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1959’da İstanbul’da doğdu. 
1978’de İstanbul Özel Alman Lisesi, 
1982’de Boğaziçi Üniversitesi 
Makina Mühendisliği bölümünde, 
1984’de İstanbul Üniversitesi İşletme 
İktisadı Enstitüsü Gece Bölümünü 
bitirdi. İş yaşamına 1982’de Hidropar 
A.Ş.’de başladı. 1986-1987 
yıllarında Demetaş A.Ş’de Teknik 
Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak 
çalıştı. 1987-1990 yılları arasında 
ortağı olduğu Dinamik Makina Ltd. 
Şti’nde devam etti. 1990 yılında 
yeni adıyla Rexroth Hidropar A.Ş.’ye 
döndü ve 1998 yılında Proje, Satış 
ve Pazarlama Müdürü olarak 
sürdürdüğü görevinden ayrılarak 
Hidropar Kocaeli Ltd. Şti’ni kurdu. 
Bugünde Bosch Rexroth A.Ş. ana 
bayi olarak Hidropar Kocaeli Ltd. 
Şti’nde hizmet vermeye devam 
etmektedir. 1991 yılında  ERDEMİR 
Kapasite Arttırma ve Modernizasyon 
(KAM) projesi ile başlayan Demir 
Çelik serüveni 20 yıldır sürüyor.
18 yaşında bir kızı ve 13 yaşında 
bir oğlu vardır. Almanca ve İngilizce 
bilmektedir.

Demir çeliğin dünya ekonomisinde yada ülke ekonomisinde ne denli önemli 
ve etken olduğu aşikardır.Gelişen teknoloji ile gücün iletilmesinde hidrolik 
sistemlerin daha az yer tutmasına karşın demir çelik de baskın olarak 
kullanılması, incelememizi ve anlatmamızı kaçınılmaz hale getirmektedir.

Demir çelik sektöründe gücün aktarım yöntemleri arasında hidrolik sistemlerin 
hala en önemli yeri tutması yüksek hassasiyet ve gücün bir arada olmasıdır.

Bu önemi göz önünde bulundurularak demir çelik kongresi çerçevesinde 
hidrolik ve demir çelik arasındaki bağ üzerine atelye çalışması yapılacaktır.

Atelye Çalışması ile;

•	 Demir çelik sistemlerinde kullanılan
•	 Temel hidrolik sistemleri birlikte incelemek
•	 Projelendirme aşamasında önemli değerleri hesaplamak
•	 Proje kontröllerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek 

hedeflenmektedir. 

Eğitim verecek kişilerin Demir Çelik sektöründe kullanılan hidrolik sistemlerin 
projelendirilmesinde ve uygulamasında kazandığı tecrübeleri aktaracağı bir 
atelye çalışması hedeflenmektedir.
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1977 İstanbul Kadıköy doğumlu. 
2000 Yıldız Teknik Üniv.Gemi İnş.
ve Mak.Müh mezunu. Yabancı 
Dil İngilizce ve temel seviyede 
İtalyanca bilmektedir. 2000 yılından 
itibaren şirketimiz Proje bölümünde 
çalışmakta olup 2007 yılı başından 
itibaren Proje ve Satış Müdürü olarak 
görevine devam etmektedir.
2003 yılından  bu yana 25 ile 150 
ton aralığında ark ocakları ve pota 
ocakları, (CCM)  sürekli döküm 
hatları projeleri yanında profil 
haddehanesi 50-220 ton/saat  
kapasiteli slap ve kütük fırını gibi
çok sayıda demir çelik projesinde 
proje çalışması ve devreye alma 
işlemleri yapmıştır.
Eğitimine GYTE Makine Müh. 
Yüksek lisansı Dinamik sistemlerin 
kontrolü üzerine devam etmektedir.
Evli olup 4 ve 1 yaşında iki erkek 
çocuğu vardır.
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