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METEM Birlikte Sağ Salim Liderlik 
Platformu Toplantısı

Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde Kültür Değişimi 
konularında METEM olarak bir süredir çalışmalar 
yapmaktayız. Sektörümüzde bu alanı desteklemek, 
gelişmesine öncülük etmek adına; saha deneyimi yüksek, 
akademik bir kadroyla, Birlikte Sağ Salim Hareketi projesini 
başlattık. Bu projenin duyurulması ve yaygınlaşmasına 
hizmet etmek üzere ” Birlikte Sağ Salim ( BSS ) Liderlik 
Platformu” adıyla sektörün önde gelen kuruluslarının 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği (ÇSG) uygulamalarını yürüten 
uzman ve yöneticilerini bu toplantıya davet ettik.

13.05.2019 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında 
İstanbul Tuzla’da gerçekleştirilen toplantıya, sektör lideri 
olan firmalarımızdan sırasıyla;

Baştuğ Metalurji Çebitaş Demir Çelik , Çemtaş Çelik, 
Çolakoğlu Metalurji, Diler Demir Çelik, Ekinciler Demir 
Çelik, Habaş Demir Çelik, İçdaş, İskenderun Demir Çelik, 
İzmir Demir Çelik, Kaptan Demir Çelik, Karabük Demir 
Çelik, Kroman Demir Çelik,Sıddık Kardeşler, Tosçelik 
işletmelerinin Çevre ve İş Şağlığı Güvenliği Yönetici ve 
uzmanları katılmışlardır. 

Bu toplantıyla; öncelikli olarak sektörde sıklıkla dile 
getirilen, işletmelerin birbirlerinin uygulamalarından 
haberdar olmadıklarına dair ihtiyaçtan hareket ettik. 
Türkiye’deki demir çelik firmalarının İSG yöneticilerini 
bir araya getirerek daha fazla konusabilmek, daha fazla 
yakınlaşabilmek en önemlisi ortak sorun ve yaklaşım 
gerektiren durumlarımızı ele alarak olumlu iş sonuçlarının 
paylaşılmasına zemin oluşturabilmek temel amacımız 
oldu.

Çalışmanın başında işletmelerin iş sağlığı güvenliği 
konularında genel mevcut durumlarını konuşabilmek ve 
kısa vadeli hedef çalışmalarını paylaşabilmek üzere; her 
kurum temsilcisinden kendi kurumunda son altı ayda 
ÇSG alanında yürüttüğü çalışmaları ve önümüzdeki altı 
ayda odaklanacakları proje, sorun ya da uygulamaları 
paylaşmalarını istedik. Katılımcılarımız paylaşımlarını 
birer poster haline getirdiler ve sundular. 

Önümüzdeki döneme ilişkin işletmelerinde gerçekleşecek 
iyi uygulama örneklerinin süreç ve sonuçlarını uygun 
platformlarda paylaşmalarına rehberlik etmek üzere 
METEM BSS ekibi olarak; döküman, eğitim, yaklaşım 
desteği verebilmek, işletmelerde hazırlanan hedef aksiyon 
planlarının incelenmesi, görüs/öneri ve yönlendirmeler 
konusunda destek vereceğiz. 

Ayrıca işletmelerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 
konularında Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi 
çalışmalarına başlama kararı alan işletmeler için, sosyal 
sorumluluk bilinciyle hareket eden deneyimli METEM BSS 
ekibinden hizmet alabilecekler. 

METEM olarak; Belli periyotlarla ” Birlikte Sağ Salim (BSS) 
Liderlik Platformu”nun yan yana gelmesine, çalışma ve 
paylaşımlarına devam etmesine, bölgesel seminerlerle 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde kültür değişimine yönelik 
etkinlik ve eğitimlerin gerçekleşmesine liderlik edeceğiz. 

Tüm ”Birlikte Sağ Salim (BSS) Liderlik Platformu” 
katılımcılarına teşekkür ediyoruz
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Calderys ile Tav Fırını Refrakter Seçimi ve 
Uygulamaları Eğitimi’ni Gerçekleştirdik. 

26 Nisan 2019 Cuma günü, Metem & Calderys işbirliği 
ile, “Tav Fırını Refrakter Seçimi ve Uygulamaları 
Eğitimi”ni gerçekleştirdik. 

Asil Çelik, Akdemir Çelik, Baştuğ Metalurji, Ekinciler Demir 
Çelik, Habaş, İçdaş, İzmir Demir Çelik, Kroman Demir Çelik, 
Kardemir, Olgun Çelik, Yazıcı Demir Çelik, Yeşilyurt Demir 
Çelik firmalarının haddahane ve refrakter uygulama 
yöneticilerinin ağırlıklı olarak katıldığı eğitimimize, 
Türkiye’nin tüm çelikhanelerinden 19 kişi katıldı. Double 
Tree by Hilton-Moda’da gerçekleşen eğitimimizde 
eğitimcilerimiz Bertrand HIOT ve Mihai MIRUTA, refrakter 
malzemeler, uygulama ve kurutma işlemi, fırın tamiri, 
planlanması ve bakımı konularında bilgi paylaşımında 
bulundular. 

Refrakter endüstrisinde 100 yıldan fazla deneyime sahip 
olan Calderys, endüstrilerde ve dünya genelinde yenilikçi, 
yüksek performanslı, modüler ve uyarlanabilir refrakter 
çözümleriyle verimliliğin artmasına katkıda bulunan ve 
güvenilirlik/emniyet gereksinimlerini karşılamada etkili 
global bir firma olması hasebiyle METEM & Calderys 
işbirliği üzerinden sektör yönetici ve çalışanlarının 
desteklenmesi memnuniyet verici olmuştur. 

Sektörümüzün önemli kullanıcıları bu eğitimle; ihtiyaç 
ve beklentilerini rahatça ileterek cevap bulabilmişlerdir. 
Üretim süreçlerinde fonksiyonel kolaylık, verimlilik, 
güvenlik ve çevreyi ön planda tutabilmeye yönelik gerekli 
bilgi ve deneyim paylaşımları 1 tam günlük çalışmayla 
tamamlanmıştır.

Eğitim sonrası katılımcılarımızla, hem mesleki hem 
insani ilişkilerimizi perçinleme fırsatı bulduğumuz akşam 
yemeği organizasyonumuz keyifli ve birleştirici olmuştur. 
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Kardemir’de Isıl İşlem Eğitimi’ni 
Gerçekleştirdik.

12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Kardemir Karabük Demir 
Çelik’de Isıl İşlem Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Eğitimimiz, 
Mehmet ASAY tarafından katılımcılarımız ile paylaşıldı.

Kardemir’e yaptığımız eğitimin öncelikli amacı; Çeliklerin 
metalurjisi hakkında ön bilgi, çelik çeşitleri, çeliği 
çelik yapan en önemli etkenlerden biri olan ısıl işlem 
safhalarının belirlenmesi ve çeliğe uygun ısıl işlem 
seçimi, sertlik ölçüm yöntemleri ile ilgili bilinç ve bilginin 
kazandırılmasıydı. Tren tekeri seri üretimine başlayan 
Kardemir’in tren tekeri üzerine uygulanan ısıl işlem 
aşamaları ve sıcak dövme hakkında bilgi paylaşımı ile 
eğitim tamamlanmıştır.

2 gün süre ile gerçekleştirdiğimiz ısıl işlem eğitimine 
tanışma ve katılımcıların eğitimden beklentilerinin 
alınmasıyla başlanmış, ön test uygulanarak ısıl işlem 
konusundaki genel bilgileri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Isıl İşlem eğitiminin içeriği her gün için 5’er oturumda 
verilmiş olup, şirket özeline ilişkin örnekler ve vaka 
sunumları ile fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

Hasar Analizi Eğitimi'ni  
07-08 Kasım 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirdik.

Eğitimimiz Prof.Dr. Eyüp Sabri Kayalı, Prof.Dr. Murat 
Baydoğan tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile 
paylaşıldı.

Eğitimimizde metalik malzemelerin üretim ve kullanım 
sürecinde oluşabilecek hasarlar, hasar oluşum nedenleri 
ve bunları önlemenin yöntemleri, hem teorik hem 
de pratik olaylar üzerinden irdelendi. Sektörün hem 
parasal hem de zaman kaybının temel nedenlerinden 
olan doğru malzeme seçimi, doğru proses ve doğru 
kullanım konularında katılımcılar bilgilendirildi. 
Eğitimimiz, uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve bilincin 
kazandırılması amacıyla, katılımcı firmaların yaşadığı 
sorunlar üzerinde konuşularak tamamlandı.

Eğitimimize katılan firmalar; Diler Demir Çelik, Ford 
Otosan, Milli Savunma Bakanlığı, Korkmaz Çelik, Sampa 
Otomotiv, Türk Traktör, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları katılmıştır. 




