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KİMLER KATILMALI

Nervürlü inşaat çeliği üretimi 
yapan haddehane tesislerinde 
şef, müdür, müdür yardımcıları 
ve kalibre konusuyla en az 5 
yıl ilgilenmiş ve ilgilenmekte 
olan metalurji ve makine 
mühendisleri 

Eğitim Süresi : 1 gün

ÇALIŞMANIN AMACI

Bilindiği üzere, uzun mamul 

sınıfında nihai bir ürün olan nervürlü 

inşaat çeliği, metalurji ve makine 

mühendisliğinin temel eğitim 

konularından; plastik şekil verme 

teorisinin haddeleme yöntemi 

ile üretilir ve kalibre dizaynı bu 

yöntemin fokus konularından biridir. 

Bu atölye çalışması ile nervürlü 

inşaat çeliği üretiminde kalibre 

dizaynı konusu ile ilgilenen ve bu 

konuda belli bir seviyede eğitim 

almış kişilere, teorik ve pratik bilgiler 

ışığında, konuları gerçek örnekler 

üzerinden detaylandırarak ve simüle 

edilerek nervürlü inşaat çeliği 

kalibre dizaynı hakkında ileri düzey 

bilinç ve bilginin kazandırılması 

amaçlanmaktadır.

Eğitim, bilgisayar tabanlı bir program 

üzerinden çeşitli örnek dizaynların 

derinlemesine irdelenmesi, 

katılımcıların yaşadıkları gerçek 

sorunların simüle edilmesi şeklinde 

tasarlanmıştır ve katılımcılarla 

etkileşimli biçimde icra edilecektir.

YÖNTEM

Çalışmaya katılmak üzere kayıt yaptıran firma ve 
katılımcılarından;

a) Atölye çalışması tarihinin yaklaşık 1 ay öncesinde 
katılımcıların görüşlerini ve tartışılmasını istedikleri 
örnek konuları toplamak amacıyla METEM 
tarafından gönderilen 
“Atölye Çalışması için Vaka/İhtiyaç Bildirim Formu” 
geri toplanacaktır. 

b) Çalışma sırasında kapsamlı bir eğitim notu 
dağıtılmayacaktır.

c) Çalışma sırasında katılımcıların bir bilgisayara 
ihtiyacı olmamakla birlikte, arzu eden katılımcılar 
diz üstü bilgisayarlarını getirebilirler. 

ÖĞRENİM HEDEFİ

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar, nervürlü 
inşaat çeliği kalibre dizaynı ile ilgili aşağıdaki 
konularda mevcut bilgilerini gözden geçirme, yeni 
ve farklı yaklaşımları irdeleme ve tartışma fırsatı 
bularak deneyim seviyelerini arttırabilecekler ve 
konuyla ilgili işletmelerinde yaşadıkları sorunları 
çözme fırsatı bulabileceklerdir: 

1. Layout ve kalibre dizaynı ilişkisi

2. Çeşitli kalibrelerin birbiri ile mukayesesi ve 
seçim kriterleri 

3. Paso ömrü ve kalibre dizaynı ilişkisi

4. İşletme verimliliği (kapasite, ürün gamı, fire 
ve zaman kullanımı perspektifinde) ile kalibre 
dizaynı ilişkisi

5. Örnek durum irdelemeleri sonucu çıkarımlar
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Eğitim Veren : M. Sezai BİRİŞÇİ

Eğitim Yeri : Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi



EĞİTİMCİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Eğitmen: M. Sezai BİRİŞÇİ

• 1953 yılında İzmir’de doğmuş, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca iki 
torunu vardır.

• Vefa lisesinden 1970 yılında mezun olduktan sonra, 1974 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

• 42 senelik kariyerine, 1974 yılında Etibank A.Ş.’de İşletme Mühendisi olarak başladıktan sonra, 
uzun mamul uygulamaları ile ilk olarak Çemtaş’ta 1976 yılında tanışmış ve 1979 yılından itibaren 
kariyerine Asilçelik’te devam etmiştir. 

 1983 yılında İzmir Demir Çelik’te Haddehane Şefi olarak çalışmaya başlamış, çeşitli kademelerde 
görev yaparak 2003 yılında aynı firmada Fabrika Müdürlüğüne kadar yükselmiştir. 2007 yılı 
sonuna kadar bu görevde çalışmaya devam etmiştir. 

 İDÇ’deki görevinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl kadar Kocaer Haddecilik’te çalışmış ve son 
olarak Haddehaneler Müdürü unvanıyla görev yaptığı HABAŞ firmasında 5 yıl daha kariyerine 
devam etmiştir.

• 2013 yılında SELUR adında bir firma kurarak, ring merdane sistemleri tedariki ve kalibre dizayn 
uygulamaları konusunda sektörde hizmetini sürdürmektedir. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyabileceği 
çeşitli ürünlerin tedariki konusunda temsilcilikleri de bulunmaktadır.

• Kariyerinde; yönetiminde olan ekiple birlikte birçok ilke imza atmıştır:

 o Türkiye’de ilk 4’lü slit (2x2 konfigürasyonunda) uygulaması

 o Türkiye’de ilk tempcore dizaynı ve uygulaması

 o Dünya’da tek hazırlama grubundan itibaren Ring merdane uygulaması (Patentli)



Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Esen Apt. No:19/9 
81300 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 330 91 78 Faks: 0216 330 91 92

TMMOB 
METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLERİ ODASI

EĞİTİM 
MERKEZİ

www.facebook.com/metem.orgwww.metem.org.tr metem@metem.org.tr

Eğitimlerimizde mekan olarak Validebağ Adile Sultan Kasrı 
Öğretmenevi’ni kullanacağız.

HEPİMİZ “HABABAM” OLACAĞIZ 

Geniş, ferah ve yüksek kapasiteli bir yer olmasının yanı 
sıra hepimizin gönlünde yer etmiş, adını duyduğumuzda 
yüzümüzde kocaman bir gülümseme oluşturan HABABAM 
SINIFI’na ev sahipliği yapmış olması, bu mekanı tercih 
etmemizde etkili olmuştur. Sizleri hababamın mekanında 
hababamlı olmaya davet ediyoruz. 

Mekanın kafeteryası, yemek salonu, yatılı konaklama 
üniteleri, otoparkı ve çay bahçesi hizmetlerinden de aynı 
anda faydalanabileceğiz. 

Üsküdar´a 4 km uzaklıkta, süre olarak Kadıköy´e, Üsküdar´a, 
Acıbadem ve Altunizade metrobüs duraklarına 10 dakika 
mesafede bulunmaktadır.

EĞİTİM YERİ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ELITOFSET'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


