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3.ISIL LEM 
SEMPOZYUMU 
YAPILDI…D
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TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas  taraf ndan 3.Is l 
lem Sempozyumu ve Sergisi, 14-15 Kas m 2009 

tarihinde Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu 
Be ikta - stanbul’da gerçekle mi tir.

Geni  bir pazar ve uygulama alan  olan s l i lem 
sektörünün, bir çok sorun içerisinde geli en yeni 
teknolojilerin gereklerine yan t vermeye çal t n  
biliyoruz. Sektörün sorunlar n  ve çözüm yollar n  
tart t m z bu sempozyum, ilgilileri bir araya getirmi  ve 
verimli bir platform olu turmu tur.

Sempozyumda, bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, 
pazarlamac lar, kullan c lar ve ara t rmac lar n bir araya 
gelerek bilgi ve deneyimlerini payla malar , sektör ile ilgili 
uygulamalar , yenilikleri, sorunlar  ve çözümleri tart malar  
amac yla bir platform olu turulmas  amaçlanm t r. 

Sempozyumun aç l nda 3.Is l lem Sempozyumu 
Yürütme Kurulu ad na hsan ÖNAL ve TMMOB Metalurji 
Mühendisleri Odas  Yönetim Kurulu Ba kan  Cemalettin 
KÜÇÜK birer konu ma yapt lar.

Aç l  konu malar ndan sonra Metal Is l lem Sanayi 
Derne i Yönetim Kurulu Ba kan  Kenan ANIL ve 
Uluslararas  Is l lem ve Yüzey Mühendisleri Federasyonu 
Ba kan  Zoltan KOLOZSVARI ile Genel Sekreteri Robert 
WOOD birer konu ma yapt lar.

Bu konu malardan sonra Sempozyum Yürütme Kurulu 
Koordinatörü Hakan KURTTEPEL  “Türkiye’de Is l lem 
ve Geli imi” ba l kl  bir aç l  bildirisi sunmu tur.

Sempozyumunun birinci günü aç l  kokteyli ile sona 
ermi tir.

ki günlük etkinlik süresince, sempozyum bildirilerinin 
sunulaca  mekanda aç k tutulan sergi alan nda; Anka 
Analiz, Döküm Makina, Ege Çelik Döküm, Hitit Metal, 
Inductotherm ndüksiyon Sistemleri, stanbul Is l lem, 
Karfo, Metkon, Petrofer, Sa lam Metal, Sistem Teknik 
 rmalar  ürün ve hizmetlerini  kat l mc lara tan tm lard r.

Sempozyuma; ASSAB Çelik ve Is l lem Sanayi A. ., 
Bodycote Ista  Is l lem A. . ve Schmolz Bickenbach 
Çelik A. .  rmalar  sponsor olmu tur.

3.Is l lem Sempozyumu’nda; F r n ve Ortamlar, Dökme 
Demirler, Özel Çelikler, Yüzey Is l lemleri, Tak m 
Çelikleri, Is l lem Hatalar  ve Hasarlar  ba l klar nda 8 
oturum ve ticari bildirilerin sunuldu u 1 oturumla birlikte 
toplam 9 oturumda 11’i yurtd ndan olmak üzere 31 
bildiri sunulmu tur. 

Sempozyum tüm kat l mc lar n beklentilerini kar layaca  
bir organizasyon olmu tur.

3.Is l lem Sempozyumu’nda; 

F r n ve Ortamlar, Dökme 

Demirler, Özel Çelikler, Yüzey 

Is l lemleri, Tak m Çelikleri, 

Is l lem Hatalar  ve Hasarlar  

ba l klar nda 8 oturum ve 

ticari bildirilerin sunuldu u 

1 oturumla birlikte toplam 9 

oturumda 11’i yurtd ndan 

olmak üzere 31 bildiri 

sunulmu tur.

Metalurji154.indd   8 3/26/10   5:37:50 PM Metalurji154.indd   9 3/26/10   5:37:50 PM


