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MÜHENDİSLİK ANLATILARI

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN MÜHENDİSLİK ÖYKÜLERİ
*

CAM SANAYİİ

Baha Kuban **

K

Modiana fabrikasından gelirler. Üretim 1 Temmuz 1935’de başlar.

urtuluş Savaşı sonrası genç
Cumhuriyet’in ilk sınai girişimlerinden biri cam sanayinin
kurulması olmuştur. 1933’de hazırlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
cam sanayinin kuruluşunu öngörmekteydi. Aralık 1933’de Başbakanlık için hazırlanan bir raporun seramik endüstrisi ile ilgili bölümünde
cam sanayisinde modern endüstrinin gerekleri anlatılmakta, hammadde tedariği, talep ve kapasiteler
değerlendirilmektedir. Raporda ilk
aşamada 3.000 ton/yıl kapasiteli bir
şişe ve bardak üretiminin, daha sonraki yıllarda da 2.000 ton/yıl kapasiteli bir pencere camı üretiminin devreye alınması tavsiye edilmektedir.

Atatürk fabrikanın kuruluşu ile yakından ilgilenmektedir. Karşılaşılabilecek zorlukların aşılması için en
yakın arkadaşlarından Kılıç Ali, Hacı
Mehmet, Cavit ve Mustafa Mecdi
Boysan Beyleri idare meclisine koyar.
Bu arada kendisi de tam üç kez fabrikayı ziyarete gelir.
27 Mayıs 1935’te henüz montaj devam etmektedir ve fabrikanın tari-

Cumhuriyet Hükümeti 1934 yılında çıkardığı bir kararname ile İş
Bankası’na Türkiye’de cam sanayisini
kurma görevini verir. Kararnameyle
bu fabrikaya 8 ilin talebini karşılamak üzere 25 yıllık bir imtiyaz tanınır.
Fransız Fours Stein firması fabrikanın
ilk tesisatını getirir, ilk kalıplar ve cam
ustalarının bazıları 1902’de kapanan
* Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-II" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
**
Dr., Uzman Danışman, Demir Enerji
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hinde unutulmaz bir gün yaşanır.
Fabrikanın umum müdürü Adnan
Berkay’ın anılarından devam edelim:
“Büyük Atamız, yanında Şişe ve Cam
Fabrikası Şirketi’nin İdare Meclisi Reisi
Sayın Bay Ali Kılıç, Salih Bozok, Hasan
Cavit, Hacı Mehmet ve diğer zevat olduğu halde ansızın fabrikaya geldiler.
Deha ve enerji fışkıran nazarları ile
yapılmakta olan işleri tetkikten sonra
bana hitaben: ‘ Adnan Bey, bu fabrikada kesme kristal cam da yapılacak
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bu durum daha iyi anlaşılabilir. 1942
yılında Paşabahçe fabrikasında 500600 çeşit kalıp vardı ve günde 60,000
adet mamul çıkıyordu. 1936’dan kuruluşunun ikinci yılında 6,884,174
şişe yapan fabrika 1937 yılı başında
bu kapasiteyi 11,704,643 ‘e çıkarmış
ve bir yıl sonra ise 3 milyon daha artmıştı 1.

Atatürk Paşabahçe imalatı kristal bardaklarla Savarona’da konuklarını ağırlıyor

mı?’ sualini tevcih buyurdular. Ben,
fabrika tesisatı meyanında kristal cam
imaline mahsus tertibatın bulunmadığını, ilk merhalede kristal imalatının
müşkülatını, böyle bir fabrikasyonun
ilerde ele alınmasının düşünüldüğünü
izaha çalışırken, müşfik fakat itiraz kabul etmeyen kat’i bir sesle , ‘ben bundan böyle soframda kendi fabrikamızın kristal bardaklarını kullanmayı
isterdim, yapılabilir ise memnun kalırım’ emrini verdiler. Bu direktif bizim
için ikinci bir enerji kaynağı oldu. Geceyi gündüze katarak kristal cam imaline lüzumlu tertibatı kısa bir zaman
içerisinde fabrikaya ilave ettik. Mübarek Atamız için ‘KA’ inisyalini taşıyan
kesme ve oymalı bardak takımlarını
Çankaya’ya gönderirken heyecandan
kalbim duracak gibi idi. Acaba büyük
Ata yaptığımızı beğenecek miydi?“
Cumhuriyet’in tüm yeni sınai yatırımlarında olduğu gibi Paşabahçe’deki fabrikanın devreye alınması,
kaliteli bir ürün elde edilmesi, teknolojinin uyarlanması ve geliştirilmesi
1
2
3
4

dönemi, işçilerin, mühendislerin,
memurların büyük bir şevk ve hevesle çalıştıkları bir dönem oldu.
Fabrikanın yerinin Paşabahçe olarak
seçilmesinin iki temel nedeni vardı:
Birincisi buradaki camcılık geleneği,
cam ustalarının mevcudiyeti, ikincisi,
yanı başındaki Tekel fabrikası. Deniz
kenarında bulunması, hammadde
ve mamul taşıma kolaylıkları, ayrıca
en büyük pazar olan İstanbul’a yakınlığı diğer avantajlardı.
Paşabahçe fabrikasının cam üretimine başlama tarihi olan 1 Temmuz
1935’den sonra yaklaşık 10 yıl var
olma mücadelesi, otomatik üretim
teknolojisinin öğrenilmesi ve randıman artışları sağlamaya çalışmakla
geçmiştir. İlk yarı otomatik şişe makineleri Belçika’dan getirilen iki adet
Roirant’dır. Fabrikanın en önemli
üretim kalemlerinden biri, günde
30,000 adet ile idare lambası camlarıdır. O dönemin Türkiye’sinde elektrik dağıtımının durumu hatırlanırsa

1948’de yeni şişe makineleri getirilmesi kararına varılıyor ve
Çekoslovakya’dan, dünyanın hemen
hemen hiç bir yerinde kullanılmayan
Skoda marka 2 adet otomatik şişe
makinesi getiriliyor. Ancak üretimin
kalitesi ve randımanı beğenilmiyor
2
. Bunun üzerine Marshall yardımından yararlanılarak 1954’de 4 adet
otomatik makine daha getirtiliyor.
Bu yıllarda fabrikanın 1329 işçisi,
14,000 ton yıllık üretimi ve 14 milyon Lira civarında cirosu bulunuyordu. Şirket her yıl birkaç milyon zarar
ederek varlığını sürdürmeye çalışıyordu 3.
Yine Paşabahçe fabrikasının eski genel müdürleri ile yapılan sohbetlerde 1940’lı yıllarda el imalatı pencere
camı imalatı yapmaya teşebbüs edildiği anlaşılıyor 4.
Cam imalatında makineleşme 19.
yüzyılın ortalalarında şişe üretiminde ortaya çıktı. Düzcam üretiminde
ise 20. yüzyılın başlarında bile Almanya ve Fransa’nın Lorraine bölgesinde geliştirilen, üfleme silindirlerin kesilmesi ve düzeltilmesinden
oluşan son derece meşakkatli bir el
imalatı süreci ile üretilmekteydi.

Gençosman, K.Z., “Bir Mütevazi Fabrikadan Günümüz Holdinglerine” Şişe ve Cam Dergisi, Mayıs – Haziran 1982.
Ormancı, R., “ Cumhuriyet Dönemi Türk Camcılığı”, I. Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, İstanbul, Nisan 1988.
Şişe ve Cam Dergisinde o yılların genel müdürü Şahap Kocatopçu ile söyleşi, Eylül 1983.
Şişe ve Cam Dergisinde Fethi Arman ile sohbet, cilt 1.
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alev yanan dev kolonlarını anımsatmış olmalı... 5”
Prosesin kendisi sürekli bir proses
değildi ayrıca büyük olmalarına rağmen silindirlerin kesilmesi ve düzlenmesi gibi maliyetli işlemler yine
de gerekli olmakta, bu arada yüzey
kalitesi de zarar görmekteydi. Bu
tekniğin mantıki sonucu doğrudan
düzcam çekmekti ve eşzamanlı olarak ABD ile Belçika’da bu konuda
zaten çalışılmaktaydı. Daha silindir
tekniğinin sorunları çözülürken bu
yeni teknik doğmaktaydı.

Silindir üfleme yöntemi ile düzcam üretimi

Hemen hemen makinenin girmeye
başladığı tüm sanayi kollarında olduğu gibi düzcamda da makine önceleri ustanın hareketini daha hızlı ve
daha büyük cam çekmeye yarayacak
şekilde taklit eden yarı mekanik bir
aletti. Burada üretimi daha az sayıda
insan ile yapmaya çalışmak asıl itici
gücü oluşturuyordu. Bu teknikle üretilebilen en büyük boylar 1.6 metre
uzunluğunda ve yaklaşık 0.3 metre
çapında olurdu.

kilirken içine hava üflenen dev bir
silindir oluşuyordu. Bu sayede silindirin çapı sabit tutuluyor, çekme hızı
cam kalınlığını tespit ediyordu. İkinci
aşamada silindir ergimiş camdam
ayrılıyor, en son aşamada da üfleme
çubuğundan koparılıyordu. Daha
sonra kesilmek, düzlenmek ve tavlanmak için çeşitli işlemlerden geçiriliyordu. Bu prosesi yakından gözlemleyen bir yazar, çok etkilenmiş ve
şu satırları yazmıştı;

Çekme silindir tekniği 1890’larda
ABD’de Lubbers tarafından geliştirildi ve ilk kez ‘American Window
Glass Company ’ adlı firma tarafından üretildi. Bu prosesle 13 metre
uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde silindirleri, el üretiminin onda
biri zamanında imal etmek mümkün
oldu. Bu teknikte büyük bir üfleme
çubuğu, bir refrakter parçası eşliğinde mekanik olarak ergimiş cama
daldırılıyor, yavaş yavaş yukarı çe-

“…Makine aslında cam ustasının
yaptığından farklı bir şey yapmıyordu ancak bunu çok daha büyük ölçekte tekrarlamaktaydı. Kor halindeki camın içine daldırılan dev üfleme
çubukları bir yandan muazzam büyüklükteki bu cam kütlesinin içine
hava üflmekteyken, cam kütlesi aynı
anda yukarı çekilmekteydi. Bu işi
seyredenler için gözlerinin önünde
yükselen heyula gibi saydam hayaletler, esrarengiz bir katedralin alev

5

Pilkington, A., ‘Düzcamda Evrim ve Devrim’ , Şişecam, Teknik Bülten. 1996.
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Fourcault teknolojisi işte bu tekniğin
ilk ticari örneği idi. Belçika’da geliştirilen bu teknolojide, cama batırılan
ortası delik bir refrakter blok (debiteuse), yavaşça yukarı çekilmekte, şeridin incelmesini önlemek için kenarlarından soğutulmakta ve asbestden
yapılma kılavuzlar ile soğutma bölümünden geçirilmekteydi. Asbest
kılavuzlar camın alevle parlatılmış
yüzeyine zarar vermemekteydi. Camın kalınlığı temelde çekme hızına
ve çekme odasındaki sıcaklığa bağlı olmaktaydı. Fourcault, sürekli bir
proses olması itibarıyla mekanik silindir üfleme tekniğinin birden çok
aşamasına ihtiyaç duymamaktaydı
ve dolayısıyla ciddi bir işgücü tasarrufu sağlamaktaydı. Aşağıdaki resim
bu prosesi göstermektedir.
İşte bu anlatılan Fourcault teknolojisinin, Türkiye’ye pencere camı
ya da düzcam üretimini getirmek
isteyen Şişecam ve dünyanın diğer
cam üreticileri arasında uluslararası
bir teknoloji savaşının konusu olarak
ilginç bir hikayesi vardır. Türkiye’de
endüstrileşme tarihinin örnek olaylarından biri sayılabilecek girişim,

15
teknolojisi henüz düzcam üretiminde endüstri standardı haline gelmemişti. Bu yeni teknolojinin başarısı
konusunda belli başlı üreticilerin
tam olarak ikna olmadıkları 15 yıl
sonra piyasadan silincek olan Fourcault teknolojisini bile Türkiye’ye
1960’lı yıllarda satmamalarından anlaşılmaktadır.

cam sanayiinde uluslararası rekabetin de yansıması olmuştur.

yıl boyunca Batı üreticilerinin kapısını
aşındırır ama nafile. “

Bu maceranın ilginç yönlerinden
biri Şişecam’a o gün olumsuz yanıt
veren şirketlerin bugünkü durumu;
Glaverbel Japon Asahi Glass tarafından, Pilkington Japon NSG tarafından satın alınarak tarihe karıştılar,
DETAG 1980’li yılları göremedi.

Şişecam uzun zaman Batının büyük düzcam üreticileri (Belçika’da
Glaverbel, İngiltere’de Pilkington,
Fransa’da St. Gobain ve Almanya’da
DETAG) ile lisans anlaşması yapmak
için görüşmeler yürütse de bunlar
hüsranla sonuçlanmış, Batı ülkeleri
bu teknolojiyi Türkiye’ye vermemişlerdir. Burada yeni bir rakip yaratmama isteğinin yanısıra oldukça hızlı
büyüyen bir iç pazara sahip olan
Türkiye’ye ihracatın düşünüldüğü
anlaşılıyor. 1954 yılında Şişecam Genel Müdürü olan Şahap Kocatopçu
o günleri şöyle anlatıyor:

Sözkonusu teknoloji 1913 yılında
patentlenmiş olan ve yukarıda anılan Fourcault teknolojisi idi ve o sırada düzcamda hakim teknoloji idi.
Bununla birlikte, özellikle 70’li yıllarda düzcam üretimini altüst edecek
olan İngiliz Pilkington firmasının
1959’da geliştirdiği yüzdürme (float)

Genç Cumhuriyet’in KİTlerle başlayan sanayileşme atılımı sırasında Sovyetler Birliği’nden önemli
destekler sağlandığı biliniyor. İşte
o dönemde Rijov adında bir Rus
mühendisi Malatya, Kayseri, Nazilli bez fabrikalarının kuruluşunda
önemli katkılar sağlıyor. Bu başa-

“ O sırada Yabancı Sermaye Kanu'nu
da yürürlüğe girmiş, dolayısıyla her
tür anlaşma için zemin müsait, yabancı firmayla ortaklık, teknoloji satın alma v.s. Birkaç geziyle tüm önde
gelen camcıları ziyaret ederek niyetimizi anlatıyor, ortaklık önerisinde
bulunuyoruz. Hepsinden aşağı yukarı
aynı yanıtı alıyoruz. Bu teknolojiyi kullanmayı başaramazsınız. Türkiye gibi
ülkelerin düzcam üretimine kalkması
kaynak israfı yaratır! Şişecam tam üç

Şahap Kocatopçu, diğer Şişecam yöneticileri ve Sovyet Heyeti Protokolü imzalıyorlar.
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rılı mühendis ülkesine dönünce
Hafif Sanayi Bakanı oluyor. Tam 14
yıl Sovyetler’de bakanlık yapıyor.
Türkiye’nin NATO üyeliğinden sonra
komşuluk ilişkilerini geliştirmek için
Türkiye’yi iyi tanıyan Rijov Ankara'ya
Büyükelçi olarak gönderiliyor. Başvekil Adnan Menderes’i ziyaret eden
Rijov, batılı dostlarınızın kurmak istemedikleri tüm fabrikaları kurmaya
razıyız mesajını iletiyor. Konu Bakanlar Kurulu'nda tartışılıyor. Herhangi
bir kamu kuruluşuna Amerikalıların
korkusuna Ruslarla iş yaptırmaktan
çekiniliyor özel sektör ise zaten çekingen davranıyor. Bunun üzerine
hem kamu hem özel nitelikte olan
İş Bankası ve Şişecam’a “ siz birşeyler
yapın” deniyor.

Üretimin yerleşmesi 4 aya yakın sürüyor ama üretim düzelse de satış ve
dağıtım sorunları sürüyor.
1960’lardan 1970’lerin sonuna, dünya düzcam üretimini dönüştüren
yüzdürme teknolojisini Türkiye’ye
getirmenin zamanı 1977’de Pilkington ile imzalanan anlaşma protokolü
ile geliyor ve Şişecam bugün kendisini cam üretiminde dünya devi yapan önemli adımlardan birini daha
atmış oluyor.
Sanayi devriminde makinelerin uygulandığı ilk üretim dallarından olan
cam üretimi bugün el imalatı camlar
dışında hemen tümüyle otomatik
bir üretim teknolojisidir. En gelişmiş
proses kontrol tekniklerinin, bulanık
mantıktan matematiksel modellemeye kadar bir çok ileri simülasyon
araçlarının kullanıldığı cam üretimi;
bugün hammadde işlemeden cam
kompozisyonu ve ergitmeye, şekillendirme teknolojilerinden ürün
işleme ve paketlemeye kadar ileri
teknoloji vurgusunu fazlasıyla hak
etmektedir.

Protokol Nisan 1957’de imzalanıyor ve Sovyetler Birliği’nde tam
54 gün sürecek bir ziyarete çıkılıyor. Şişecam’ın 46 kişiyi eğitim için
Sovyetler’e göndermesi fabrikanın
kuruluşu esnasında 60 kişilik Sovyet heyetinin Türkiye’ye gelmesi
öngörülüyor. Soğuk savaşın en heyheyli yıllarında 6 aylığına Sovyetler
Birliği’ne gidecek ekibin seçimini
MİT denetliyor.

Cam imalat teknolojisi tarihi incelendiğinde, üretimin kalbi konumunda-

ki fırınların ve şekillendirme makinelerinin temel karakterleri itibarı ile
sırasıyla 1856 ‘Siemens’ ve 1925 ‘Individual Section’ teknolojilerinden
farksız olduğu sanısına kapılınabilir.
Bu sanı, fırın refrakterlerinde, cam
kompozisyonlarında, enerji aktarım
teknolojilerinde, temel fenomenolojik proseslerin kavranışında ve
sürecin giderek hassaslaşan kontrolunda kaydedilen gelişmelerin ve
cam sanayiinde onlarca kez katlanan
muazzam üretkenlik artışlarını gizler.
Bu olgun imalat sektöründe, uzmanlaşmış refrakter, makine-teçhizat, ve
mikro-elektronikdeki hızlı gelişmelerle donanmış ileri ölçü ve kontrol
firmaları teknik değişimin önemli
bir odağı ise de en az bunlar kadar
önemli bir diğeri, her aşamasında iç
bağımlılıkları son derece yüksek bu
üretim teknolojisini ‘kullanarak öğrenen’ ve ‘öğrenerek iyileştiren’ cam
üreticileridir. Üretim teknolojisinin
kendisi, teknik değişim ve üretkenlik
artışlarının da en zengin kaynağıdır.
Cam bir olgunluk dönemi ürünü
olmasına ve üretim teknolojisi de
üretkenlik artışlarının ve teknik
yenilik fırsatlarının temel kaynağı

Çayırova’daki düzcam fabrikasının yapım aşamaları ve bugünkü durumu.
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olmasına rağmen bu malzemenin
geniş bir gelişme ufku olduğu son
50 yılda geliştirilen, cam elyaftan
optik elyafa ve optik camlara, cam
seramiklerden ekran camları ve biyocamlara, pek çok yeni ürüne bakarak görülebilir. Bu ürünlerin pek
çoğunun üretim teknolojileri geleneksel cam ürünlerden temel olarak
farklı olabilmektedir.
Düzcamların artık sıradanlaşan türleri: yalıtım camları, renkli camlar,
ısı ve güneş kontrol kaplamaları, ısıl
işlemler (tam ve kısmi temperleme),
laminasyon, opaklaştırma, akustik
reçineler ve gaz doldurma gibi katma değerlerle cam, saydam olmayan beton, tuğla + sıva, mermer ve
granit gibi dış cephe malzemeleriyle yalıtım, dayanıklılık ve güvenlik
açılarından boy ölçüşebilmektedir.
Taşıyıcı sistemlerin izin verdiği ölçüde, alabildiğine gökyüzüne yükselen yapıların cepheleri için hafif,
kolay temizlenebilen ve kullanıla-

bilir alandan yer çalmayan cam, bu
yüzyılda rakipsiz bir malzeme haline
gelmiştir.
Önümüzdeki yıllarda enerji tasarrufuna yönelik yasal düzenlemeler ve
yaptırımların çok daha sıkılaşacağı;
enerjinin verimli kullanımıyla ilgili
önlemlerin ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınacağı; diğer yapı
elemanlarında olduğu gibi camla
ilgili beklentilerin daha da artacağı
hesaba katılmalıdır. Önce doğanın
daha fazla zarar görmemesi sonra da
iyileştirilmesi için global bir seferberlik ilanı kaçınılmazdır. Cam da bu savaş içindeki yerini alacaktır. Bugünün
“yetenekli camları” yarın yerini sıfır
enerji tüketimi şartnamelerine uyum
sağlamak için nitelik değiştiren “akıllı camlara” ve camlama sistemlerine
bırakacaktır. Bugün mimarlık ölçeğinde fizibilite aşamasına tam olarak
getirilememiş bulunan “fotokromik”
“termokromik”, “elektrokromik” ve
hatta “gazokromik” camlar ile güneş

ışığını elektrik enerjisine dönüştüren
“fotovoltaik” paneller yarın standart
ürünler haline gelecektir. Bugün mimarların alternatifler arasından uygun malzeme seçimi üzerine kurulu
olan tasarım geleneği gelecekte büyük bir olasılıkla konuya özel, önceden tasarımlanmış sistem seçimlerine dönüşecektir.
Türkiye’de kamu dışında kurumsal
araştırmayı ilk başlatan firmalardan
biri Şişecam’dır. Yaklaşık 130 kişilik
merkezi bir araştırma-geliştirme grubunun yanısıra yerel ve bölgesel (sektörel) birimlerin de faaliyet gösterdiği Geliştirme Organizasyonu’nda
cam üretim teknolojilerinin tüm safhalarının yanısıra yeni malzeme ve
teknoloji arayışları sürmektedir. Yıllık
cirosunun ortalama %1'ini araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayıran
Şişecam, dünya cam üretiminde
önemli yer tutan faaliyetlerini, üretim ve ürün teknolojilerini sürekli
geliştirerek, birbirinin içine geçmeye başlayan elektronik, malzeme,
mekanik alanlarında, nanoteknolojilerde ayakları Türkiye topraklarına
basan bir sınai rekabetçiliğin uluslararası arenada sürdürülebilirliğini
sağlamaya çalışmaktadır.

Abidin Dino ve "Cam İşleri"
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