTADIR.

2019 yılının ilk üç ayında ve yılın ilk çeyreğinde Kanada, Avrupa ülkeleri ve Arabistan’a yaptığımız 
ihracatlar ile bu yıla çok hızlı girdik.“

“



? 

 
 
 
 

 

ANKARA ÇANKAYA
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Osmanlı Doğaltaş İşletmeciliği olarak, faaliyetlerimiz taş ve mermer 
faaliyetleridir. Mihrap, minber, kürsü, sütun kaplama işleri ve 
çalışmaları yapmaktayız. 

Son yıllarda yurt içinde çalışmalarımız yoğunluk kazandı. Özellikle 
son iki yıldır İstanbul, Amasya, Gaziantep, Samsun, Karabük, Ankara, 
Rize ve Trabzon gibi birçok ilde ve bölgedeki camilerde çalışmalarımız 

oldu. 2018 yılında ayrıca yurt dışı çalışmalarımızda oldu. 

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na ve fuarlara 
katılmak prestij ve reklam açısından ve iş  
kalitemize daha özenle bakmamızı ve çalışmalarımızı 
daha kaliteli ve özenle yapmamızı sağlıyor.

‘OSMANLI 

DOĞALTAŞ 

İŞLETMECİLİĞİ’ 

FİRMASININ SAHİBİ 

SAYIN İSA YILDIZ

“Mermer sektöründeki büyümenin 
yapılan kaliteli çalışmaların artmasının 
önemli olduğunu ve referansların yeni 
işler açısından çok değerli olduğunu 
belirtiyor.

“

“
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Ahmet Bey, ‘Yılçay Kündekari’ firmanız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firmamız 1988 yılında, Yılçay Kündekari adı ile Ahmet Yılçay tarafından 
Konya’da kurulmuştur. 30 yılı aşkın bir süredir sektörümüzde 
ahşaptan mamul, cami dekorasyonu üzerine faaliyet göstermekteyiz.  
Özellikle kündekari sanatına değer vermiş olup, gerçek kündekari 
(zıvana-delik) tekniğinden taviz vermeden tüm işlerimizde 
kullanmaktayız. 

Camilere yönelik çalışmalarınız nelerdir?
Kündekari kapı, minber, mukarnaslı mihrap, kürsü, müezzinlik, mahfil 
korkuluğu vb. cami iç dekorasyonunda bulunabilecek tüm ürünleri 
‘kündekari tekniği’nde üretiyoruz.

Kündekari sanatının Türkiye’deki gelişimi hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Bu sanatın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması 
için yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz?
Maalesef yeterli olduğunu söylemek pek mümkün değil. 
Türkiye’deki kündekari sanatının gelişimi konusunda 
ileri yönde adım atmak oldukça zor görünmektedir. 
Maddiyatın ikinci planda olduğu, kündekarın sadece işine 
odaklandığı, sanatını geliştirmek için sürekli kendinden 
birşeyler katabileceği, yeni tasarımlar ortaya koyabileceği 
ortamların oluşması gerekiyor. 

Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu tür imkânlar sanatla ilgilenenlere 
sağlanıyordu. Kündekari sanatının gelişimi için ancak fedakârlıklarla 
ileri yönde adım atılabilir. Kişi bu işi sevmeli, merak duymalı, maddi 
imkânsızlıklar onu engellememeli. Böyle bir durumda kündekari sanatının 
gelişiminden bahsedebiliriz.   

Gerçek kündekari sanatını devam ettirebilmek adına savaş verebilen 
firma sayısı çok çok az sayıdadır. Gerçek kündekari için hem daha fazla 
emek hem de zamana ihtiyaç var. Maddiyat daha ön planda olduğunda, 
emekten ve zamandan kazanmak gerekiyor. Bu durumda da ortaya 
dışarıdan bakılınca kündekariye benzeyen ama içine girip araştırınca 
taklit kündekari olduğu anlaşılan ürünler ortaya çıkıyor. 

Bu konuda toplumumuz özellikle cami yaptıran kişiler yeterli bilgiye sahip 
olmadığı için gerçek kündekari ile uğraşan firmaların önüne bir zorluk 
daha çıkmış oluyor. 

Bu bakımdan gerçek kündekarinin tanıtımı önemlidir. 
Bunun içinde, uygulanacak yer için uygun kereste cinsinin 
kullanılması, kullanılacak kerestenin mekânın şartlarına 
göre gereken nem değerine getirilerek, emekten ve 
zamandan taviz vermeden işi tamamlamak gerekmektedir.

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın Ahmet Yılçay’a 
ve Yılçay Kündekari Şirketi’ne teşekkür ederiz.

GERÇEK KÜNDEKARİ 
ESERİ YÜZYILLARCA 
AYAKTA KALMALI  
VE YENİ NESİLLERE 
BİR İFTİHAR KAYNAĞI 
OLARAK MİRAS 
KALABİLMELİDİR

Selçuklu dönemine ait, Bursa Ulu Cami’nin 
minberine ‘Kündekar’ gözü ile bakarsak 
ne kadar ileri seviye bir işçilik ve tasarım 
olduğunu görebiliriz.“ “



Türkiye’de ve Dünya’da
170’i aşan proje ile tezyinat sanatını kuşaktan kuşağa aktarıyor ve

kalıcı eserler veriyoruz...





Merkez : İstiklal Mah. Kavaklıdere Cad. No:100/A Ümraniye / İSTANBUL
Karabük : Zonguldak Cad. Çağrı İş Mrkz. B Blok No:6 KARABÜK
Fabrika : Ahi Evran Sanayi Sitesi No:20 Demirci / MANİSA
www.tavus.com.tr info@tavus.com.tr

Tüm Dünya’dan...
+90 (216) 461 45 45
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Cihan Bey, yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışmalarınız 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
‘Sanat İstanbul’, kentin estetiğini tamamlamak üzere kurulmuş, 

‘Şehir giriş kapılarından, ikram çeşmesine, konuşan banktan, 
akıllı şehir seccadelerine, saat kulesinden, şehir satış arastalarına 
varıncaya kadar birbirinden ilginç ve kıymetli atmışın üzerinde 
patentli inovatik şehir tasarımı olan firmamızın, şimdiye kadar 
yurt içinde ve dışında irili ufaklı pek çok sehirde şehir mobilyası 

Sanat İstanbul, şehirlerin estetiğini daha güzel bir 
formata taşıyan, estetik ürünler üreten ve şehrin 
kimliğini ön plana çıkartan işler yapan bir firmadır. 
Adımız bu yüzden Sanat İstanbul... 

Ürünlerimiz ‘inovatif buluşlu ve özel tasarım’ ürünleridir. 
Bu ürünlerin en önemli özelliği daha önce bir benzerlerinin 
yapılmamış olmasıdır. Bundan dolayı niş ürünler yapmaktayız. 
Sürekli ürünlerimizi yenileyip geliştiriyoruz. 

HER ŞEYİN  

BİR KİMLİĞİ 

VE KİŞİLİĞİ  

VARDIR.

Şehirlerin de bir kimliği ve kişiliği vardır. Şehirlere kimlik katan şeyler şehirlere koyduğunuz tasarımlardır. 
Ruhunuzdan çıkan tasarımlar...“

“
AKILLI ŞEHİR SECCADESİ 

ÇİÇEKLİK

MOBİL İKRAM ÇEŞMESİ

ÇAYHANE
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2017 ve 2018 yılı çalışmalarınız nelerdir? 2019 Yılı yeni 
projeleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz?
2017 ve 2018 yıllarında en ilgi çekici ürünlerimiz: kitap kafelerimiz, 
ikram çeşmelerimiz, konuşan banklarımız oldu. 2019 yılında 
ise millet kıraathanelerimiz, akıllı şehir seccadelerimiz, küçük 
konak evlerimizin oldukça ilgi gösterilecek özel tasarımlarımız 
olduğunu düşünüyoruz. 

Ürünlerimiz inovatif buluş ve özel tasarım ürünlerdir. Bu ürünlerin 
en önemli özelliği daha önce bir benzerlerinin yapılmamış 
olmasıdır. Niş ürünler ve çalışmalar yapmaktayız. “Yaptığımız 
ürünler dünya standartlarında mı?” Bu soru için bir cevabımız yok 
ancak sürekli ürünlerimizi yenileyip geliştiririyoruz. 

Türkiye'de ve yurt dışında fuarlara katılmak sizce neden 
önemli? Faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 
Bizim satışlarımızın en önemli ayağı hiç süphesiz fuarlardır. 
Bizim ürünlerimiz muadili olmadığı için insanların ürünlerimizi 
yaşaması, görmesi gerekiyor. Bundan dolayıda fuarlara katılmak 
firmamız açısından da oldukça önemlidir. Cami Yapı Ekipmanları 
Fuarı’nı ve çalışmalarını bu sebeple çok değerli buluyoruz. 

2018 yılı firmanızı ve büyüme çalışmalarınızı 
değerlendirdiğinizde nasıl geçti? 
2018 yılının Haziran ayına kadar çalışmalarımız çok başarılıydı. 
Ancak ekonomik durgunluğun olduğu sonraki dönemde 
çalışmalarımız bir süre yavaşladı. Umuyoruz ki bu yıl 
çalışmalarımızı geçen yılki düşüşü yepyeni işlerimizle ve farklı 

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın Cihan Ercan’a 
ve Sanat İstanbul Şirketi’ne teşekkür ederiz.

 

ŞEHİTLER ANITI

KONAK



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



w w w . e m t a r e s t o r a s y o n . c o m
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Cami cemaatlerinden toplanan küçük ölçekli paralarla 
alınan halı ve süpürgelerin uzun süre ve temiz bir şekilde 
kullanılmasına vesile olmak bizlere mutluluk ve gurur 
veriyor.

Bu motivasyonla işlerimizi 28 yıldır geliştirerek devam ettiriyoruz. 
Ürünlerimize daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmaya 
devam edeceğiz.

İsmail Bey, camilerde halı temizliğinin önemi nedir? 
Çoraplarımızla bastığımız halılara, bir süre sonra ellerimizle 
ve yüzümüzle secde edeceğimiz için Cami halılarının iyi 
temizlenmesi çok önemlidir.

Beş vakit yüzlerce, binlerce insanın huzur içinde 
ibadet ettiği kutsal mekanlarımızın temizliğinin 
önemi tartışılmaz bir konudur. Rabbimize en yakın 
olduğumuz an secde ettiğimiz andır. 
Secde ettiğimiz halılar temiz mi? Halıların temizliği nasıl 
anlaşılır? 
Yurdumuzda üretilen cami halıları yün ve akrilik olarak tercihe 
sunulur.

Halıların yükseklikleri 11 mm ile 15 mm olarak değişebilir.

Fırçasız ve titreşim özelliği olmayan düşük devirli süpürge 
makineleri halının yüzeyini, en fazla 2-3 mm altına etki edebilir. 
Bu durum halıların tam olarak temizlenmesine engeldir.

Geri kalan bölümde toz, hava ve kir birikir. 

Halının yıkanması ile birlikte keçeleşme, koku ile görünümde 
deformasyon oluşur.Bu durum halının ömrünü kısalttığı 
gibi alerjik astım, kaşıntı, egzama gibi cilt ve solunum yolu 
rahatsızlıklarına imkan verebilir.

CAMİLERİMİZDE
HALI TEMİZLİĞİNDE
VAKUM GÜCÜ
YÜKSEK, TİTREŞİM
YAPABİLEN,
KALİTELİ BİR
SÜPÜRGENİN
KULLANILMASI, İBADETLERİMİZİ GÖNÜL RAHATLIĞI 
İLE YAPMAMIZI SAĞLAR.

‘Kirby Cami Süpürgeleri’ şirketinin sahibi Sayın İsmail Yıldızlı, özellikle Camilerimizde 
kaliteli bir süpürge kullanımıyla, ibadetlerimizi gönül rahatlığı ile yapabilmemizin önemine 
dikkat çekiyor: 
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‘Kirby Cami Süpürgeleri’ şirketi olarak, ürünlerimizi ücretsiz 
tanıtımlarımızla sunuyoruz. Halı temizliğini demo ürün 
çalışmalarımızla Cami halılarının temizliğini ve durumunu 
rahatlıkla görebilirsiniz.

Cami süpürgesi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar 
nelerdir? 
Cami yetkililerinin, ürün seçen kişilerin ve hayırseverlerin süpürge 
seçiminde dikkat etmesi gereken konular ve noktalar özellikle 
cihazın büyüklüğü, görüntüsü, watt yüksekliği gibi aldatıcı 
özellikleri değildir: Performansına göre ürün seçimini ve ürünün 
değerlendirilmesi en doğrusudur. 

Süpürge seçiminin halıların kullanım  

ömrüyle direkt ilgisi vardır.  

Camilerimiz geniş alanlar olduğu için  

uzun süre çalışabilen, dayanıklı ve  

kullanım ömrü uzun olan temizlik  

makineleri tercih edilmelidir.

Ürünlerinizin özellikleri nelerdir? 
Cami, yurt, kuran kursu, otel gibi halı döşeli mekanlar için 

yaptığımız ‘Kirby ve Nilco’ marka süpürgeler, halıların titreşim 
sayesinde derinlemesine temizliğini yaparak kullanım ömrünü 
uzatır: 

 
 özelliği vardır.

 
 kokuları önler.

 
 vardır. 

Referanlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? 
28 yıldır Türkiye’deki çalışmalarımız var. 5000'e yakın cami, yurt, 
kuran kursu gibi mekanlarda memnun müşterimiz oluştu. 

Sultanahmet Cami, Küçük Ayasofta Cami, Süleymaniye Cami, 
Eyüp Sultan Cami, Valide-i Atik Cami, Adıyaman Menzil Cami gibi 
birçok camide ürünlerimiz kullanılmaktadır. 

Cami Dergisi ekibi olarak, değerli röportajı için Sayın İsmail Yıldızlı’ya 
ve Kirby Cami Süpürgeleri Şirketi’ne teşekkür ederiz.

“ “







Çamlıca Camii için ürettiğimiz 
Dijital LED Mahya aynı zaman-
da dünyanın en büyük mahyası 
olma özelliğine sahip (800 m²) 

Her iki yönden okunaklı  

Sınırsız bilgi kapasiteli 

Bilgisayar, internet gibi tüm dijital 
ortamlar ile bağlantılı  

Her türlü iklim şartlarına uygun 

Enerji tasarruflu 

Minare dokusuna zarar  
vermeyen montaj şekli ve yük 
getirmeyen hafiflik.

Yaklaşık beş asırlık mahya geleneğini teknoloji ile buluşturan Dijital Mahya yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce 
caminin minarelerini süslemektedir. 
Dijital Mühendislik Hizmetleri tarafından Türkiye’de üretilen dijital LED mahyalar; hareketli, değişken,  
fonksiyonel yapısı ile aynı zamanda toplumsal iletişim aracı görevini de üstlenmektedir. 
Dijital Mühendislik; LED Mahya, Aydınlatma Projektörleri ve LED Kandil ürünleriyle camilerde hizmet  
vermektedir.   

TÜRKİYE’NİN LİDER LED MAHYA ÜRETİCİSİ

ÇAMLICA CAMİİ

www.dijimahya.com Tel: 0 212 278 44 05                Mobil: 0 542 451 42 59



Mimari Tasarım
İnşaat
Müşavirlik
İç Mimari Tasarım
Uygulama & Kontrolörlük
Restorasyon

www. kavisyapi.cominfo@kavisyapi.com

Bugünden yarınlara
şehirleriyle bütünleşen yapılar...

Bugünden yarınlara
şehirleriyle bütünleşen yapılar...



Selçuklu Mah. Seven Sok. 

No: 58/11  Sincan/ANKARA

Gsm: 





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

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

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 



Tel: +90 216 557 01 00  Gsm:+90 530 265 25 99

www.camisupurgeler i .com

 



Abdurrahman Mah. Kanalçeşme Sok. No.3 EDİRNE

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









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

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

Necip Fazıl Mah. Antalya Cad No:134 Sultanbeyli - İstanbul
Sadık KAZAK  0537 303 93 57  
E-mail: sadik@kazakinsaat.com - info@kazakinsaat.com

Showroom : Yıldıztepe Mah. Bağcılar Cad. No: 88 

  Bağcılar/İSTANBUL

  Email: info@sertekshali.com

Merkez : İkitelli O.S.B Eski Turgut Özal Cad. No: 36/1  

  Başakşehir/İSTANBUL

Bursa Bölge : Soğukkuyu Mah. 11. Nilüfer Sok. Daire 7  BURSA

  Email: serteksbursa@sertekshali.com

Fabrika : 3. Organize Sanayi Bölgesi GAZİANTEP

www.hal icami .com

Beylikdüzü Hz. Ebubekir Cami

İrtibat Tel:

0532 604 85 09



İLETİŞİM

Bahçeler Mahallesi Sındırgı Caddesi
No: 13   Demirci/Manisa

0530 396 04 84     
info@pirahsap.com

w w w . p i r a h s a p . c o m





mozaik
i n ş a a t

NE YAPIYORUZ?

-

camimozaikleri.com



ÇAMLICA CAMİİ’NİN 750 TON KURŞUN’U MİRMAN KURŞUN TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.

Mirman Kurşun, Vakıflar geleneğinin devamı olarak, kara düzen kurşun üretim tesislerinden günümüzün modern üretim 
tesislerine uzanan 45 yıllık bir tecrübeyle Maniş Yapı İzolasyon’un kuruluşudur. Kurşun günümüzde 1. ve 2. kalite olarak 
ayrılmaktadır. Biz 1. Kalite kurşunu saf kurşun olarak 2. Kalite kurşunu normal kurşun olarak adlandırıyoruz. Saf kurşun; %99.98 
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 
2020 hedefi, üretim kapasitemizi aylık 500 tondan 700 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.



HARUN EKŞİ CAMİİ KURŞUNLARI MİRMAN KURŞUN  TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
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