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İNSANLIK TARİHİNDE
GÖRÜNMEZ KAHRAMAN
ISIL İŞLEM TEKNOLOJİSİ

“MİSAD ÜYELERİ ABD’DE
DENEYİM PAYLAŞTI ”
17-25 Ekim tarihleri arasında 45 kişik katılımcı
ekibimizle ABD-Detroit-Michigan da dünyanın
sayılı Isıl İşlem fuarlarından birisi olarak kabul
edilen "28th ASM Heat Treating Society Conference and Exposition" fuarına gezi düzenlemiştir.

Heat Treat 2015 Fuarı’ndan

Amerikan Axle, Ald Thermal Tretment Inc, Ipsen
USA, Dokka Fasteners Inc, Surface Cumbustion,
Inductoheat Inc, Hef USA, Nitrex ﬁrmaların tesislerini ve yeni teknolojilerini yakından inceleyen üyelerimiz, National Museum of the US Air force, The
Henry Ford Museum, Greenﬁeld Village müzelerini
ziyafet ederek tarihte kısa bir yolculuk yapıp,
Outlett’de alışveriş ve NBA maçınında heyecan dolu
saatler yaşayarak yeni perspektiﬂerle geri döndü.

MISAD üyeleri Almanya’da deneyim paylaştı
21-25 Ekim 2014 tarihleri arasında 30 kişilik
katılımcı ekibiyle Almanya ziyareti gerçekleştiren
MISAD üyeleri birçok

Sempozyuma katıldık
1-3 Nisan tarihleri arasında Karabük Üniversitesi’nde
yapılan 2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu’na
çok geniş bir katılım sağladık.
2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu’nun ardından Karabük Demir
Çelik Fabrikası’nda teknik gezi yaptık. Daha sonrasında da Safranbolu
gezimiz ve Safranbolu yakınlarındaki tarihi değirmende yediğimiz akşam

tesislerini ziyaret ederek
deneyimlerini paylaştı.

yemeği ile birlikteliğimizi pekiştirdik.

SCHMETZ, IPSEN, IVA, AVION

Fırın teknolojisindeki
gelişmeleri Sistem
Teknik’te inceledik

tesislerini ve yeni teknolojilerini
yakından inceleyen üyelerimiz

Dernek üyelerimizden Sistem Teknik bizleri evinde
ağırlayarak, yeni fırın teknolojileri hakkında bilgi verdi.

Üye sayımız artıyor
Yeni yönetimimizin gayretleriyle üye sayımız hızla
artarak 53’e ulaştı. Yurtdışı merkezli ﬁrmalara da kapılarını açan MISAD böylece uluslararası platformda
hız kesmeden çalışmalarına devam edecektir.

İftar organizasyonunu
gelenekselleştirdik
2014 Temmuz’unda ilkini düzenlediğimiz 80 kişilik iftar organizasyonuyla aramızdaki bağları daha
da güçlendirip paylaşma duygusunu tattık. Organizasyonu gelenekselleştirerek sürekliliğini sağladık.

Hasçelik ile teknik
konuları görüşeceğiz

2015 İftar Yemeği Sponsorumuz

1968’den beri sektöre hizmet eden Hasçelik Fabrikarında faaliyet gösteren Hasçelik ziyaretimizde ısıl işlem ve çelik arasındaki
bulunacağız. Hasçelik tarafından verilecek bilgilendirmeden sonra, çelik
ile ilgili yaşadığımız sıkıntıları tartışacak, müşterilerimizin maliyet yerine
teknik konulara ağırlık vermeleri hususunda algıyı arttırmak için ortak
çalışmalar düzenleyeceğiz.

Türkiye’de ilk defa üretilen

Fabrika gezisinden sonra yemeğe

yüksek kapasitelerdeki fırınların

katıldık. Daha sonra Sarvion

imalat aşamalarını Sistem Teknik

tarafından tedarik edilen ürünle-

fabrikasında adım adım görme

rin teknik özelliklerini yakından

imkanı bulduk.

inceleyerek bilgi sahibi olduk.
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