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ATÖLYE KİRALAMA VE UZMAN DESTEĞİ FİYATLARI

SICAK VE SOĞUK CAM KİRALARI
• Cam Ocağı Ekibi ile Atölye Kiralama 1 Saat: 150 €  -  1/2 saat: 100 €
• Sıcak Cam Atölye kiralama (ekipsiz) 1 Saat: 50 €
• Elektrikli Tavlama Fırını – Ek Gün (Uzun Rejim için)- 50 €/gün
• Sıcak Cam Ustası – 40 €/saat
• Sıcak Cam Yardımcı Usta – 25 €/saat
• Soğuk Cam Atölyesi – 30 €/saat
• Kumlama Atölyesi – 30 €/saat
  

BONCUK ve ALEVLE ÇALIŞMA KİRALARI
• Boncuk Atölyesi – 10 €/saat
• Alevle Çalışma Atölyesi – 15 €/saat
• Boncuk ve Alevle Çalışma Ustası – 35 €/saat
• Büyük Boncuk Tavlama Fırını – 35 €/gün
• Küçük Boncuk Tavlama Fırını – 25 €/gün

FÜZYON ve KALIPLA ŞEKLLENDİRME KİRALARI
• Füzyon Atölyesi – 25 €/gün
• Kalıpla Şekillendirme Atölyesi – 25 €/gün
• Füzyon ve Kalıpla Şekillendirme Eğitmeni – 35 €/saat
• Füzyon Fırını – 60 €/m2
• Kalıpla Şekillendirme Fırını – 65 €/yakım
• Kalıpla Şekillendirme Fırını – Ek Gün (Uzun Rejim için) – 25 €/gün
  

DİĞER KİRALAMALAR
• Metal ve Mine Atölyesi (Minimum 5 kişi) – 25 €/gün/kişibaşı



ATÖLYE KİRALAMA ve FIRIN YAKIMI ile ilgili KURALLAR

• Atölyeleri kullanmak için önceden rezervasyon yapılması gerekmektedir.
• Atölyeleri temel uygulamaları öğrenmiş kişiler kullanabilir.
• Atölyeler uygulama amaçlı kullanılmakta ve çalışmalar bireysel olarak yapılmaktadır.
• Atölyeler, teknik donanım ve aletlerden sorumlu bir gözetmen denetiminde kullanılabilmektedir.
• Atölyeler 09:30-16:30 saatleri arasında kullanılabilmektedir.
• Saat ücreti verilen atölyelerde giriş ve çıkış saati arasındaki zaman esas alınmaktadır.
• Atölye ve usta kiralama minimum 1 saat ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.
• Aletler, kiralayan kişiye bir tutanakla verilmektedir, eksiksiz ve temiz geri teslim edilmesi
gerekmektedir.
• Atölye kullanımında aletler Cam Ocağı tarafından temin edilmekte; fırınlama, cam, 
gözlük-eldiven-maske-önlük gibi kişisel eşyalar ve bazı ek malzemeler ayrıca satılmaktadır. 
• Sıcak cam atölyesinde, kişi başı kullanıma 1 tromel, 1 tezgah, el aletleri, tavlama fırınında 
bir tepsi yer dahildir. 
• Atölye kiralama sırasında en fazla 1 yardımcı ile çalışabilir.
• Kapasitenin uygun olması durumunda ekstra kullanılacak olan alan 25 €/tepsi olarak ücretlendirilmektedir.
• Kiralanan her saat başına 5 kg cam kullanım hakkı vardır, aşan çalışmalar 5 €/kg olarak
ücretlendirilir.
• Füzyon ve kalıpla cam şekillendirme atölyelerinde, kişi başı kullanıma el aletleri, 
çamur ve alçı dahildir. Fırın yakımı, cam ve diğer malzemelerin kullanımı ayrıca hesaplanmaktadır.
• Boncuk ve alevle şekillendirme atölyelerinde, kişi başı kullanıma 1 şalümo, 1 tezgah, 
hazır boncuk teli (mandrel) ve el aletleri dahildir. Tavlama fırın yakımı, cam ve diğer 
malzemelerin kullanımı ayrıca hesaplanmaktadır.
• Emay atölyesinde, kişi başı kullanıma 1 tezgah ve el aletleri dahildir. Emay fırın yakımı, 
bakır ve emay boyaları ayrıca hesaplanmaktadır.
• Atölyeleri kullanan kişilerin, çıkış kaydını yaptırdıktan sonra kullandıkları bölümü temizlemeleri 
ve aletleri yerlerine koymaları gerekmektedir.
• Yemekten ve konaklamadan faydalanmak isteyenlerin kayıt yaptırırken yetkili kişiyi 
bilgilendirmesi gerekmektedir.
• Sıcak Cam atölyesi ile ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için Hakan Kanca ile iletişime geçebilirsiniz. 
(hakan@camocagi.org)
• Kalıpla Şekillendirme ve füzyon atölyeleri ile ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için 
Hakan Kanca ile iletişime geçebilirsiniz (hakan@camocagi.org)
• Boncuk atölyesi ile ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için Vahide Başak ile iletişime geçebilirsiniz 
(vahide@camocagi.org)
• Tüm fiyatlara KDV dahildir.
• 1 ay içinde alınmayan ürünlerden sorumluluk kabul edilmemektedir.
• Ödeme yapıldıktan sonra rezervasyon kesinleşmektedir.
 


