
Değerli Metalürji Mühendisi Dostlarımız, 
Sizleri Cam Ocağı’nda Cam Üflemeye Davet Ediyoruz!  

 
Cam sanatı başta olmak üzere, güzel sanatların her dalında faaliyet göstermeyi, 
geleneksel sanatlarımıza sahip çıkmayı, bunları çağdaş bir yaklaşımla geliştirmeyi ve bu 
konularda eğitim ve üretime yönelik faaliyetlerde bulunmayı amaçlayan Cam Ocağı 
Vakfı, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.Cam Ocağı Vakfı, kar amacı gütmeyen bir 
kuruluştur. Vakfın amacı özetle şöyledir; öncelikle cam sanatları başta olmak üzere, 
güzel sanatların her dalında geleneksel ve çağdaş sanat dallarında faaliyet göstermek, 
geleneksel sanatlarımızın kaybolmasını önlemek, bunları çağdaş seviyede geliştirmek, 
sayılan bu konularda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek. 
 
Cam Ocağı Vakfı Eğitim Tesisleri, İstanbul Beykoz ilçesinde, Cumhuriyet Köy ile Riva 
arasında yer almaktadır; 20 dönüm büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulan ve özenli 
mimarisiyle dikkat çeken bu tesis içinde,  öğrencilerin konaklaması için tasarlanan 20 
odalı bir yurt binası da yer almaktadır. 
 
Vakıf, 2002 yılı yaz eğitimlerine 26 Mayıs 2002 tarihinde başlamış ve ikişer hafta 
süren altı dönem sonunda, 21 Eylül 2002 tarihinde yaz dönemi eğitim programını 
tamamlanmıştır. Her eğitim döneminin son cumartesi günü öğleden sonraları, 
öğrencilerin yaptığı çalışmalar Riva Deresi yanındaki açık alanda sergilenmiş; 
öğretmenler, ziyaretçiler ve Vakıf çalışanlarının beğenisine sunulmuştur. Sergiler, hem 
iki haftalık eğitim sonunda cam ile neler yapılabileceğinin görülmesi , hem de hoş bir 
birliktelik olması açısından kuruma ayrı bir zenginlik katmıştır.  
 
2002 yılı yaz eğitimlerine katılan öğrenciler, meslek ve yaş olarak geniş bir yelpaze 
sergilediler. 25-45 yaş arasındaki katılımcılar arasında seramik sanatçısından elektrik 
mühendisine, üst düzey yöneticiden öğretim üyesine kadar farklı mesleklere mensup 
kişiler vardı.  
 
Cam Ocağı Vakfı Eğitim Tesisleri’nde, cam eğitimi vermek üzere kurulan Cam 
Ocağında, Vakfa mali olarak katkıda bulunması beklenen minik bir üretim faaliyeti de 
yürütülüyor. Tabii ki, tüm üretim tamamen el yapımı. Üretim sırasında, cam üfleyen 
ustalarımızla sohbetlerimiz hep “maden” üzerine; “maden”de o gün habbe var mıydı? 
“ürün içinde hava kabarcığı oluştu mu?’şeklinde   Çoğunun görüşü ise“cam madeni”nin, 
diğer “maden”lerden çok farklı olduğu şeklinde. 
 
Cam hem girdileri açısından, hem de ortaya çıkan ürünler açısından sonsuz bir 
malzeme. Bildiğiniz gibi, cam fırını da sürekli yanan bir fırın. Adeta her an soluk alıp 
veren, kutsal bir canlı gibi. 
 



Cam üretimi, takım oyununun görülebileceği en uygun alanlardan biri. Her bir parçanın 
üretiminde, sessiz ve olağanüstü uyumlu bir anlaşmaya şahit oluyorsunuz. 
 
Ancak maalesef, arızalanan cam fırınımızı Eylül 2002 ayı sonunda söndürdük ve yeni 
bir cam fırını inşası için çalışmaktayız. Bu konudaki katkı çabaları nedeni ile, Metalürji 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yöneticileri’ne teşekkürü borç biliriz. 
 
Tüm metalürji mühendisi dostlarımızı, hafta sonu düzenlenecek atölye çalışmalarında 
veya iki haftalık kurslarda, Cam Ocağı’nda cam üflemeye davet ediyoruz! 
Cam Ocağı Vakfı Eğitim Tesisleri, sıkılmadan yarım gününüzü geçirebileceğiniz 
cennetten bir köşe. Cam üflemeye gelemeseniz bile, Metalürji Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nin düzenleyeceği bir gezide, sizleri aramızda görmek isteriz. Tabi bu 
gezinin yeni cam fırınımız yandıktan sonra düzenlenmesi daha uygun olacağını 
düşünüyoruz.. 
 
Cam Ocağı Vakfı, zaman içinde cam sanatı birikiminin yanında, oluşacak teknik 
birikimini de, Ülke yararına kullanacak ve bu birikimi paylaşacaktır. Bu konu ile ilgili 
olarak Metalürji Mühendisleri Odası ile her zaman yakın bir işbirliği içinde olacağımıza 
inanıyoruz. 
 
Cam Ocağı’nın yanmaya devam etmesi için, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. 
Alacağınız günlük kullanım eşyalarınız ve hediyelerinizde Cam Ocağı ürünlerini tercih 
etmeniz bize verdiğiniz desteğin en önemli,göstergesi olacaktır.  
 
Ömer Sandıkçıoğlu 
Endüstri Mühendisi 
ODTÜ - 1979 
 
Telefon: 0.216.433 3690-93 
Faks   : 0.216.433 3021 
Web : www.camcocagi.org  
e-mail : info@glassfurnace.org  
 
Cam Ocağı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için www.camocagi.org adresini 
ziyaret ederek, ana sayfanın altındaki kayıt alanına  e-mail adresinizi girebilirsiniz. 
 
Görseller:  

- Yurt 
- Tesis 
- Cam üfleyen usta, ellindeki pipo (*) ile yerçekimine maharetle karşı koyarken, 

birazdan özel bir cam parça olacak olan “maden” de, ustaya karşı koyuyor. 
“Maden”in karşı koyması boşunadır. (İSMET USTA’LI BİR RESİM) 

http://www.camcocagi.org/
mailto:info@glassfurnace.org
http://www.camocagi.org/


- Birkaç ürün 
 
(*) Cam üflerken kullanılan sıcağa dayanıklı metal çubuk  
metalist@tr.net  
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