ÇELİK SEÇİMİ SEMİNERİ
9-10 Ocak 2003 İSTANBUL
ÇELİK SEÇİMİ EĞİTİM SEMİNERİ PROGRAMI HAKKINDA
Bilinçsiz Malzeme seçiminden dolayı ülkemiz her yıl, büyük oranlarda ekonomik kayıplara uğramaktadır.
En yaygın mühendislik malzemesi olan çeliklerin seçimi konusundaki bu eğitim semineri ile ülkemizin ve
sanayicilerimizin yanlış çelik seçiminden kaynaklanan kayıplarını en aza indirme hedeflemekteyiz.
Çelik Seçimi, uygulama alanının gerektirdiği özellikleri uygun biçimde karşılayacak, en uzun ömürlü ve en
ekonomik çeliği seçme işidir. Bu sebeple çelik seçiminde, yeterli malzeme bilgisi ve çelikler hakkında geniş
kapsamlı veriler gereklidir.
Bu seminerde çeliklerin metalurjisi hakkında kısa bir ön bilgiden sonra, özellikle kullanıcılara yönelik
olarak, olabildiğince çok parametreye göre çelik seçimi sağlayacak kriterlerin belirlenmesi ve dolayısıyla
uygun çeliğin veya çeliklerin seçilmesi hedeflenmiştir.
Tüm çelik satıcıları, kullanıcıları, satınalma birimlerinde çalışanların yararlanacağı bu

seminerler

önerilerinizle, içerik olarak zenginleştirilerek yenilenecektir.
Seminer Programında ; Malzeme Seçimi, Çeliklerin Mekanik Testleri, Fe-C Alaşımlarının Metalurjisi,
Çeliklerde Bileşim – Mikroyapı – Mekanik Özellikler İlişkisi, Çeliklerin Uluslararası Standartların
Karşılıkları, Mühendislikte Kullanılan İmalat Çelikleri ( Alaşımsız, Alaşımlı ve Özel Çelikler),
Mühendislikte Kullanılan İmalat Çelikleri ( Alaşımsız, Alaşımlı ve Özel Çelikler), Takım Çelikleri
Kimler Katılmalı : Çelik satıcıları, satın almacıları, makine imalatçıları, kalıpçılar, ısıl işlemciler v.b.
Katılım Ücreti : Üye : 150.000.000 TL, Üye Olmayan : 200.000.000 TL, Öğrenci : 75.000.000 T.L.
Seminerde Görev Alan Öğretim Üyeleri : Doç. Dr. Kelami Şeşen, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu
SEMİNERE KATILIM KOŞULLARI
1. Seminer Programına katılabilmek için, katılım ücretinin T. İş Bankası Rıhtım Kadıköy Şubesi 1025 /
3342137 nolu TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası hesabına “ Çelik Seçimi Semineri Katılım
Payı” ibaresi ile yatırılması ve dekontun katılımcı bilgi formu ile beraber en geç seminer tarihinden
bir hafta öncesine kadar aşağıdaki koordinasyon adresine, faks ve / veya posta yoluyla ulaştırılması
2. Seminer programına sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceğinden, başvuru sırası esas alınacaktır.
3. Başvuru iptali için, seminer tarihinden en az bir hafta önce başvurulması durumunda, başvuru geçerli
sayılacağı gibi, daha sonraki başka bir seminer programı için kullanılmak üzere hakkın saklı
tutulması mümkün olabilecektir.
4. Seminer programına, başlama tarihinden önceki bir hafta içinde yapılan iptal başvuruları için iade
yapılmaz.
SEMİNER HABERLEŞME ADRESİ
TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
TEL : 0216 330 91 78-349 95 34
metalist@tr.net

FAKS : 0216 330 91 92

www.metalurji.org.tr

