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Korozyon Eğitimi için İskenderun Demir 
Çelik Fabrikaları’ndaydık.

26-27 Mart 2019 tarihlerinde İskenderun Demir Çelik 

Fabrikaları’nda Korozyon ve Korozyondan Korunma 

Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Eğitimimiz, Prof. Dr. Ali 

Fuat ÇAKIR ve Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN tarafından 

katılımcılarımız ile paylaşıldı.

İSDEMİR’de yaptığımız eğitimin öncelikli amacı; demir 

çelik sektörüne ilişkin gerçek örnekler üzerinden 

korozyonun temel ilkelerini, ekonomik önemini ve 

korozyondan korunma yöntemleri konusunda gerekli 

bilinç ve bilginin kazandırılmasıydı.

Bu amaca yönelik olarak katılımcılara;

• Korozyonun nasıl ve neden meydana geldiği, 

• Korozyon üzerinde etkili termodinamik ve kinetik 

prensipler hakkında bilgi paylaşımı, 

• Korozyonun neden olduğu ekonomik kayıplar,

• Korozyon türleri ve korozyon sonucu oluşacak hasar 

şekilleri,

• Korozyon ile mücadele etmenin temel prensipleri,

• Sülfürik asit içerisinde karbon çeliği ve paslanmaz 

çeliğin korozyonu,

• Korozyondan korunmada tasarımın önemi 

• Katodik korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

2 gün süre ile gerçekleştirdiğimiz korozyon eğitimine 

tanışma ve katılımcıların eğitimden beklentilerinin 

alınmasıyla başlanmış, ön test uygulanarak korozyon 

konusundaki genel bilgileri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Sözlü ve yazılı olarak eğitim değerlendirmesi yapılmıştır. 

Korozyon eğitiminin içeriği her gün için 5’er oturumda 

verilmiş olup, firma özeline ilişkin örnekler ve vaka 

sunumlarıyla eğitim tamamlanmıştır. 

İSDEMİR’de yaptığımız eğitimin 

öncelikli amacı; demir çelik 

sektörüne ilişkin gerçek örnekler 

üzerinden korozyonun temel 

ilkelerini, ekonomik önemini ve 

korozyondan korunma yöntemleri 

konusunda gerekli bilinç ve 

bilginin kazandırılmasıydı.
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Metalurjist Olmayanlar için Metalurji 
Eğitimimizi Gerçekleştirdik. 

Metalurjist Olmayanlar için Metalurji Eğitimimizi, 20-21 

Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirdik. Eğitimimiz Sayın 

Yrd. Doç. Dr. M. Şeref SÖNMEZ tarafından hazırlanarak 

katılımcılarımız ile paylaşıldı. 

Eğitimimizde metalurji ve malzeme biliminin tanımı ve 

önemi, metalurjinin temelleri, metallerin sınıfl andırılması, 

cevher hazırlama ve ön işlemler, metalurjik prosesler: 

pirometalurji, hidrometalurji ve elektrometalurji, mekanik 

özellikler ve malzemelerin davranışları, katı çözeltiler ve 

faz diyagramları, katılaşmanın prensipleri gibi konular 

işlendi. 

Katı çözeltiler ve faz diyagramları, dağılım, dispersiyon 

sertleşmesi/mukavemetlendirmesi ve ötektik faz 

diyagramlarından başlayarak faz dönüşümleri ve ısıl işlem 

ile dağılım mukavemetlendirmesi, demir alaşımları, demir 

dışı alaşımlar, kompozitlere kadar metalurji konusunda 

bilinmesi gereken tüm teknik konulara değinildi. 

Eğitimimize katılan firmalar; Belgin Madeni Yağlar, Diler 

Demir Çelik, Erdemir Çelik Servis Merkezi, Link Gözetim, 

Repamet, Sarkuysan, Sarvion, Yükselen Çelik. 

Eğitimimizde metalurji ve 
malzeme biliminin tanımı ve 

önemi, metalurjinin temelleri, 
metallerin sınıflandırılması, 

cevher hazırlama ve ön 
işlemler, metalurjik prosesler: 

pirometalurji, hidrometalurji 
ve elektrometalurji, mekanik 

özellikler ve malzemelerin 
davranışları, katı çözeltiler ve 

faz diyagramları, katılaşmanın 
prensipleri gibi konular işlendi. 
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Renault Otomobil Fabrikaları’nda Eğitim 
Gerçekleştirdik. 

METEM olarak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 

Otomotiv Endüstrisinde Alüminyum Kullanımı ve Yüksek 

Basınçlı Döküm Eğitimimizi 26 Aralık 2018 tarihinde 

gerçekleştirdik. Eğitimimiz Erman CAR tarafından 

hazırlanarak, Renault fabrika çalışanları ile paylaşıldı. 

Eğitimimize alüminyum metalurjisine giriş alüminyum 

metalinin fiziksel ve kimyasal özellikleri alüminyum 

üretim yöntemleri konuları ile başlandı. 

Eğitimimiz, otomotiv endüstrisinde alüminyum kullanımı 

ve geleceği , alüminyum yüksek basınçlı döküm temel 

bilgiler ve yapılan operasyonların hem verim hem de 

kalite açısından ne tür işlevlere sahip olduğu konuları 

işlenerek tamamlandı.

Eğitimimize alüminyum 

metalurjisine giriş alüminyum 

metalinin fiziksel ve kimyasal 

özellikleri alüminyum üretim 

yöntemleri konuları ile başlandı. 
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TOTAL ile Birlikte Triboloji ve Gres 
Teknolojisi Eğitimini Gerçekleştirdik. 

METEM ve Total Turkey Pazarlama A.Ş. işbirliğiyle 5 Kasım 

2018 tarihinde “ Demir Çelik Sektöründe Triboloji ve Gres 

Teknolojisi Eğitimi” Pierre Belot, Pierre-Marie Maurice, 

Dmitry Sobol tarafından 1 tam gün olarak gerçekleştirdik.

Dünyada demir çelik sektörüne genel bakış, trendler 

ve gres pazarı, karışabilirlik, laboratuar ortamında gres 

performansını ölçmek, kalınlaştırıcı(sabun) tercihi, 

kalınlaştırıcı karşılaştırmaları, uygulamaya göre avantaj ve 

dezavantajları konularına değinildi. Hadde rulmanları için 

gresler, hadde uygulamaları için özel gresler ve özellikleri 

hakkında bilgi paylaşımında bunuldu.

Eğitim, çeşitli etkinlikler ve 5 oturum ile başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildi. Ağrlıklı olarak firmaların haddehane ve 

çelikhane kısımlarından mekanik bakımda görevli 28 

kişilik bir katılımla eğitim tamamlandı.

Eğitimimize Baştuğ Metalurji, Çolakoğlu Metalurji, Diler 

Demir Çelik, Ekinciler Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, 

İçdaş, İskenderun Demir Çelik, İzmir Demir Çelik, Kaptan 

Demir Çelik, Kroman Demir Çelik, Yazıcı Demir Çelik, 

Yeşilyurt Demir Çelik firmaları katılmıştır. 

Eğitim, çeşitli etkinlikler ve 
5 oturum ile başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildi. Ağrlıklı olarak 
firmaların haddehane ve 

çelikhane kısımlarından mekanik 
bakımda görevli 28 kişilik bir 
katılımla eğitim tamamlandı.


