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GELENEKTEN...
GELECEĞE…
Medine Mescidi/KAYIŞDAĞI
Titanyum Çinko Kaplama/2017

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

Sarımsak Dilimli Kubbe
ÇAMLICA
ÇAMLICA CAMİİ/İSTANBUL
2017/Yapımı devam ediyor

www.manisyapi.com
www.kursunkaplama.com
info@manisyapi.com

Kazım Karabekir Mh. Senay Cd.
No:5A Ümraniye-İSTANBUL
Gsm : 0 542 323 42 14
Tel : 0 216 630 07 07
Fax : 0 216 630 07 05

ahşap

Emekten Sanata
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eğişim her alanda olduğu
gibi Cami Sektörümüzde de

‘Rabbinizi çokça zikrediniz.’ der.
ve hep aynı kalmasını isteyeceğimiz tek şey Rabbimizin, üzerimizden
bilginin ışığını, ilimin nurunu eksik etmemesidir.
Her geçen gün Allah’ın da izniyle daha çok çalışmalıyız.
2016 yılından beri adım adım çalışarak büyüttüğümüz markamız
‘Proaktif Fuarcılık’ 1 Ekim 2016 itibariyle faaliyete geçti. Organizasyon
ve fuarcılık hizmetlerimizi gelecek yıllarda da sürdüreceğimiz yeni
markamızla ve bu yıl 4. sünü düzenleyeceğimiz Cami Yapı Ekipmanları
Fuarı ve Cami Dergisi ile 2017 yılında çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi
‘Proaktif Fuarcılık’ çatısı altında sürdürüyoruz.
Güncel haber ve yayınlarımıza sürekli ulaşmak ve takip etmek için
Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
www.camidergisi.com ve www.camiyapiekipmanlari.com internet
sitelerimiz üzerinden de güncel haberlerimize ve dergi sayfalarımıza
ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızda şirket görsellerinize de yer
vermekteyiz. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz, yorumlarınız ve
önerilerinizde bizler için çok değerlidir. İnternet sitemiz üzerinden
ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden de yorumlarınızı her zaman
bekliyoruz.
Değişimle hep beraber var olmak dileğimle, 2017 yılının fuar sayısını
çıkardığımız Mart-Nisan 2017 dergimizi keyifle ve sıhhatle okumanız
diliyorum.
Bugün, yarın ve daima…
Saygılarımla,

w w w.camidergisi.com
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Ürünlerimizde; kalite, estetik ve
kullanım kolaylığı esas alınmış
olup bu prensipten kesinlikle
ödün vermeden siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

Klasik, Osmanlı, Antik, Modern ve Kristal avize ve abajur
çeşitlerini üretmekteyiz. Modellerimizi standart üretim ile sınırlamadan fikir, istek, görüş ve
ölçülere göre çeşitlendirerek avize ve aydınlatma olarak sizlere
sunmaktayız.

Müşteri memnuniyeti ve güveni
esas ilkemizdir. Bu sebepten sadece satış esnasında değil, satış
sonrasında verdiğimiz hizmetlerle de sizleri memnun etmek
için özveri ile çalışmalarımıza
devam etmekteyiz.

safiravize.com.tr

6$)Ĉ5$9Ĉ=(
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

safiravize.com.tr

RÖPORTAJ
Yüksek Mimar

SAMİ KİRAZOĞLU
Cami Mimari Sorunları
ve Önerilerini Tüm
Deneyimleriyle ‘Ulusal Cami
Mimarisi Sempozyumu’nda
Aktardığı Deneyimlerinin
İkinci Bölümü
CAMİ VE İBADET
Sadece dini veya mimari eğitim almak ya da cami
cemaatinden olmak insana cami konusunda tamamı
ile yeterince doğru fikir beyan edebilme kapasitesini
kazandırmaz. Bu üçü de gerekli olduğu gibi artı insan
yapısı maneviyat, ibadet, kulluk vasıfları mimari sanat,
tarih, form, fonksiyon, kullanışlılık, teknoloji topografya,
,iklim, şehircilik, ulaşım, otopark, sirkülasyon, estetik,
nispet, vezin, ritim, renk, zevk, statik, betonarme,
mekanik, elektrik, aydınlatma, ışık, hat, tezyinat, ses,
musiki, akustik, hava, ısı, nem, su, çevre, bahçe tanzimi,
sistem, sağlamlık, dayanıklılık, emniyet, alarm, koruma,
bakım kolaylığı, estetik, hijyen vb. neticede camii
(programı, projesi, uygulanılışı, metodu, unsurları,
malzemeleri, detayları, işleyişi ve bütünü) konularında
yeterli ölçüde bilgili ve deneyimli olmak gerekir. Emanet
ehline tevdi edilmişse yetkili kişi ve mercilerle (dernek,
belediye, idari kurumlar, müftü, dini, mali ve teknik
heyet vb.) gerekli bilgi alışverişinde bulunularak şartlara
uygun kararlar verilip sözleşmeler yapılmışsa proje ve
uygulamaya dışarıdan bilmediklerini de bilmeyenlerin
karışma hastalığının artık bulaşmaması gerekir.
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CAMİ MİMARLARI
Mimara gereksiz baskı asla yapılmamalıdır. Bu işin
zorlaşmasına sebep olur. Ameliyat masasındaki hasta
yakınlarının doktora müdahale ederek nereden nasıl
kesmesi gerektiği talimine benzer. Vah vah vah hastanın
var haline. Onlar o işi biliyorsa doktorun orada hastanın
hastanede ne işi var?
İşgüzarlık yapmadan ilim dostu, hizmet taliplisi ve ehli
olunmalıdır. Bu tarzdaki bilmeyen yanlışlıklara gönül
kırmadan güzellikle izah edilmelidir. Özellikle bunlar:
minberi ben yapayım, minareyi ben yaptırayım diyerek
mimari bütünlüğe uymayan kopuk işler yapan, bir para
ve malzeme yardımında bulunduğu için kendini her şeye
karışma yeterliliğine mecburiyetinde hatta yetkisinde
gören iyi niyetli ancak istisnalar hariç genelde hatalı
hareket eden pragmatik kişilerdir.
Nedense diyanet tababet, siyaset konusunda
insanoğlu bilmese de yaşamasa da konuşma
arzulusudur! Tabi ki herkes her şeyi bilme
durumunda olamaz.
Cahil ve ısrarcı hatip olmamak kaydı ile bazılarının

w w w.camidergisi.com

RÖPORTAJ
bilimsel, birimsel, bölümsel doğruları, fikirleri, tavsiyeleri,
tecrübeleri olabilir uygunsa elbette yetkililer tarafından
değerlendirilecektir. Finansör şımarıklığı yerini alçak
gönüllülüğe ve haddini bilme, terk etmedikçe bu sorun
hep olacaktır. Aşılması dileğiyle insan bazen hatalı
olabileceği için her sözünün arkasında durmayabilir ancak
verdiği sözün arkasında kesinlikle durmalıdır.

Özellikle Allah’ın evi olan cami dizaynında huzur ve huşu
duygularını ön planda tutarak eski ile nostaljik bağlantılar
kuran yeni şekil ve malzemeler kullanarak tekno lojiden
faydalanıp ona statik, estetik, fonksiyonel özellikler
katabilen ve aralarını en ideal şekilde irtibatlandıran
mübalağasız israfsız çözümler aranmalıdır. Ne kadar
optimistte olsak postmodern, ütopik düşünceler cami
tasarımına terstir. Çünkü bunlar ma’mur eder. Gerçek güzel:
bütün duygularla algılanandır. Müellifin tasarlayıp çizdiği
projenin uygulanmasında kontrollükte bulunmasının; işin
sıhhati yönünden büyük faydası vardır. Çünkü her şey
kâğıt üzerinde gösterilmemiş olabilir. Cami unsurları ve
hayaldeki birçok detay tatbikat esnasında yerini bulur.
Yapıtların Geçmişi ve Bugününde Yanlış Uygulanan
Durumlar
Unutulmamalı ki eksileri, artıları ile her yapıtta güne ve
atiye ders veren farklı boyutta güçlü bir öğretmendir. Her

Çünkü insan özüyle ve sözüyle değerlenir. Hayırseverlik
yüce bir meziyettir ve uygulaması Allah (c.c.) rızası
içindir. Desinler, diye yapılan hayırdan hayır gelmez. Bu
yanlışlardan arınmak doğrularla donanmak, politiklikten
uzak olmak, özveri ve azim ile çalışmak şartı ile güzel
vatanımıza kıymetli eserler kazandırabiliriz. Öğretmeyi
öğrenmeyen öğrenmeyi öğretemez. Sanatkar mimar
noktadan hareketle çizgi, yüzey, hacim ve bunların
ilişkilerini içe ve dışa dönük optimum şekilde tasarlayıp
anlatabilen estetik ve statiği ile görünüme ve kullanıma
sunan ve de güvenli bir şekilde uygulayandır.
Önyargılı, kibirli, bencil değildir. Mütevazı
olduğundan başka samimi makul fikirlere de açık
olur. Med cezir fikirli değil kararlıdır, irdeler, tartışır,
gelişir ve geliştirir. Çünkü derinine ve inceliklerine
dalmadan sadece Neufert'e bakılarak bir spor
komplesinin çizilemeyeceğini bilir. Eleştiride deneyim,
sağduyu ve objektiflik gerekir. Meslektaş kıskançlığı
zayıflıktır. Yapıcı ve doğru eleştiri her zaman gelişime
katkı sağlar.

öğrenci kapasitesine göre alır. Uygulanan cami: aslına
uygun muhafaza edilmeli ileride yine bu inceliklere vakıf
olmayanların yalan yanlış ilave ve çıkartmalar yapmalarına
mani olmak için bir vakıfname yazılmalıdır. (Hanımlar
mahfeline çamaşır teri gerip çarşaf atmak, revakları çirkin
doğramalarla kapatmak, gereksiz yere rengarenk lambalar
takmak, önüne gelen yere çiviler çakıp ilan vs. asmak gibi).

Burada cami görevlilerinin ve
ilgililerinin mesuliyeti büyüktür.
Emanetin kullanımı ve devredilmesi
çok hassastır. Takriben aynı konular
etrafında dönüp dolaşmamız
bundandır. Bilmeyenlerle bir olmayan
bilenlerden olmak her zaman
gönülden arzumuzdur.

w w w.camidergisi.com
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Camiler:
1. Sadece ibadet camileri
2. Ziyaret camileri
3. Cuma ve bayram camileri
4. Protokol ve prestij camileri
5. Cenaze namazı camileri gibi verdiği hizmete göre
adlandırılır.

başlayarak ona mümkün olduğunca yaklaşmak gerekir. Bir
bina şu anda hatalı ise 50 sene sonra da, 500 sene sonra da
hatalıdır. Güzellik de öyledir. Ecdadımızın eserleri 500 sene
önce de güzeldi, şimdi de güzel. Parası ödenen projenin
değeri daha çok bilinir. Ama mimar tutar imkânı vardır,
aldığının iki mislini camiye bağışlar. Unutmayalım 'Marifet,
iltifata tabidir.

Bugün ülkemizde yeni güzel cami az olduğu
söylenirken güzellik çirkinlik kavramı kime, neye,
hangi kriterlere göre belirlenir?
Bazen proje iyi, uygulama kötü olabilir ama görünen o
ki yüksek oran, ikisi de iyi değil. Koskoca 80 milyonluk
Türkiye'de bu işe gönül veren bu kadarcık mı mimar var?
Belki sıksak 100 kişi daha çıkar. Tabi ki bu da çok çok
az. Cumhuriyetten önce 12,500. bugün 83,000 camiye
ulaştığımız söyleniyor. Yaklaşık 950 kişiye bir cami düşüyor.
Her sene 500 ilave geliyor.
Peki, bu beğenmediğimiz 10.000’lerce camiyi kimler
yapıyor. Tecrübesiz meslektaşlar mı veya kalfalar mı?

Genelde halkımızın ufacık verebildiği bağışlarla yapılan
camiler olması gerekenin birkaç misline mal oluyor. Bir
yerden Kıstık sanırken bir yerlere olukla para akıtılıyor.
Camiler kartondan yapılmıyor.
Milli servet heba oluyor, göz zevkine hitap edemeyen
bu karmaşık fikirli yapılar maalesef ileriye de hatıra
kalıyor. Cami tipolojisinde prototip(siz)lerden artık
gına geldi. "Yetti gari!” Tomurcuklarının filizlenip
yeşermesini ve meyvelerini yemeyi özlemle
bekliyoruz. İlla bir şey taklit edilecekse o şeyin çok iyi
etüt edilmesi gerekir.
Hele bu bir de klasik mimarimiz ise kaç kişi bunun altından
kalkabilir. Burada en fazla iki elin parmaklarına görev düşer
cevap için. Bir sur tamirini bile doğru dürüst yapamazken
klasik cami beklentisi bu durumda hayal olur. Tabi ki her
zaman olduğu gibi istisnalar hariçtir.

‘Cami konusu ihtisas isteyen çok özel bir konudur.‘
Onu çizen, yapımına izin veren, maliyetini üstlenen onu
güzel kabul ediyor ki uyguluyor! Kişi kendi fikrini, fiilini en
güzel sanabilir. Ancak herkesi, her kesimi memnun edecek
güzeli yakalamak kolay olmaz. "Mükemmel' hedefi ile işe

18

Yüksek Mimar Sn. Sami KİRAZOĞLU’na çok değerli yorumları
ve çalışmaları için Cami Dergisi olarak teşekkür ederiz.
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DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI,
Cami Standartlarının
ve Camilerde Kültürel
Yaşam Alanlarının
Oluşturulması
Çalışmalarına Gazi
Üniversitesi ile Başladı
İnşaat ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü; Mütevelli

Standartları ve Camilerdeki Kültürel Yaşam Alanlarının

Heyeti’nin ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre

Standardizasyon Çalışmalarını Konuştuk.

Komisyonu Kararlarına istinaden, dini, sosyal, eğitim ve
sağlık konularında genel müdürlüğe tevdi edilen, yurt
içinde ve yurt dışında yapılması öngörülen cami, şadırvan,
imam evi, okul, yurt binaları, kültür merkezleri, lojman
binası inşaatları ile mevcut her türlü binaların bakım,

Sn. Dursun Duyar: ‘Cami Standartlarında özellikle
de yeni planlamalarda yer seçimi yapılırken; Caminin
büyüklüğü, ne kadar nüfusa hitap etmeli ve diğer camiler
arası mesafe ne kadardır bu çok önemlidir.’ dedi.

onarım ve restorasyonlarının yapımını gerçekleştirir.
Her

türlü

gayrimenkulümüzün

satın

alınması,

kiraya verilmesi, satılması, bunlara ilgili cins tashihi,
kamulaştırma, ifraz, tevhid, vb. işlerin yürütülmesi, ayrıca
gayrimenkullerin kamu kurum ve kuruluşlarında takip
edilmesini sağlar.
Ayrıca

gayrimenkul

bağışlarıyla

ilgili

işlemlerin

yürütülmesi, ihtiyaç duyan ilgililere verilmek üzere tip
cami projeleri hazırlamak gibi hususlarda gereken her
türlü iş ve işlemleri yürütür.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Yatırım Emlak ve Teknik
Hizmetler Daire Başkanı Sn. Dursun Duyar ile Cami
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Örnek bir Cami Projesi: Camide Sevgi Salonu, Çayhane ve
Gençler için Yaşam alanı oluşturuldu.

Bu çalışmalar sektörün de

Başbakan Yardımcısı Sn. Numan Kurtulmuş’un da

önünü açacaktır. Şehrin dokusuna,

katılacağı, İlki 22 Martta olmak üzere üç tane çalıştay

yapısına ve tarihine de

Birinci çalıştaya, Diyanet İşleri Başkanlığı, Şehircilik Bakanı

yapmayı düşünüyoruz:

ve Projeyi yürüten Gazi Üniversitesi katılacaktır. 8 ay deva

uygun yapılar yapılmalıdır.

edecek proje sonunda rehber doküman oluşturulacaktır.
Şehir planlanırken bu dokümandan yararlanılacaktır.
Standartları ise bir yıl görüşülerek oluşturulacaktır.

Camileri nüfus, kullanım, sosyal yaşam merkezi görmek
istiyoruz. Tek bir yapı değil de Camileri külliye şeklinde
bütünleşik düşünüyoruz: Camilerin aynı zamanda birer
gençlik merkezi, kültür merkezi olmasını istiyoruz, Kadınlar
için lokal bir yer ve yaşlılar için oturup sohbet edebilecekleri
çay salonu olmalıdır. Her Camide kadınlara yönelik lavabo
ve abdesthane olmalıdır. Ayrıca engellilerin erişebileceği
şekilde camilerin yapılmasını ve planlanmasını da
sağlayacağız. Isıtma ve soğutma sistemlerinin de teknik
şartnameleri olmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler
Daire Başkanı Sn. Dursun Duyar, ikinci çalıştayın sektöre,
piyasadaki mimarlara, kamu kurum ve kuruluşlara,
belediyelere açık olacağını ve herkese çalışmalarını
anlatacaklarını da aktardı.
Üçüncü çalıştayda ise sekiz ayın sonundaki çalışmaların
ve hazırlanan rehber dokümanın tanıtımı yapılacaktır.
Çalışmalar sonuç halinde yayınlanacaktır.
Sn. Dursun Duyar: Mescit kavramını geliştirmek istiyoruz.

İklim özelliklerine göre bölgelerdeki Camilerin yapımındaki
malzemelerde farklılık arz etmektedir diyen Sn. Dursun
Duyar, proje detaylarını anlattı:

2018 yılında (en az 7) bölge toplantıları yapacağız.
Dursun Duyar: Bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyası
yapmamız

gerekiyor.

Ruhsat

veren

belediyelere,

valilik bünyesinde ve sektörlere, derneklere, dernek

‘Gazi Üniversitesi ile proje

yöneticilerine, sektör temsilcilerine, rehber dokümanın

çalışmalarımıza devam ediyoruz
ancak proje ekibinde yalnızca Gazi
Üniversitesi hoca ve mimarları
bulunmamaktadır. Sn. Hilmi Şenap
Bey, Sn. Salim Alp Bey, Sn. Necip Dinç

tanıtımı yapılacaktır. Bölge tanıtım toplantılarıyla da bunu
tanıtmak istiyoruz.
Cami Dergisi (*) ve Cami Yapı Ekipmanları Fuarı (*) olarak,
sektörümüze oldukça yararlı olacak bu çalışmaların
takibinde olacağımızı belirtir, çalışmaların sektörümüze
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederiz.
(*) Son iki yıl dâhil olmak üzere, özellikle 2016 - 3. İhtisas

Bey gibi birçok mimarımız çalışmalara

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda da İlk Kez Cami Yapı

katılacaktır.’

Ekipmanlarının Standartlarını Belirleme çalıştayı yapılmıştı.

w w w.camidergisi.com
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RÖPORTAJ
40 Yıllık
Tecrübede
Öncü
Faaliyetleriyle

MANİŞ
YAPI

M

aniş Yapı, 1975 yılında Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün kurşun ekibinde göreve
başlayan Rahmi Maniş’in, Türk mimarisindeki
klasik kurşun işleme geleneğinin tüm incelikleri ve bilgi
birikimini aktardığı ve bizzat 25 yıl beraber çalıştığı
oğulları tarafından 40 yıllık bir tecrübenin sonucu olarak
kurulmuştur.

Firmamızın tanıtımı, iş kapasitesinin yükselmesi,
müşterimizle doğrudan ilişki kurulması, diyaloglarımızın
artması ve doğru ifade edilebilmesi açısından avantajlar
elde edilmiştir. Cami dernekleri, Camilerimizi inşa
eden firma ve kurumlarımızın kurumsal firmalarla ilişki
kurmasına vesile olmuştur.

Fuarın tanıtımının arttırılarak
sektördeki tüm kurum ve kuruluşlara
ulaştırılarak daha çok katılımın
sağlanması gereklidir.
Engin Bey Merhaba, Cami Yapı Ekipmanları Fuarı
beklentilerinizi karşıladı mı? Fuara katılmanızın
firmanız açısından avantajları ve dezavantajları
nelerdir?
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, kurumsallaşma ve
sektörümüzün gelişimi ve kalite standartlarının
yakalanması açısından ciddi kazanımlar sağlamıştır.

34

Bakır, kurşun ve kaplama sektörünü bilmeyen
sektör takipçilerine ürün satın alırken nelere dikkat
etmelerini önerirsiniz?
Özelikle kurşun açısından saf (99,98) oranında paslanmaz
garantili kurşun tercih edilmelidir. Yeni Mimariler ve
Osmanlı Mimarisinin dışında daha modernize edilmiş
projelerde Titanyum alaşımlı çinko, paslanmaz çelik,
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bakır vb. metaller tercih edilebilir. Uygulama esnasında
sadece ustanın yönlendirmesine göre değil, mimari teknik
detaylar projelendirilerek malzemenin cinsine göre alt
yapı ve yalıtım uygulamaları ayrıştırılarak yapılmalıdır.
Yani her malzemenin farklı özelikleri olduğundan dolayı
yalıtım ve alt yapı uygulamaları uygulanacak metala göre
yapılmalıdır.

En çok tercih edilen ürünleriniz ve ürün çeşitleriniz
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Camilerimizin kubbe kaplamalarında geleneksel olarak
kullanılan kurşun halen tercihen birinci sırada yer
almaktadır. Bunun sebebi kurşunun çok uzun ömürlü
olması kubbe ve tonoz yapılarda kolay uygulanabilmesi,
uygulamada çıkan kırpıkların ve eski camilerden sökülen
hurdaların geri dönüşümünde mali avantajlarının diğer
metallere göre çok fazla olması kurşunun çok eski yıllardan
günümüze dek öncelikli tercih edilmesine sebep olmuştur.
Bunun yanında günümüz modern yapılı camilerimizde
titanyum çinko, paslanmaz çelik vb. malzemelerde ön
plana çıkmaya başlamıştır. Bunun sebebi de malzemelerin
hafif, renk seçeneklerinin fazlalığı ve yıllara oranla renk
kaybına uğramıyor olması, diğer metallerinde edilmesine
sebep olmuştur.
Cami sektöründeki sorunlar sizce nelerdir?
Sektörün en büyük sorunlarının başında kurumsallaşmamış,
sadece ustalık bazında merdiven altı çalışan şahısların
sektörün güvenirliğini sarsması ve yapılan işlerin

kalitesinin ciddi oranda azalmasına sebep oluştur.
Kurumsal firmaların iş güvenliği, SSK vb. genel giderlerinin
olması, merdiven altı işletmelere karşı haksız rekabeti
ortaya çıkartmaktadır. Bu işletmelerin ülkemize göç eden
yabancı uyruklu elemanları iş güvenli olmadan ucuz, kayıt
dışı sigortasız çalıştırmaları bu sorunları pekiştirmiştir.
Buradaki önemli nokta camilerimizin yapımına katkı
sağlayan dernek ve kuruluşların, yaptırdıkları camilerimizin
sorumlulukları kadar milli değerlerimiz ve kazançlarımıza
sahip çıkmalarıdır.
Firmanızın fark yaratan yenilikleri ve projeleri sizce
nelerdir?
İlk defa Firmamız tarafından Çeçenistan’ın Geldigen
Camii’sinde uygulanan altın rengi titanyum nitrit krom
çelik kaplama tekniği, baklava dilimli uygulamasıyla
camilerimize yeni bir estetik kazandırmış ve olağanüstü bir
görünüme ulaştırmıştır. Görkemli ve göz alıcı bu malzeme
ve teknik, Türkiye’de de ilk olarak Firmamızca Ankara
Güneşevler Merkez Camii ve Ankara Saime Kadın Merkez
Camii’lerinde uygulanarak, ülkemiz cami mimarisine yeni
bir soluk getirmiştir.
6 farklı malzemenin farklı görsellikte uygulanması,
uygulamada teknik detayların ve iş takibinin profesyonel
kadrolarca yapılması firmamızın sahip olduğu
sorumluluklara daha ciddi yaklaşması fark yaratan
uygulamalarımızdandır.
Sektörel dalgalama ve ekonomi üzerine projeleriniz
ve beklentileriniz nelerdir? Sektörde şu anda
ekonomik sıkıntı var mı? Yorumlarınızı öğrenebilir
miyiz?
Piyasadaki güven ortamının azalması bizi doğrudan
etkilemektedir. Maliyetlerin düşürülmesi kalite standartları
bakımından zorlayıcı olmaya başlamaktadır. Ancak kaliteli
ve nitelikli iş gücünden ödün veremeyeceğimiz için
tercihen maliyetleri yüksek olan uygulamalarımızın geri
plana itilmesine sebep olabilmektedir.
Engin Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami Dergisi
olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.
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Çıraklıktan Bugüne
36 Yıllık Mermer
Sanatı ile

ALTUNER
MERMER
Ürün almak isteyenlere, sektörü tanıyıp mutlaka aynı sektörden
en az işinde uzman 3 firmadan fikir alarak karar vermelerini tavsiye ediyorum.

S

elahaddin Bey Merhaba, öncelikle markanızı
daha yakından tanıyabilir miyiz?
1982 yılında mermer sektörüne çıraklık ile

görüşmelerimiz ve fuar çalışmalarımız devam etmektedir.
Onun dışında fabrika içinde bazı teknolojik gelişim
çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.

başladım. 1987 yılında ise kendi işimi kurdum. Aslına
bakarsanız bizde bu meslek aileden gelmektedir. Biz
tüm işlerimizde gösterdiğimiz özen, müşteri ilişkileri
ve müşteri memnuniyetiyle Türkiye deki sektörümüze
liderlik yapabilecek özveri ve alt yapıya sahip bir firma
olmaktan gurur duyuyoruz.

Ürünlerinizle ilgili belirtmek istediğiniz özellikler
nelerdir?
Kalite, müşteri memnuniyeti ve güven bizim için
çalışmalarımızda

çok

önemlidir.

Kullandığımız

malzemelerin 1. Sınıf kalitede olması, sektörün en iyi
ustalarıyla birlikte çalışmak ve söz verdiğimiz koşulları
eksiksiz yerine getirmemizdir. Hedefimiz, yarınlarımız da
sektörümüze daha farklı bir bakış açısı, en iyi malzeme
ve ustalarla daha da yoğunlaşarak hak ettiğimiz liderliği
elde etmektir.
Yeni projeleriniz var mı?
İstanbul içi ve dışında başlanan camilerle proje

38

Cami Dergisi ve çalışmaları hakkında görüşlerinizi
alabilir miyiz?
Sektörel değişimlerden, yeniliklerden ve firmaların
gelişmelerinden haberdar olunan aynı zamanda daha
geniş kitlelere güncel yenilikleri ve haberleri ulaştıran bir
dergi olduğunu düşünüyorum. Sektöre oldukça faydalı
çalışmalarınız var.
Selahaddin Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami
Dergisi olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını
dileriz.
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HABER
Cami Yapı
Ekipmanları

FUAR BÜLTENİ
2017

2

010 yılında İlk kez gerçekleştirilen Cami Yapı
Ekipmanları Fuarı’nda 32 firma yer almıştı. Bu alanda
yapılan ilk fuar olmasına rağmen, Cami Ekipmanları

üreticileri bu ürünlerin ve pazarlanmasına aracılık eden
sektörün aktörleri, beklentimizin çok üstünde katılım
katılımcılarımıza,

sağlamışlardır.
2015 yılında kapılarını CNR’da açan İhtisas Cami Yapı
Ekipmanları Fuarı’nın ziyaretçi sayısı 2.581 kişi iken 2016

milletvekillerine,

belediye

başkanlarına, kaymakamlara, valilere, rektörlere davetiye
gönderimi çalışmalarımızı tamamladık.
Ankara, Konya, Bolu, Düzce, Adapazarı, Kocaeli, Yalova,

yılında bu sayı 3.575 kişiye ulaştı.
2016 yılında Türkiye’deki 100’ün üzerinde bulunan
üniversite, mimarlık ve inşaat fakültelerinde okuyan ve
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tüm

Bursa, İstanbul, Eskişehir, Manisa ve Antalya bölgelerinde
Cami girişlerine fuar afişleri asıldı.

cami sektörüne ilgi duyan üniversite öğrencileri özellikle

Google reklamlarımızla birlikte Cami sektörüne ilgi duyan

Ankara, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlerden fuara

siz değerli misafirlerimize hızlıca ulaşabilmek adına yoğun

katıldı. 2016 yılında ise fuar 89 firmanın katılımıyla

mailing ve sms çalışmaları yaptık.

gerçekleşti.

Radyo ve televizyon reklam çalışmalarımızla birlikte

31 Mart - 03 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen 3. İhtisas

Yeni Asya, Dünya gazetelerinde fuarımızla ilgili haberler

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nda ilk defa düzenlenen ‘Cami

yayınlandı.

Yapı Ekipmanlarının Standartlarını Belirleme Çalıştayı’nda

Lalegül, Semerkand, Maral, Bizim, Mesaj, Anadolu, Gül,

Cami yapımındaki yapısal inşaat sorunları masaya yatırıldı.

TRT Radyo, A Haber Radyo kanallarında fuar duyuru

2017 Yılı Cami Yapı Ekipmanları Fuar Çalışmalarımızda

çalışmalarımızla ilgili özel yayınlar yapıldı.

Neler Yaptık?

Semerkant TV, ATV Avrupa (Ekopazar programında),

2017 fuar noktası ise Anadolu Bölgesi'nden katılımcıların

Beyaz TV (İşte Vizyon programında) kanallarında Cami

da yoğun talebi doğrultusunda Türkiye'yi dört bir taraftan

Fuarımızın tanıtımıyla ilgili özel yayın çalışmaları da yapıldı.

birleştiren bir nokta olan Kocaeli Belediyesi Uluslararası

Gücünü tüm katılımcılarından alarak, çalışmalarına her yıl

Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor.

yenisini ekleyen Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ve Cami Dergisi

2017 yılı çalışmalarımızda özellikle devlet üst düzey

olarak siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
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GÜNCEL SEKTÖR HABERLERİ
RESTORE EDİLEN
ŞEYH SÜLEYMAN
MESCİDİ AÇILDI
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İtalyan Mimarlık, Sanat
ve Kent Restorasyonu Derneği’nce yürütülen MedArt Projesi kapsamında restore edilen Şeyh Süleyman
mescidi Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın katılımıyla açıldı.
Zeyrek'te bulunan mescidin açılış törenine, Başbakan
Yardımcısı Veysi Kaynak, İtalya Ekonomi Kalkınma
Bakanı Carlo Kalenda, Vakıflar Genel Müdürü Adnan
Ertem, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş katıldı.
Geç Roma dönemindeki mimari üslup dâhilinde inşa
edilmiş bir mezar yapısı olan mescit, İstanbul'un
fethinden hemen sonra Şeyh Süleyman Efendi tarafından
tekkeye çevrildi. Etrafında bir hazire meydana gelen
mescit, 18. yüzyılın ortalarındaki deprem veya yangında zarar görünce onarılırken, minber eklenmek suretiyle burada
cuma namazı kılınmaya başlandı. 19. yüzyılda da bazı doğal afetlere maruz kalan eser, Osmanlı döneminin sonlarına
doğru bir kez daha elden geçirildi ve bir yangın sonrası sıvalarıyla kalem işi bezemeleri yenilendi.
Zeyrek Caddesi ile At Pazarı Sokak köşesindeki yapı, 1491 yılında Şeyh Süleyman tarafından mescide dönüştürülmüştür.
1756 yılındaki yangından sonra Kazgan Hasan Ağa’nın yaptırdığı onarım sırasında yapıya minber konulmuştur.

DUYULMAYAN EZANIN
SORUMLUSU HINZIR
Denizli’nin Çardak İlçesi Gölcük Mahallesi’nde ezan
okunurken minaredeki hoparlörden uzun süredir ses
çıkmaması üzerine cemaat, minareye çıkarak nedenini
araştırdı. Minareye çıkan cemaatten bir kişi, şerefeye bakınca bir tilki gördü. Tilkinin hoparlöre giden elektrik kablosunu
kemirerek zarar verdiği, bu nedenle ezan sesinin duyulmadığı ortaya çıktı.
İtfaiye ekibi, minarenin en üst noktasına tırmanan tilkiyi güçlükle yakalayarak doğaya bıraktı. Girdiği minarede
merdivenlerden tırmanarak en üst noktaya çıkan tilkinin burayı kendi yuvası haline getirdiği, elektrik kablolarını
kemirdiği anlaşıldı. Belediye ekipleri, zarar gören kabloları değiştirerek elektrik arızasını giderdi.
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GÜNCEL SEKTÖR HABERLERİ
ÇİN'DEKİ ULTRA
MODERN MÜSLÜMAN
KÜLTÜR MERKEZİ
Mimarlık Araştırma Enstitüsü ve Scut Tasarım tarafından,
Çin’in Chang Hebei Eyaleti’nde Müslüman Kültür Merkezi
tasarlanmış. Bir tiyatro ve bir konferans salonu da dâhil
olmak üzere Müslümanlar ve ziyaretçiler için modern bir
kültür merkezi yapıldı. Proje 35.000 metrekarelik bir alan
üzerinde Scut Tasarım tarafından yürütüldü.

TAKSİM CAMİİ'NİN
TEMELİ ATILDI
Taksim Meydanı'nda yapılacak olan caminin temeli
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın
katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.
Taksim Cami’nin, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet
Anıtı ve Santa Maria Kilisesi ile bölgenin buluşma noktası haline geleceğini belirten Topbaş, “Bunlar bizi birleştirici
unsurlar olmalıdır. Bunlar bizi gerecek, ötekileştirecek unsurlar olmamalı. Buna hassasiyet göstermeliyiz” dedi.
Taksim'de yapılması planlanan camiye İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onay vermesinin
ardından cami inşaatının temel atma töreni Taksim'de yapıldı. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü
Hasan Kamil Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“60 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 2 MİNARELİ”
Mimar Şefik Birkiye ile camiyi tasarlayan mimar Selim Dalaman
caminin teknik detayları ile bilgi verdi. Camiyi bölgenin mimari
dokusuna yakışan bir şekilde tasarladıklarını söyleyen Dalaman
Cami’nin özelliklerine ilişkin “Taksim Meydanı ve Taksim
Maksemi’nin yanı başında olan yapı, İstiklal Caddesi’nin özellikle
Art Deco mimarisine uygun tasarlandı. İnşallah Cuma namazını 2
bin 500 kişi kılacak. Zemin üstü 2 bin 900, zemin altı 7 bin 900 metrekare olmak üzere kapalı inşaat alanı yaklaşık 12
bin metrekare olacak. 3 katlı otopark var. Ana kubbe yüksekliği 30 metre yüksekliğinde olacak. 60 metre yüksekliğinde
2 minare ve 2 şerefesi olacak” şeklinde bilgi verdi.
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Gsm: 0533 768 79 89

E-mail: altuner_mermer@hotmail.com
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GÜNCEL SEKTÖR HABERLERİ
DİYANET VAKFI’NDAN
‘İYİLİK’ TEMALI SERGİ
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 12 Mart’ta 3’üncüsünü
gerçekleştirdiği ‘İyilik’ temalı fotoğraf sergisi ‘Uluslararası
İyilik Ödülleri’ kapsamında yapıldı.
İyiliğin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen ‘İyiliğe
Netliyoruz’ fotoğraf yarışmasında 3 bin 200 fotoğraf
arasından dereceye giren ve sergilemeye değer görülen fotoğraflar, Beyoğlu Posta ve Telgraf Merkezi’nde sergilendi.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen “İyiliğe Netliyoruz” fotoğraf yarışmasında birinciliği
Hatay’dan ‘Baba Kucağı’ isimli eser ile Cem Genco, ikinciliği Van’dan ‘İyilik Hasadı’ ile Özkan Bilgin, üçüncülüğü ise
Konya’dan ‘Can Dostlar’ isimli eser ile Serkan Daldal layık görülmüştü. Yarışmada 40 eser ise sergilemeye değer
görülmüştü.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, vakfın 135 ülkede organizasyon gerçekleştiren ve
iyiliği yeryüzüne yaymak isteyen bir kurum olduğunu kaydetti.

HACI AHMET KAHRAMAN
CAMİ AÇILIŞI
Sancaktepe'de yaptırılan Hacı Ahmet Kahraman Camisi'nin
açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, açılışın
ardından cuma namazını kıldırdı.
Hutbesinde, caminin kıyamet saatine kadar müminlerin birlikte,
Rahman'a secde ettiği bir mekan olmasını diledi. Görmez,
camiler ve mescidlerin, İslam medeniyetinin kalbi olduğunu, hiçbir İslam şehrinin camisiz ve mescidsiz düşünülemeyeceğini
dile getirdi.
Camilerin bilgi ve ilim mekanları olduğunu anlatan Görmez, şöyle devam etti:"Camilerimiz, mabedlerimiz, mescidlerimiz
aynı zamanda bizim özgürlük mekanlarımızdır. Biz, orada özgürlüğü öğreniriz. Çünkü İslam'ın en temel esası, kula kul olmayı
terk edenler, Allah'a kul olurlar. Allah'a kul olmak, özgürlüğün en önemli noktasıdır. Allah'a kulluğu öğrenenler, özgürlüğü de
öğrenirler. Camiler, İslam beldelerinin aynı zamanda özgürlüğünün, bağımsızlığının, istiklalinin simgesidirler. Onun için biz
millet olarak camiyi, mabedi, İstiklal Marşımıza yerleştirmişiz. 'Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli' derken İstiklal
Şairimiz, mabedi, camiyi, ezanı, istiklalimizin, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün simgesi olarak ilan ediyor."
Açılışta Başkan Görmez’e Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Belediye Başkanı İsmail Erdem, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl
de eşlik etti.
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GARİP TEKİN

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

www.camikursunkaplama.net
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Atatürk Oto San. Sit. 13. Sok. No: 354
İkitelli - İST. Tel: 0212. 486 31 25
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0536. 967 05 68

GÜNCEL SEKTÖR HABERLERİ
ARTIK CAMİLER KENDİ
ENERJİSİNİ ÜRETECEK!
Türkiye genelindeki camilere standart getiriliyor. Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Çevre ve Şehircilik
Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Cami Standartları Projesi’ için
bir araya geldi.
Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, camilerin medeniyete
yakışır ve günümüz ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde imar edilmesi kararlaştırıldı. Artık camiler kendi enerjisini
üretecek, kullanım suyunun geri dönüşümünü sağlar hale getirilecek. Yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile camilerin
sadece bir ibadet alanı olmaktan çıkarılıp hayatın merkezi ve toplumun her kesimi tarafından kullanılan fonksiyonel
yapılar haline gelmesi sağlanacak.
ÇOCUK OYUN ALANI
Bu kapsamda camiler, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engellilere hitap edecek, sosyal ve kültürel ihtiyaçları
karşılayabilecek şekilde olacak. Camilerde çocuk oyun alanı, misafirhane, seminer salonu da bulunacak.

CAMİ HOPARLÖRLERİNE
‘80 DESİBEL’ AYARI
Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı değerlendirme
sonucunda minarelerden okunan ezan sesinin
daha rahat duyulabilmesi ve anlaşılabilir olması için
80 desibel olmasını kararlaştırdı.
Bu kapsamda, Bağcılar’da İlçe Müftülüğü ve Belediye
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçedeki
71 camide okunan ezanın 80 desibele uygun olup
olmadığını kontrol ediyor.
Bağcılar’daki tüm camilerde inceleme yapan Bağcılar
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ekipleri ile İlçe Müftülüğü personeli, özel ses ölçüm cihazları yardımıyla ezan sesi ölçümü yapıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ezan Çalıştayı’nda din hizmetlerinin önemli bir parçası olan ezanın
usulüne uygun ve güzel seda ile okunması, din görevlilerinin ezanı güzel okuma yeterliliklerinin arttırılması ile
camilerde ses cihazı ve kullanımından kaynaklı sorunlar görüşüldü. Bu kapsamda okunan ezanın 80 desibel değerine
göre ayarlanması kararlaştırıldı.
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Yavuzcan İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.
Hürriyet Mah. Tahir Sok. No: 4 Kartal / İstanbul

5FMt(TN
E-mail: ahmetcelik@camiinakkas.com

RÖPORTAJ
Dijitalliği Cami
Hizmetlerine Taşıyan
Bir Marka

DİJİTAL
MÜHENDİSLİK

Ö

zcan Bey Merhaba, çalışmalarınızı ve markanızı
yakından tanıyabilir miyiz?
Elektronik mahya sistemlerinin öncüsü olan

Camii’nin minarelerini süslemektedir.
Mesleğinizi sizler gibi devam ettirmek isteyen yeni

firmamız, yurtiçi ve yurtdışı için ürettiği ‘Dijital Led

meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz var mı?

Mahya’lar ile sektöre yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

Dijital Mühendislik Hizmetleri olarak yenilikçi fikirler, akılcı

Firmamıza ait yazılım ile kolaylıkla yönetilen Dijital Led

çözümler ile insan odaklı ve çevreye uyumlu çalışmalara

Mahya aynı zamanda tek renk veya çok renkli grafik ekran

imza atmaktayız. Küresel ekonominin çok hızlı değiştiği

olarak da kullanılmaktadır. Çözüm odaklı teknolojik tasarım

uluslararası gelişmelere ve değişimlere ülke ekonomisinin

hizmeti veren firmamız led tabanlı görsel mesaj sistemleri

adapte edilmesi için yerli üretimin desteklenmesi

imalatı, proje üretim ve yönetimi, otomasyon sistemleri,

gerektiğine inanıyoruz. Meslektaşlarımıza da bu anlamda

görüntüleme çözümleri, dijital-elektronik yazılım, donanım

sorumluluk düştüğünü hatırlatmak isteriz.

alanlarında faaliyet göstermektedir.
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metrekare) olup, Kahramanmaraş Sultan Abdülhamithan

Cami Dergisi ve çalışmaları hakkında görüşlerinizi alabilir

Dijital mahyaların klasik mahyalara göre avantajları nelerdir?

miyiz?

Dijital mahyalar klasik mahyalara göre daha hafif, enerji

Sektörel paydaşları bir araya getiren Cami Yapı Ekipmanları

tasarruflu, uzun ömürlü ve kurulumu kolay ürünlerdir.

Fuarı ve Dergisi önemli bir misyon yüklenmiş görünüyor.

Dilediğinizde içeriği değiştirebilme imkânı da dijital

Ekonomide hızla büyüyen yenilikçi firmaları ürün ve hizmet

mahyaları klasik mahyalardan daha kullanışlı kılmaktadır.

alımları için bir araya getirmek, var olan değerlerimizi ve

Örnek teşkil eden proje ve çalışmalarınız var mı?

kültürümüzü geliştirmek adına oldukça faydalıdır. Tüm

Dijital Led Mahya, ülkemizin tüm illerinde yüzlerce,

sektörlerde olduğu gibi cami ekipmanlarında da yüksek

yurtdışında

bulunmaktadır.

standart oluştururken, yenilikçi çözümler hedeflenmelidir.

Örneğin, ABD Maryland eyaletindeki Türk - Amerikan

Gücünü tüm katılımcılarından alarak, çalışmalarına her

Kültür ve Medeniyet Merkezi minaresini süsleyen

yıl yenisini ekleyen Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ve Cami

mahyamız ABD için bir ilktir. Dünyanın en büyük

Dergisi olarak siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

led mahyası unvanını taşıyan Dijital Led Mahya,

Özcan Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami Dergisi

40 metrex4 metre ve 160 metrekare (çift yönlü 320

olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

ise

onlarca

noktada
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RÖPORTAJ

RÖLÖVE
YAPI VE
DEKORASYON’un
Son Yıllardaki
Fiber Glass
Cami Aksesuar
Çalışmaları
Yapımı devam eden Yeşil Camii ve Güngören Merkez Camii’nde
uyguladığımız mukarnas saçak motifleri ve Yeşil Camii’nde uyguladığımız
çörten, mukarnas işçilik pencere sövelerini geliştirerek Camii sektörünün
hizmetine sunmaya çalışmaktayız.

Y
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üksel Bey Merhaba, Şirketiniz ve çalışma
alanlarınızla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Rölöve Yapı ve Dekorasyon olarak inşaat ile ilgili

Fiberglass Nedir?
İnce ve elastik lifler veya flamanlar şeklinde çekilen
camdır. Nispeten kaba lifler halinde, Eski Mısır’dan beri

tecrübelerimiz daha eskilere dayansa da 1993 tarihinden

tabak, bardak, şişe ve vazo süslemesinde kullanılmaktadır.

itibaren sadece camii inşaatı yapımı ile uğraşmaktayız.

Benzer cam işleyiciler de yüzlerce yıldır kullanılmaktaydı.

Ayrıca 1993 - 2000 yılları arasında sadece camilerimizin

Birinci Dünya Savaşında, Almanlar ince cam liflerini

kaba inşaatı (kalıp, demir, duvar, beton) işleri ile

asbest yerine kullandılar. 1938’de ABD’de cam lifi, ticari

uğraşmaktayken 2000’li yıllardan itibaren Vitray ve Beton

olarak piyasaya sürüldü.İkinci Dünya Savaşı sırasında

Pencere alanında da hizmet vermekteyiz.

cam lifi elde edilmesi yönünde yeni teknikler geliştirildi.

2010 yılından itibaren de fiberglas camii aksesuarları

Günümüzde pek çok tür kimyasal bileşimde elde

alanında camilerimize hizmet etmeye devam etmekteyiz.

edilmektedir. Bu kadar çeşitli olması, eritme ve çekme

Kalite, sağlamlık, uzun ömürlü olması ürünlerimizin en

işleminde kolaylık sağlanması ve daha önemlisi, kimyasal

önemli özellikleridir.

ve atmosfer etkilerine dayanıklılık bakımındandır.

w w w.camidergisi.com
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Bu gaye ile en iyi cam lifi, arıtılmış kuarstan elde edilir.
Ayrıca birleşimde esas olarak çok dayanıklı borosilikatler
bulunur. Ayrıca kimyasal dayanıklılığın önemli olmadığı
durumlarda, şişe ve pencere camı imalatında olduğu gibi,
sodyum ve karbonat da kullanılır.
Elektrik sanayiinde kablolar, motorlar, jeneratörler,
transformatörler ve elektronik aletlerde yalıtım malzemesi
olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
İkinci Dünya Savaşında plastik reçine ile birleştirilen
cam yünü, çelik alüminyum ve titanyum ile mukayese
edilebilecek mukavemete sahip bir malzeme ortaya
çıkarır. Bu tür malzeme önce askeri amaçlarla, radarların
saklanmasında, uçaklarda ve deniz savaş araçlarında
kullanılmıştır. Daha sonra kullanma sahası genişlemiş
ve hemen hemen her türlü imalatta, hafifliği, ateşe
dayanıklılığı ve mukavemeti yönünden tercih sebebi
olmuştur. Cam lifleriyle güçlendirilmiş plastik büyük
uçaklarda, borularda, kaynakçı kalkanlarında ve benzeri
pek çok değişik yerlerde kullanılmaktadır. Türkiye’de
fiberglas üretimi ihtiyacı karşılayacak seviyededir. Bina
izolasyonu ve ısı yalıtımı isteyen yerlerde kullanılmak üzere
cam yünü üretilmektedir. Yurdumuzda su, yağ ve kimyasal
madde tanklarında, bazı otomobillerin kaportaları, yat
gövdeleri ve diğer deniz taşıtlarının çeşitli kısımlarında
fiberglas kullanılmaktadır.
Ürünlerinizi buluşturduğunuz camilerden en son
örnek
vermek
istediğiniz
hangi
projeleri
gerçekleştirdiniz?
Samsun Bafra Karaburç Köyü Cami anahtar teslim olarak
yapımını gerçekleştirdik ve İstanbul Arnavutköy’de
bulunan Hacı Necati Tütüncü Cami’sini anahtar teslim
yapmaktayız.
Değişen teknoloji ve yeniliklerle sizce neler değişti?
Değişen teknoloji ile birlikte uygulamalarda doğru olarak
değişebilseydi çok daha sağlıklı (sağlam) ve düzgün
işçilik ortaya çıkabilirdi. Biz kendi yapmış olduğumuz
cami aksesuarları ürünlerimizde bu yeniliği gerektiği gibi
kullanmaya çalışıyoruz. Yeni ürünlerimizle alakalı proje

uygulamalarımızın Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

Teknoloji işlerimizi daha hızlı
yapmamıza vesile olurken
ürünlerimizin de sağlamlığını ve
kalitesinde arttırmamız gerekir.
Mesleğinizi

devam

ettirmek

isteyen

gençlere

tavsiyeleriniz var mı?
Doğruluk, azim, kalite ve daima daha güzeli, iyiyi aramak
mesleğimle ilgili gençlere tavsiyelerimdir.

Sektörü takipçileri ve ürün almak isteyenler için
nelere dikkat etmeleri konusunda tavsiyeleriniz
nelerdir?
Kullanacak oldukları ürünlerin her ne malzeme ve ne tür
işçilik olursa olsun referanslarını önemseyerek daha önceki
uygulamalarını yerinde tespit etsinler.
Yüksel Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami Dergisi
olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

w w w.camidergisi.com
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HABER
Edirne’de çalışmalarını
sürdüren bir firmaya
konuk olduk.

NEV VİTRAY
ile çalışmalarını ve vitrayı
konuştuk...
urak Bey Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden

B

İşin doğrusu dediniz, değerli cami dergisi takipçilerini

mezun oldum. Aynı üniversitede yüksek lisansımı yaptım ve

Osmanlı Dönemi yapı ustaları, küçük renkli cam

doktoramı tamamlamak üzereyim. Trakya Üniversitesi’nde

parçacıklarını alçı ile birleştirerek kendilerine has bir teknik

vitray ve seramik dersleri vermekteyim.

geliştirdiler. Alçı vitray olarak adlandırılan bu yöntem vitray

Çalışma hayatınızdan, işlerinizden bahseder misiniz?

olarak kabul edilmemektedir. Alçı ile kaplanan cam işlevini

Üniversitede çini ve seramik eğitimi alırken, babam

yitirmektedir. Dayanıklılığını kaybeder, gösterişi yok olur.

Salahaddin Çelebi’nin atölyesinde de vitray teorik ve

Cam ışıkla bütünleşmeli, alçı ve benzeri malzemelerle

pratiğini kazandım. Abid Art Artistik Prodüksiyon LTD.

perdelenmemelidir.

tasarım. İşçilik ve kullanılan malzeme de farkımızı yansıtıyor.

bu konuda aydınlatabilir misiniz?

olarak özel, kurumsal ve kamusal işlere imza attık. Diyanet
İşleri Başkanlığı, İslam Kültür Merkezleri Köln/Almanya,

Tiffany tekniği ile

Afyon’daki 26 Ağustos Milli Parkı başta olmak üzere birçok

sadece pencere değil; kapı, kubbe,

çalışmamız mevcuttur. Babam Salahaddin Çelebi’nin
emekliye ayrılması nedeniyle İzmir’de bulunan atölyemizi

aydınlatma ve farklı formlarda

Edirne’ye taşıdık. Yeni ekip arkadaşlarımızla Edirne Vitray ve

eserler yapabilmek mümkündür.

Seramik Atölyesi olarak devam edeceğiz.
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Sizi farklı kılan özellikleriniz nelerdir?

Ürün almak ve iş yaptırmak isteyenler nelere dikkat

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, teorik ve

etmelidirler?

pratikte birikimli kişiler. Hal böyle olunca yapılan işler

Malzemenin kalitesi ve tasarımın özgünlüğüne dikkat

piyasadan farklı oluyor. İşin doğrusunu yapınca, ürünler

etmeliler. Piyasada ucuz ve vitray için uygun olmayan

kalite ve gösterişiyle öne çıkıyor. En önemli fark yapılan

camlardan yapılan kötü ve birbirinin kopyası işler mevcuttur.

işlerin birbirinin kopyası olmaması, farklı tasarımlar; bunları

Değerli firma röportajınız ve aktardığınız bilgiler için

yapabiliriz demek yerine müşterinin isteklerine göre

teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

w w w.camidergisi.com
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ENES ISITMA
MÜHENDİSLİK
17 Yıllık Tecrübesi İle
Cami Isıtmasına
Yön Veriyor..
Enes Isıtma, ısıtma sektöründe hizmet edebilmek üzere, 2006 yılının ilk çeyreğinde
imal edilen ve ısıtılması zor olan büyük ve geniş mekânlar için dizayn edilmiş halı altı ısı
sistemlerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmek amacıyla ayrı
bir kimlikle Enes Mühendislik bünyesinde doğmuştur.

S

elami Bey Merhaba, karbon film ısıtma nedir?
Karbon film, Güney Kore menşeili bir üründür.
‘Carbon Heater’ olarak adlandırılır. Güney Kore’de 10
yıldır kullanılan karbon film ısıtmalar ülkemizde yaklaşık
8 yıldır kullanılmaktadır. Karbon ısıtma 220 volt ile çalışır,
bilgisayar destekli pano ile üretilir. 30 – 50 – 80 – 100 cm’lik
ebatları vardır. Ülkemizde özellikle Camilerimizde 80
cm’lik ebat kullanılmaktadır. Namaz kılarken ayak basılan
ve oturulan yerlerin ısıtılmasını sağlayacak ebattadır.

Doğru ısıtma sistemi nasıl olmalıdır?
Camilerde geleneksel ısıtma sistemi radyatörlü kalorifer
ile yapılmaktadır ve bu çok pahalı bir sistemdir. Çünkü
Camilerimiz hacim olarak çok büyük ve irtifa olarak
yüksektir. Radyatörlerden çıkan ısı önce caminin
kubbesine çıkacaktır. Bu ısının aşağıya ulaşması en az on
saat gibi bir zamanı almaktadır. Bu da yakıt maliyetinin
çok daha fazla kayıplara ulaşmasına sebep olmaktadır.
Tavsiyeleriniz Nelerdir?
İnşaat halindeki camilerde taban şapını atmadan önce
yerden elektrikli ısıtma için kabloları elektrikçinin

64

döşemesi gerekmektedir. Taban tahtası değiştirilecekse
döşemeden önce kablolar alttan döşetilmelidir. Yeni
halı döşemelerinde ise seçilen halıcıdan halı altına ısı
izolasyonu için mutlaka 1 m2 ‘sinde 1000 gr. Sıkıştırılmış
sert keçe döşemesi uygulanması istenmelidir. Isıtma
işlemi bir defa yapılır.
Mesleğinizi sizler gibi devam ettirmek isteyen yeni
meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz var mı?
Yeni başlayacak meslektaşlara tavsiyemiz, müşteri
memnuniyetini ön planda tutmak şartıyla verilecek
hizmetin firma güvencesi altında tutularak verilmesidir.
Cami Dergisi ve çalışmaları hakkında görüşlerinizi alabilir
miyiz?
Sektörümüze vermiş olduğunuz hizmetlerinizin devamını
dilerim. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz ve
sektörümüze verdiğiniz emek için teşekkür ederiz.
Selami Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami
Dergisi olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını
dileriz.

w w w.camidergisi.com

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

Mermerciler Cad. No: 22 Taşdelen Çekmeköy/İstanbul

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

w w w . o r t a d o g u m a r b l e . c o m

VİTRAY İNŞAAT, deneyimli uzman kadrosu ile müşteri
memnuniyeti ve devamlılığını sağlamak amacıyla, ince
işçilik kalitesi ile aranılan yapılar ve oluşumlar meydana
getirip, iş ahlakı, dürüstlük, güven gibi değerleri ön plana
çıkartarak sektöre güçlü bir kazanım sağlamıştır. Deneyim
ve tecrübelerini daha da ileri taşıyan, birçok önemli projeye
imza atarak, sektöründe aranılan bir firma haline gelmiştir.

“NE KİMSEYE RAKİBİZ, NE DE RAKİPSİZİZ”
ilkesi ile sektöründe her zaman öncü bir firma olarak hizmet
vermekte ve titiz çalışmasından ödün vermemektedir.

VİTRAY DEKORASYON İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fatih Mah. İmam-ı Azam Cad. No:65/1 PENDİK - İSTANBUL
T: 0216 387 75 66 I F: 0216 374 69 72 I info@vitaraydekorasyon.com.tr

w w w . v i t r a y d e k o r a s y o n . c o m . t r

SANATSAL TAŞ RESTORASYON

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

GSM: 0533 540 87 75 - 0538 961 36 69
mehmet_celikoz@hotmail.com
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Nakkaş
Ustalarını
Buluşturan
Çalışmaların
Mimarı

TEZYİNAT
SANAT
Kalem işi tasarımında tarihi eserlere ve günümüz mimarisine, profesyonel ve yenilikçi
kadromuzla hizmet vermeye devam ederek, tarihten aldığımız değerleri ilkeli bir yaklaşımla
sentezleyip, dünü ve bugünü kaliteden ödün vermeden buluşturuyoruz.

A

dem Bey Merhaba, firmanızı ve çalışmalarınızı
tanıyabilir miyiz?
Tezyinat Sanat Hizmetleri 2005 yılında Nakkaş Adem
Turan tarafından kurulmuştur. Tezyinat Sanat Hizmetleri
kurulduğu günden itibaren her geçen gün kendini geliştirmeye
azimle devam ederek sektörün öncülerinden olmayı ve gelecek
kuşaklara doğru ve güzel eserler bırakmayı hedeflemektedir.
Yeni çalışmalarınız nelerdir? Dijitalleşme çalışmalarınıza
nasıl yansıdı?
Değişen teknoloji ile birlikte projelerimizi 2 ve 3 boyutlu olarak
dijital ortamda projelendirip daha iyisini ve daha güzelini
yapmak adına faydalanmaktayız.
Sizce sektörde yapılan işlerde nelerin değişmesi gereklidir?
Sektör içerisinde karşılaştığımız en büyük zorluk bilinçsizce
yapılan kötü örneklerdir. Özellikle Cami Dernekleri tarafından
karşımıza çıkartılarak güzel diye sunulması ve talep edilmesidir.
Hâlbuki bizim işimiz hat tezhip ve iç mimarlıkla doğrudan
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bağlantılı bir sanattır. Hem bedenen hem de aklen aylarca emek
harcayarak ortaya çıkartmış olduğumuz yeni çalışmalarımızı
taklit eden meslektaşlarımız var. Doğru taklit edebilseler yine
sıkıntı yok, fakat maalesef çalışmalar çok kötü taklit ediliyor.
Yani asıl sorun hem iş yaptıranlar hem de iş yapanlar daha
çok araştırma yapıp bu mesleğin sadece boyacılıktan ibaret
olmadığını yapılan işin birçok sanat dalıyla beraber icra edilen
çok önemli bir sanat dalı olduğunu anlamaları gerekmektedir.
Cami süslemelerinin işleyiş süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Öncelikle her camii bulunduğu bölgeye ve yüzölçümüne göre
farklılık göstereceğinden her camii için ayrı projelendirme
yapılmalıdır. Bunun içinde bu projelendirme günümüz
teknolojisi ile beraber hareket eder hale getirilmiştir. Dijital
ortamda hazırlanacak projeler kimi zaman 1 ay gibi bir süre
de tamamlanırken, bu süre camiinin yüzölçümüne göre 6 ayı
da bulabilir. Camii süslemelerinde uygulanacak projenin her
yönüyle uygunluğu kabul görmesinin ardından kalem işi ve

w w w.camidergisi.com
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altın varak uygulamasına geçilir. Ancak bu kalem işi ve altın varak
çalışmalarına geçilmeden uygulama yapılacak olan bölgelerinde
hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Camii süslemelerinin işleyiş
sürecine göre altın varak ve kalem işi için alt zemin çalışmaları
yapılmalıdır. Bu işin en önemli kısımlarından biri de alt zemin
çalışmalarının doğru bir şekilde ve usta eller tarafından yapılması
gerekliliğidir.
Tezhipte kullanılan motifler nelerdir?
Tezhibin ana teması desendir. Deseni de oluşturan motiflerdir.
Motiflerin zenginliği ve çeşitliliği dekoratif sanatlarımızın yüzyıllar
boyunca ileri bir düzeye ulaşmasını sağlamıştır. Türk sanatçılar
bütün yaratıcı güçlerini süsleme alanında yoğunlaştırarak aşırı
derecede doğadan soyutlamaya ve stilizasyona yönelmişlerdir.
Doğayı hiç değiştirmeden taklit etmek yerine, onu üsluplaştırmayı
uygun görmüşlerdir. Tezhipte en çok kullanılan motifler
şunlardır:
Rumi: Sözlük anlamı Anadolulu demektir. Eski devirlerde Iran
yaylalarına kadar uzanan bütün Anadolu topraklarına Diyar-ı
Rum denirdi. XI yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından kullanılarak
süsleme sanatına sokulan ruminin tavşan, balık, kurt, kuş gibi
hayvanlı motiflerinden stilize edilerek yaratılmış olduğu görülür.
Sarılma rumi: Picîde rumi de denir. Sözcük Farsça olup kendi
içine sarılma, bükülme anlamındadır.
Sencide rumi: Yerine yakıştırılarak veya düşünülerek çizilmiş
anlamına gelir.
Hurda rumi: Büyük olarak çizilmiş olan rumilerin İç tarafı daha
küçük rumilerle bezenmiş olursa buna hurda rumi denir.
Ortabağ rumi: Rumi çizimleri sırasında bir noktada toplanıp, o
noktadan tekrar ikiye ayrılarak bölünen noktalara konan rumiye
denir. Rumi bağlantı görevi yaptığı için ortabağ ismi verilmiştir.
Üç iplik rumi: Üç ruminin birbiri içinden geçerek zarif bir dolaşım
görüntüsü veren çeşididir.
Ayırma rumi: Bu en çok kullanılan bir rumi çeşidi olup bölümleri
ve paftaları birbirinden ayırmak için kullanılır.
Hatai (Hatayi): Kaynağı belli olmayacak kadar stilize edilmiş
çiçek ve yapraklardan oluşan desene denir.
Berk (Yaprak): Daha az stilize edilmiş olup yaprak sayısına göre
değişik isimler almaktadır. Üç yaprak olana “Seberk” beş yapraklı
olana “Pençberk” denir.
Bordürler ve Geçmeler: Zincirleme halkaların birbiri içinden
geçerek devamı ile oluşan bir süsleme çeşididir.
Münhani: El yazması kitap süslemesinde XI. yüzyıl ile XV. yüzyıl
arasında çok sık kullanılan bir desen çeşididir.
Bulutlar: Gökyüzündeki su buharı birikintilerinin çeşitli

şekillerdeki görüntülerinden esinlenerek ve bu görüntüler stilize
edilerek çizilmiş şekillerdir.
Geometrik Motifler: Geometrik motifler Türk süsleme sanatında
önemli bir yer tutar. Özellikle Selçuklu döneminde geometrik
süsleme çok yaygındır.
Natüralist Bitki Motifleri: XVI. yüzyılın ilk yarısından başlayarak
XVII. yüzyıl sonlarına kadar çok kullanılmış olan natüralist bitki
motifleri lâle, gül, karanfil, sümbül, menekşe, nergis, hasekiküpesi
gibi çiçekler, bahar dalları ve selvi ağacı, asma yaprakları gibi
bitkiler yeni bir üslûp yaratmıştır.
Şukufe Tarzı: XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’ya
açılmasıyla birlikte her şeyde olduğu gibi süsleme sanatlarında
da Batı’nın Barok, Rokoko-Ampir üslupları Türk süsleme sanatını
etkilemiş “Türk Rokokosu” adı verilen yeni bir üslûbun doğmasına
sebep olmuştur.
Rozetler: Daire şeklinde olan bu motiflerin bazı sembolik
anlamları da vardır. Her çeşit süslemede çok yaygın olarak
kullanılan rozet motifinin zenginliği dikkati çeker. Özellikle
kitap tezyinatında gülce, nokta, hizip gülü gibi isimler olarak
kullanılmıştır.
Şemseler: Farsça güneş kelimesinden gelen oval formlardan
oluşan bu motiflerin çok değişik çeşitleri cilt kapaklarında
kullanılmıştır. XV. yüzyılda tezhip sanatında da en güzel
örneklerine rastlanmaktadır.
Köşelikler: Sayfaların köşelerinde ya da dikdörtgen şeklinde
bezenmiş yüzeylerin köşelerindeki üçgen formlara denir. İçleri
bezenerek bu köşe boşluklar doldurulmuştur.
Alıklık: Bezemenin yapıldığı sayfanın üst ve orta kısmında yer
alan bölüme denir. Yapıldıkları devirlere göre taç, tepelik gibi
isimler alır.
Panolar: Belirli formlar içinde bezenmiş kısımların bir bütün
içinde oluşturduğu kompozisyonun parçalarına denir. Koltuk,
köşelik vb. isimler alır.
Mesleğinizi seçenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Mesleğimizi seçecek olanlara önerimiz, sanat ve kaliteden
ödün vermeden mesleğin ve sanatın getirdiği sorumlulukları
her zaman ön planda tutarak yollarına sabırla ve azimle devam
etmeleridir.
Cami Dergisi ve çalışmaları hakkında görüşlerinizi alabilir
miyiz?
Cami Dergisi oldukça başarılı işler yürütmektedir ve bence
sektörümüzün olmazsa olmazları arasındadır.
Adem Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami Dergisi
olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

w w w.camidergisi.com
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menzil kurşun
Menzil Döküm Metal İnşaat San. Tic. A.Ş.

2005 yılından beri kurşun ve inşaat sektöründe
olan firmamız, Türkiye ve Yurtdışındaki bir çok camii
inşaatı yapımında ve malzeme tedariğinde faaliyet
göstermiştir.

Faaliyetlerine Adana da başlayan firmamız, vizyonu
gereği İstanbul’a taşınmıştır. Kurşun levha imalatında
Türkiye’nin ilk firmalarından biri olan firmamız
her geçen gün kalitesini artırarak yoluna devam
etmektedir.

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

Tel : (212) 574 06 01 GSM : (533) 775 23 17
e-mail : tkalaf@menzilkursun.com

www.menzilkursun.com
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17 Yıllık Deneyimini
Her Caminin
Özel Tasarımıyla
Buluşturan Bir Marka

DİJİTAL İMAJ
DEKORASYON

E
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rkan Bey Merhaba, Şirketiniz ve markanızı tanıyabilir
miyiz?
İmaj Dekorasyon, 17 senedir alanında deneyimli

Yapmış olduğumuz ürünler sanatsal olduğu için ürünün
bitmesi ve yerindeki o son fotoğraf bizim bu sektörde
yaşadığımız tüm zorlukları yok ediyor.

personelleri ile cami pencereleri (Beton Pencereler, Vitray

Yeni projeleriniz var mı?

Pencereler) sektörünün içindedir. Her bir camimiz için

İmaj

özgün tasarımlar yapmaktayız. Markamız tamamen müşteri

yapmış olduğumuz işlerde kalite çizgimizi koruyup

memnuniyeti üzerine kurulmuştur. Odaklanılan tek nokta

çağın gereksinimlerine ayak uydurarak bu sektörde

müşteri istek ve arzularıdır.

faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz. Müşteri

Teknoloji ile çalışmalarınız nasıl değişti?

portföyümüzü sürekli geliştirmek, bunu yaparken de

Teknolojiyi takip eden bir firma olduğumuzdan dolayı

müşteri memnuniyetini sürekli kılabilmek bizim olmazsa

teknolojinin ilerlemesi ile daha farklı ve daha kaliteli

olmazımızdır.

ürünler elde etmekteyiz. Daha değişik alternatifler oldukça

Dekorasyon sektörü takipçileri ve ürün almak isteyenler için

müşterilerimizin isteklerini geri çevirmeden kendilerine,

nelere dikkat etmeleri konusunda tavsiyeleriniz nelerdir?

doğru bir şekilde cevap verebiliyoruz. Böylelikle

Kaliteli eserlerin ortaya çıkabilmesi için takipçilerin ve ürün

müşterilerimiz yapmış olduğumuz işten memnun kalıyor.

almak isteyenlerin, kesinlikle yapılacak olan işin kalitesine

Bizde yerinde saymayan teknoloji ile beraber daima gelişen

önem vermeleri gerekir. Yapılan iş kalıcı ve sanatsal değere

bir firma haline geliyoruz. Buda bizi bu sektörde tercih

sahip olduğundan dolayı profesyonel bir ekiple çalışmak

edilen bir firma haline getiriyor.

bu iş için önemlidir. Bu sektörde çalışan firmalarda dikkat

Yaptığınız işin en zor tarafları var mı sizce? Bu zorluklar nelerdir?

edilmesi gereken diğer bir hususta seçilecek firmanın her

Tabi ki her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de

zaman yeniliğe açık olması ve gelişen teknolojiyi takip

bir takım zorluklar var. Fakat bence bu zorluklar, yapmış

etmesidir.

olduğumuz işi sevmemizle doğru orantılıdır. Siz işinizi ne

Erkan Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami Dergisi

kadar seviyorsanız zorluklarda o kadar aşılır duruma geliyor.

olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Dekorasyon

w w w.camidergisi.com

Şirketi

olarak

bugüne

kadar

Showroom: Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad.
Pehlivan Apt. 132/6 (Laura AVM karşısı) Lara/Antalya

Tel: 0242 324 08 44 | Gsm: 0532 771 04 44
Şube: Yeşilova Mah. Aspendos Bulvarı Nazif Akça Apt.
No: 180/A1 Muratpaşa/Antalya

Tel: 0242 312 44 64 | Gsm: 0532 771 04 44
Fabrika: Avni Tolunay Mah. Hürriyet Cad.
4509 Sok. No: 29 Kepez Antalya

Tel: 0242 227 86 66
E-mail: info@hanedansomine.com
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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.

www.kazakinsaat.com

Necip Fazıl Mah. Antalya Cad No:134 Sultanbeyli - İstanbul

Sadık KAZAK 0537 303 93 57
E-mail: sadik@kazakinsaat.com - info@kazakinsaat.com

" Teknolojinin Buluşma Noktası"

’’DİSTRİBÜTÖRÜ OLDUĞUMUZ MARKALAR’’

Girne Mahallesi Küçükyalı Iş Merkezi,
H13 Maltepe-İstanbul
Tel: 0216 565 69 71 E-mail: info@kalepro.com
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RÖPORTAJ
Firma
Röportajı:

SERKO
HALI’yı
İkinci Bölüm
Cami Dergisi Aralık 2016 sayısında konuk ettiğimiz 1974 yılından bugüne
hem yurt içinde hem de yurtdışında halıya ilham veren Serko Halı firma
röportajının ikinci bölümünü keyifle okumanızı dileriz.

S

ektörünüzdeki çalışmalarınız için önümüzdeki yıllar
için öngörüleriniz nelerdir?
Gerek ülkemizde gerekse yurt dışındaki camilerimizin
kaliteli yün halı ihtiyacı talebi gün geçtikçe artarak devam
etmektedir. İnsanoğlu var olduğu müddetçe ihtiyaçlarının
devam etmesi Yaradan Rabbine karşı kulluk görevini yerine
getirmesi kaçınılmazdır.Ekonomik ve sosyal refah düzeyinin
artması ve teknolojik gelişmeler sonucunda insanlar daha
bilinçli, can ve mal güvenliğini ön plana alan ürünler tercih
etmektedirler. Bu tercih hem bizim cami halısı sektöründe
hem de diğer bütün sektörlerde kendini göstermektedir.
Bu nedenle Cami halısı sektöründe kaliteli yün halı üretimi
yapan üreticilerin Uluslararası Yün Birliği WOOLMARK
üyesi olması ve kalite standartlarını bu birliğin talep ettiği
günümüz şartlarına göre geliştirmesi durumunda işlerinin
artarak devam edeceği muhakkaktır.

İşinizdeki güçlükler ve işinizin cazip tarafları nelerdir?
Bizler üretici firmayız. Koyunun sırtından Mayıs ve Haziran
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ayında kırkılan yapağıları yıkama tesislerinde yıkandıktan
sonra hammadde olarak fabrikamıza getirerek halı
yolculuğuna başlamış oluyoruz. Haliyle bu yapağının toz
çarkından geçirilmesi, harman yağı ile yağlanıp yumuşaması
için harmana dinlenmeye yatırılması, tarak makinasında
büküsüz ilme haline getirilmesi, havalı vargel makinasında
bükülerek sağlamlık kazandırılması, katlama makinasında
iki adet ilmenin tek kat haline getirilmesi gerekir. Bobine
sarılı ilmelerin çile makinasında çile haline dönüştürülmesi
ve bu şekilde boyanması, tekrar boyalı çilelerin aktarma
makinasında bobin haline getirilmesi halı üretim
yolculuğumuzun yarısıdır.
Daha sonra ilmeklerin dokuma tezgâhlarında çözgü ve
atkı kullanılarak halı haline getirilmesi, sırt yolma işlemi
ile sırt temizliğinin yapılması, akabinde sırtının tutkal ile
aprelenmesi, ön yüzünün traşlama yapılması gerekmektedir.
Kenarlarının overlok yapılması, süpürülerek rulolanması,
ambalajlanması döşemeye hazır hale getirilmesi emek

w w w.camidergisi.com
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yoğun ve her aşamasında kontrol ve takip gerektiren
meşakkatli bir süreçtir.
Bütün bu aşamalardan sonra araçlara yüklenen halılarımız
ülkemizin ve dünyanın her bir yerindeki camilerimize
gönderilmektedir. Camilere ulaşan halılarımız daha sonra
döşeme ekibimizin gelmesi ile yerinde döşeme işlemine tabi
tutulmaktadır.
Bu süreçler doğal olarak kaliteli iş yapmayı düstur edinen bizler
için oldukça yorucu geçmektedir. Her ne kadar teknolojinin
imkânlarından istifade ediyor olsak ta insan faktörü her
zaman önemini muhafaza etmektedir. Neticede teknolojiyi
icat edende insanoğludur.

Üretimini yaptığımız halılarımızın
camilere döşenmesi, cami yönetimi
ve cemaati tarafından yaptığımız
işlemiz takdir edilmesi, kabul görmesi
bizlerin en mutlu olduğu zamanlardır.
Yaptığınız işin en büyük zorluğu sizce nedir?
Bizim halı üretimi sürecinde en büyük zorluğumuz istediğimiz
evsafta yün bulma noktasında ortaya çıkmaktadır. Cami
halısında kullandığımız yünlerde tel kalınlığı olarak 3436 mikron arası olması, uzunluk olarak 2-4 inç ile 4-6 inç
arasında olması renk olarakta YZ0 ile YZ1 arasında olması
gerekmektedir. Ülkemizde yetişen koyunlarda ıslah edilme ve
yün tasnifleme çalışmaları yapılmadığı için her bölgedeki, her
sürüdeki koyunlardan çok farklı yünler elde edilmektedir.
Doğal olarak bu standartların üzerinde yapağı temin
ettiğinizde bu ürünlerden elde edilen halılar daha sert
ve katı bir görünüm arz etmekte namaz kılma konforu
azalmaktadır. Eğer bu standartların daha altında bir yapağı
ile halı ürettiğinizde bu halıda çok yumuşak bir tuşeli olmakta
ancak bu sefer de namaz kılma esnasında dizlerin geldiği
bölgedeki ilmeler çökme ve iz yapmaktadır. Meydana gelen
bu olumsuzluk ta halının kullanım ömrünü kısaltmaktadır.
Oysa ithalat yolu ile Yeni Zelanda’dan getirdiğimiz yapağılar

hem kalınlık olarak, hem uzunluk olarak hem de renk olarak
tasnif edildiği için sipariş anında talep ettiğiniz standartları
söylediğinizde daima aynı evsafta ürün gelmektedir. Bu
sayede halınız hep aynı tuşede, kalitede, renkte devamlılığını
da sağlamış olmaktadır.
Bizim yün halı üreticileri olarak yetkililerden talebimiz
ülkemizde de özellikle koyun ırkında soy genetik ıslah
çalışmalarının yapılması hem yetiştiricinin daha fazla
yapağıdan para kazanmasının önü açılmalı hem de bizler gibi
kullanıcıların aynı standartta ürüne kavuşması sağlanmalıdır.
En büyük getirisi de yurt dışına döviz çıkışımız önlenmiş
olacaktır. İthal yünün artısı sadece standartları olmasından
kaynaklanmaktadır.
Halının ilmelerinin arası (kalınlık 15 mm) karanlık ve doğal
olarak yünün sıcaklığı da bu bakterilerin kolay büyümesini
ve gelişimini de hızlandırmaktadır. Bu bakteriler namaz
kılma esnasında secdeye giden cemaatin burnu vasıtası ile
akciğerlere geçiş yaptığı böylece astım ve solunum yolları
hastalıklarının yayılmasına neden olduğu gözlemlenmiştir.
Kullanmaya başladığımız hijyen kimyasalları sayesinde
bu zararlı bakteriler yararlı bakteriler haline dönüşmekte
insan sağlığını olumsuz etkileyen özelliğini kaybetmektedir.
Bu özelliğini halının 10 kez yıkanmasına kadar muhafaza
etmektedir. Bu özelliği Türkiye de yün cami halısında ilk
kullanan firma olmamızın haklı gururunu yaşamaktayız.
Tamamladığınız projelerde yaşadığınız ilginç bir anınızı
okuyucularımızla paylaşır mısınız?
Tamamlanan projelerde unutamadığım anım deyince aklıma
Moskova Ulu Cami geliyor. Bu camimiz için belirlenen renk
ve desende halılarımızı hazırladık ve döşenmek üzere camiye
gönderdik. Anlaşma gereği halılarımız Moskova ya vardığında
akredite olmuş Uluslararası geçerliliği olan Laboratuarlarda
tahlil ve test edilecek bizden talep edilen ve bizim de taahhüt
ettiğimiz aynı kalitede olduğu teyit edilecekti. Halılarımız test
ve tahlil için laboratuvara gönderildiğinde solunum testi de
yapılacağı bizlere söylendi. Tabi bizler o aşamaya kadar böyle
bir test olduğundan haberimiz bile yoktu. İstenilen sonuç,
yangın esnasında halı %100 yün olduğu için yanma olmayacak
ama neticede ortaya yanma işlemi sonunda ortaya duman
salınımı çıkacak bu ortaya çıkacak olan duman ve gazların o
an camide bulunan cemaati sağlığını tehlikeye atacak boyutta
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olmaması isteniyordu. Test şekli ise 2 m2 halı yanma işlemine
tabi tutuluyor, dumanı ise 1 m3 kapalı odada toplanıyor ve bu
odaya 6 adet fare bırakılıyor belirli süre sonunda en fazla 2
adet farenin ölmesi normal karşılanıyor 2 den fazla farenin
ölmesi ise insan sağlığı için tehlike arz ediyor anlamı çıkıyor.
Sonucun bu şekilde çıkması giden halımızın iadesi kabul
görmemesi anlamına geliyor.
Tabi bizler bu testi daha önce hiç yaptırmadığımız için, her
ne kadar taahhüt ettiğimiz standartlarda üretim yapmış olsak
ta kaliteli üretim yaptığımızdan emin olsak ta endişelendik.
Şükürler olsun netice bize bildirildiğince çok rahatladık
halımız bu testi başarı ile geçtiği söylendi bizi tebrik ve
teşekkür ettiler. Bize bildirilen bilgide deney sonunda 2 tane
farenin telef olduğu 3ncü farenin ise sağa sola sallandığı ama
son anda kendini toparlayarak yaşama döndüğünü söylediler,
hatta bizlerde espri olarak, Lütfen bize o fareyi verin onu en iyi
şekilde kaliteli peynirlerle ağırlayalım dedik. Şükürler olsun bu
sayede Moskova da solunum testinden geçen ilk halı markası
olma fırsatını yakaladık.

camiler inşa ediyor, İslama ve Müslümanlığa hizmet ediyor
gelecek nesillere eser bırakıyorsunuz’ diyoruz. Bu çerçeveden
baktığımız zaman Beyaz Rusya Belarus Minsk Cami’nin halı
döşenmesinde duyduğum mutluluğu anlatamam. Yıllarca
ibadet etmelerine imkân verilmeyen, İslamiyet’i yaşayamayan
insanlara yıkılan camilerinin yerine o bölgenin en büyük ve
muhteşem cami inşa ediliyor ve bizlere de Serko Halı olarak
bu caminin halısını döşemesi nasip oluyor. Minsk camisinde
ibadet eden insanların mutluluğunu ve sevincini gördükçe
Rabbimize ne kadar şükretsek azdır diyoruz.
Halı sektörü takipçileri ve ürün satın almak isteyenler için
tavsiyeleriniz nelerdir?
Camilerine halı alacak olan kişi ve derneklere tavsiyemiz
kesinlikle kaliteli ürün almalarıdır.
Kalitesini ispatlamış, referansları olan firmaları tercih etmeleri
doğru olur. İlk etapta pahalı olan bu ürünler uzun yıllar
sorunsuz kullanımları sonucu en ucuza gelmiş ürün olurlar.
Yurt dışına yaptığımız satışlarda ilk önce halı numunesi
ile beraber gerek Türkiye deki gerek se yurt dışındaki
laboratuvarlarda yaptırdığımız tahlil sonuçları talep edilir.
Bu şekilde halı alımına karar verildiği zaman yapılan
sözleşmeye halı camiye döşemek için geldiği zaman tekrar
bizim ülkemizde tahlil ettirilecek sonucun aynı olduğu teyit
edilecek diye madde yazılır. Bizler halımızı teslim ettiğimizde
de halılarımız gittiği ülkede tahlil ve test ettirilir çıkan sonuç
bizim taahhüt ettiğimiz sonuçla kıyaslama yapılarak halının
döşenmesine karar verilir.

Bugüne kadar tamamladığınız ve işi tamamladığınızda size güç,
mutluluk ve huzur veren en önemli projenizden bahseder misiniz?
Şüphesiz bütün camilerimiz Cenabı Mevla’mın evleridir,
Mekke-i Mükerreme’nin şubeleridir. Bu nedenle en küçük
mescitten en büyük camiye döşediğimiz halılarda bize
memnuniyet yansıdıkça çok memnun oluyoruz keyif ve haz
alıyoruz.
Bizleri en çok sevindiren projelerimiz yurt dışında yaptığımız
çalışmalardır. Hatta her yurt dışı projesi için yeni yapılan
camilere gittiğimizde devamlı olarak Dernek Yöneticilerine,
Din Görevlilerine ‘Sizler günümüzün sahabelerisiniz, ekmek
parası için geldiğiniz gurbet ellerde kendinizin gayreti ile
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Aslında olması gereken budur. Çünkü camilerde paralar
hayırsever vatandaşlardan toplanmaktadır. Haliyle bu
paraların doğru ve kaliteli ürünlere harcanması ve bu işlerde
azami titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılan
satış işleminin sonunda alıcı mağdur olmamakta mutmain
olarak halısını döşettirmektedir. Bizler Serko Halı olarak
imalat ve üretimimize ilk günkü heyecan ve şevkle devam
etmekteyiz. En kaliteli halıyı en uygun fiyata üretmek ve
camilerimize döşemek temel düsturumuzdur.
Bülent Bey, değerli röportajınız ve vermiş olduğunuz bilgileri için
teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

w w w.camidergisi.com

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

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

 : bilgi@kutahyaciniyapitasarim.com

www.kutahyaciniyapitasarim.com

GELENEKSEL MAHYA SANATINI TEKNOLOJİ İLE
BULUŞTURDUK!
Dijital Led Mahya; hareketli, değişken, fonksiyonel
yapısı ile toplumsal bir iletişim aracı görevini üstleniyor.
Dijital Led Mahya, ülkemizin tüm illerinde yüzlerce,
yurtdışında ise onlarca noktada bulunmaktadır.
Mahya, aydınlatma projektörleri ve led
ürünlerimizle camilerde hizmet vermekteyiz.

kandil

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

Yeşilce Mah. Yıldız
Y ld Sok.
S k No
N 1/D Seyrantepe
S
t
Kağıthane
K ğ th
/ İstanbul

Tel : 0212 278 4405 Mobil: 0542 451 42 59
E-Posta: info@dijitalmuhendislik.com
w w w . d i j i t a l m u h e n d i s l i k . c o m

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

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

w w w . m e r t c a n l a r m e r m e r . c o m
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www.ehlikalem.com

RÖPORTAJ
‘Kale Teknoloji
Grup’ Bünyesindeki

KALEPRO
Şirketi 25 Yıllık
Çalışmalarını
Bilişim’le Büyütüyor

S

avaş Bey Merhaba, Sektördeki sorunlar ve
işinizin güçlükleri nelerdir?
İşimizdeki güçlüklerden bazıları özellikle cami

Yaptığımız işin en büyük zorluğu, ürünü bilmeden
satın almak isteyen ve sadece ürünün fiyatına göre

sektöründeki bilinçsiz ve projesiz işler, uzak doğu malı,

alma

kalitesiz ürünler ve hiçbir şekilde akustik hesaplaması

müşterilerimizdir. ‘Ses varsa problem yok’ düşüncesiyle

yapılmadan sadece fiyat odaklı yapılan alımlar olarak

yaklaşılan satın alma hizmetinde hiçbir altyapısı ve

sayabiliriz. Sektörde profesyonel seslendirmenin ne

ehliyeti olmayan firmalar ve satıcılar, müşteriyi yanlış

kadar önemli olduğunu, bir cami yapılırken en önemli

yönlendiren satış hizmetleri de bu durumu arttırmaktadır.

sistemlerinden bir tanesinin de ses sistemleri olduğunu
ve cami içindeki sesin ortam akustiğinin iyi sağlanmasının
ibadet etmeye gelen insanlara daha iyi bir feyz ve huzur
verdiği gerçeğini camilerimiz yeni yeni kavramaya
başladı.
Teknoloji ile birlikte işinizde değişen yenilikler ve
çalışmalar nelerdir?
Teknoloji bizim sektörümüzde her gün değişmektedir.
Yeni sistemler-ki dünyada bu çok uzun zamandır
kullanılıyor -bizde daha yeni yeni kullanılmaya başlandı.
Column Speaker dediğimiz ve yukarıdan aşağı olarak
çizgisel hoparlörlerin kullanıldığı dijital sistemler
diyebiliriz. Bu sistemler sayesinde bütün bölgelerde
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Yaptığınız işin en büyük zorluğu sizce nedir?

potansiyelini

belirleyerek

ürünlerini

seçen

Mesleğinizi seçen yeni meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz
var mı?
Teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmeliler, her
gün kendilerini yenilemeliler ve kaliteli işler yapmalılar.
Sektörünüz takipçileri ve ürün almak isteyenler için
nelere dikkat etmeleri konusunda tavsiyeleriniz nelerdir?
Dikkat etmeleri gereken konuların başında, firmaların
yapısı, distribütör olup olmadıkları, referansları, proje
departmanları var mı, garanti süreçleri nasıl işliyor,
bundan sonra ürünlerin kalitelisi geliyor-ki bu da
tamamen projelendirme ile ilgili bir konu- ne istediklerini
bilirlerse ürünleri ve en iyi teknolojiyi en hesaplı fiyata

aynı ses gücünü ve kalitesini duyabiliyorsunuz; bu

alabilirler.

sistem mühendislik isteyenler için ve projelendirilip

Savaş Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami Dergisi

kurulabilecek bir sistemdir.

olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

w w w.camidergisi.com

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

Akbulut Mermer
-PSBT.BI,VUTBM$BE4PL/P".FSBN,0/:"t5FMt$FQ
E-mail:akbulutmusamermer@gmail.com

www.akbulutmermer.net | www.akbulut-mermer.com
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Abdest heryerde!

Kompakt, Konforlu Abdest Lavabosu.
anyolarımız artık bireysel abdest alma alanlarına bu eşsiz abdest
küveti ile çevrilebilinir. WuduMate-R güvenli, konforlu evdeki
banyodan iş yerlerine, okullara, sağlık tesislerine, hastahanelere
ve imaretlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Mescid, ibadethane, namaz yeri olan ve
ihtiyacı duyulan ofislerde, okullarda,
hastahanelerde, hapisanelerde, devlet dairelerinde, alışveriş
merkezlerinde, kapalı ve açık kişisel, toplumsal ve kamusal
alanlarda kolayca montaj edilebilen abdest küvetleri
Müslümanların çalıştığı, vakit geçirdiği ve ziyaret ettiği
heryerde, bir WuduMate-C Abdest Küveti bulunmalı.
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ÖNDER NARİN
Markası ve 27. Yılla
Birlikte Büyüyen

NARİN GRUP
Bünyesindeki
Çalışmaları

Ö

nder Bey Merhaba, gün geçtikçe gelişen
ve büyüyen bir markasınız. Sizi biraz
daha yakından tanıyabilir miyiz?

1978 yılı Kayseri doğumluyum. Nakkaşlık
mesleğine 1990 yılında çıraklıkla başladım. Bu
yılla birlikte inşallah 26 yılımı bu meslekte geride

çalışmanın vermiş olduğu keyifle işlerine devam etmektedir.

bırakmış, 27. yıla girmiş olacağım. 27 senedir çok sayıda

Bu işi artık merdiven altı diye tabir edilen kişiler ya da

projede bizzat yer almış bulunmaktayım. Yaklaşık 12 yıldır da

firmalardan, firması olupta yetersiz deneyimi olan benim

kendi işimi yapmaktayım. Geçtiğimiz 12 yıla çok özel projeler

tabirimle nakkaş değil de boyacı olan kişilerden kurtarmaya

sığdırdım. Allah’ın izniyle de yer aldığım bütün projeleri

çalışıyoruz.

hakkıyla tamamlamayı başardım. Bu projelerin hepsinde de
severek çalıştım. 2010 yılında Nakkaş Önder Narin adında

Nakkaş sanatının Osmanlı Dönemi’ndeki

kendi firmamızı kurduk. Bu yıl firmamız 6. yılını doldurdu. 6

saygınlığını ve kimliğini kazandırmayı

yılda kariyerimin dönüm noktaları dediğim camileri yapmak
bize kısmet oldu. Yurt içi fuarlarda şirket olarak bulunduk.

amaç edinmiş bulunmaktayız. Bunun için

Şirketimizi bir dünya markası yapmak için gecemizi

ne yapılması gerekiyorsa şimdiye kadar

gündüzümüze kattık ve bunu da büyük ölçüde başardığımıza

olduğu gibi, bundan sonrada elimden

inanıyorum. Örneğin, 2009 yılında bünyemizde 8 çalışanımız

geleni yapmaya hazırım.

ile devam ederken şuan şirketimiz bünyesinde devam eden
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önemli camilerde nakkaş olarak çalışan 30 personelimiz

Türkiye’de gün geçtikçe büyüyen Nakkaşlık sanatını nasıl

bulunmaktadır. Ayrıca çalışmalarımızın daha verimli

değerlendiriyorsunuz?

uygulanabilmesi için ofis ekibimizde sürekli çalışmaktadır.

Nakkaşlık sanatı asırlardır Osmanlı ve Selçuklu Dönemleri

Tüm çalışanlarımız bizim bünyemizde, kurumsal bir ortamda

ile pekiştirilmiş bir şekilde ilerliyor. Günümüzde ise modern

w w w.camidergisi.com

RÖPORTAJ
anlamda farklılıklarda kazanmış durumdadır. Tarih boyunca

üzerinde durmamız gerektiğine inanıyorum. Onun dışında biz

Emevîler, Abbasîler, Memlukler, Fatımîler, Selçuklular,

işimizi yaparken sorunları görmeden elimizden gelen en iyi

Osmanlılar, daha sonra da Cumhuriyet Dönemi’nde hem

eserleri kazandırmaya çalışıyoruz.

Türkiye, hem diğer Müslüman ülkeler bu sanatı geliştirmekte
birbirleriyle yarışmışlardır. Tabiî bu sanat ihtiyaca binâendir,
mimariye görede şekil alır.
Günümüzde nasıl ki bilgisayar fontları farklı alanlarda
kullanılıyorsa, nakkaş sanatı da öyle bir şeydir. Aldığımız
projelere bağlı olarak en uygun sanatı bu mimari yapılara
uygulamaktan keyif almaktayız.

Kendini ispatlamış, güven duyulan
ve nakkaş kadrosu çok deneyimli,
fırçaları gayet düzgün ustalardan

2017 yılında yeni projeleriniz var mı?

oluşan bir ekibiz. Nakkaşlık

İstanbul Çamlıca Tepesi Camii hali hazırda nakkaş işlerimiz

bizim aslında işimiz olmakla birlikte

arasında en gözde olan işimizdir. Ayrıca Kayseri’de Organize

aynı zamanda yaşam kaynağımızdır.
İşinizdeki güçlükler ve işinizin en cazip tarafları nelerdir?
Günümüzde bu soruya iş olarak değil de iş hayatımızda
karşımıza çıkan bir sorunu açıklamak isterim: Cami
yönetimlerinin doğru insanlarla ya da firmalarla çalışmamaları
beni oldukça üzmektedir. Bu sebeple öncelikle çalışmak
istedikleri firmaları seçerken dikkatli ve doğru bir seçim
yapmaları gerekiyor. Çünkü işi almak için ucuz şekilde
fiyatlara talep edip daha sonra işin yarısına gelince zarar adı
altında camileri mağdur ettiklerini sıklıkla duyuyoruz. Cami
için ne istediklerini bilmeleri de çok önemlidir, Camiler bizim
ibadethanemiz olduğu için bir konut yaparken gösterilen
özenin iki katı daha fazla özen göstermemiz gerektiğine
inanıyorum. Öyle camilerle karşılaşıyoruz ki mesleğim adına
görünce gerçekten çok üzülüyorum. Tam anlamıyla bir facia ile
karşılaşıyorum. Camilerimiz, bizim işimiz, düzgün yapılmadığı
takdirde vebali olan bir iştir. İnsanlar evlerinin, çocuklarının
rızıklarını keserek yardım ediyorlar, hayır ve bağış yapıyorlar.

sanayi bölgesinde yaklaşık 3000 m2 kapalı ibadethanesi olan ve
açık olan ibadethanesi ile birlikte 10.000 kişiye yakın kapasitede
bir camii inşaatımız devam ediyor. Biz buraya başlarken
Nakkaş işi için görüşme amacıyla gitmiştik. Ancak sonradan bir
öneride bulunduk ve anahtar teslimi yapma konusu bu şekilde
görüşmemize dahil oldu. Bu camiyi Kayseri‘ye kazandırmak
için ‘Önder Narin İnşaat’ olarak kolları sıvadık. Tabi bu işin
başına gelmemize vesile olan Kayseri Organize Sanayi Bölge
Başkanımız Sn. Tahir Nursaçan, Fen İşleri Müdürü Sn. Abdullah
Deneyen, Bölge Müdürü Sn. Ali Yaprak ve birlikte çalışmamıza
vesile olan tüm Kayseri OSB Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlar
bize güvendiler. Bunun için onlara teşekkürü borç bilirim. Bu
projemizde çok değerli bir proje, severek çalışıyoruz. Proje
mimarımız Hakan Şahan ile sürekli istişareler yaparak projesine
emek verdiği bu eseri inşa ediyoruz. Bittiğinde hem Kayseri
için büyük bir kazanım hem de bizim için çok güzel bir referans
olacaktır. Her biri 70 metre yüksekliği olan 4 adet minaresi ile
34 metre kubbe çapı, 41 metre kubbe yüksekliği ile bu güzel
eseri inşallah 2017 yılı içerisinde hizmete açacağız.

Hakkı olan o kadar çok insan varken o insanları bulup

Önder Bey, değerli röportajınız için teşekkür eder, Cami Dergisi

helalleşmek mümkün bile değildi. Bu sebeple hassasiyetle

olarak çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

w w w.camidergisi.com
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www.otelekipmanlaridergisi.com
internet adresimizi mutlaka ziyaret etmelisiniz…

Mirman Kurşun, Vakıﬂar geleneğinin devamı olarak, kara düzen kurşun üretim tesislerinden günümüzün modern üretim
tesislerine uzanan 45 yıllık bir tecrübeyle K. Kadir MİRDOĞAN ve Maniş Yapı İzolasyon’un ortak girişiminin bir sonucu
olarak kurulmuştur.
Kurşun günümüzde 1. ve 2. kalite olarak ayrılmaktadır. Biz 1. Kalite kurşunu saf kurşun olarak, 2. Kalite kurşunu normal
kurşun olarak adlandırıyoruz. Saf kurşun; %99.96 ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu oranın altında kalan kurşun normal
kurşun olarak adlandırılır. Mirman Kurşun rafine işlemlerini yardımcı kuruluşlarla birlikte son teknoloji alet ve makineler
kullanarak en ince noktaya ulaştırmayı başarmıştır.
Mirman Kurşun 2017 hedef, üretim kapasitemizi 300 tonda 500 tona çıkartmak ve doğru satış politikalarıyla üretim
kapasitesi kadar satış yapabilmektir. Burada asıl amaç, üretim kalitesi ve satış politikalarından ödün vermeden gelecek
yıllara güven tesis etmektir.
Zamanında ve doğru mal teslimi konusunda sıkıntılar yaşanması, kurşun piyasasında ki güvensizliğin artması ve önlem
alınamaması bizi bu imalat sektörüne adım atmaya zorladı. Uygulayıcı olarak 45 yıllık bir tecrübeye sahibiz buda
piyasadaki eksiklikler ve sorunlar ile alakalı olarak empati yapabilmemize vesile oldu. Bunu da avantaja çevirmek adına
kendi ürettiğimiz levhanın sektördeki diğer uygulayıcılar için mevcut bütün sorunları tolore edebilmek adına 1 adım
önde gitmemize sebep olmuştur.

Çeltik Mah. Dokuzluk Sok. Arı Kimya Apt.
No:52/1 Silivri/ISTANBUL
0 (212) 749 71 33
0 (542) 323 42 14
0 (505) 830 96 56
info@mirmankursun.com

www.mirmankursun.com
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