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EFRS Demir Çelik Sempozyumlarının 5.ncisi 22-23 
Mayıs’ta İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı ve Kaptan DÇ 
Üretim Direktörü Sn. Ata Özdemirler sempozyumla 
ilgili süreçleri, hazırlık çalışmalarını ve hedefleri kendi 

objektifinden aşağıdaki gibi değerlendirdi, biz de 
sizlerle paylaşıyoruz:

Bu serüvene 2005 yılında Sakarya’dakiilk sem-
pozyumda, beraber çalıştığımız İTÜ Metalurji 
Fakültesinden sevgili sınıf arkadaşım ve Refrakter 
Sektöründe önemli bir yeri olan rahmetli Ümit 
Çelebican’ın sunum yapması ile ben de ucundan 
kıyısından dahil olmuştum. Daha sonra 2007 yılındaki 
etkinlikte yine Sakarya’da bir panele konuşmacı olarak 
davet edildim. Burada sektörü biraz eleştirisel bir bakış 
açısıyla değerlendiren, özeleştirilerin de olduğu içten 
ve biraz da heyecanlı bir konuşmam oldu.

Bundan sonraki sempozyumun başkanlığı tarafıma 
Metalurji Mühendisleri Odasınca önerildiğinde 
hem mensubu olmaktan gurur duyduğum Oda’mız 
tarafından layık görülmem hem de Oda’daki değerli 
arkadaşlarımın ricasını asla kırılamayacak olmamdan 
ötürü övünçle kabul ettim görevi. 

Ana Sponsor / Main Sponsor

Platin Sponsorlar / Platinum Sponsors
  

 

Destekleyen Demir & Çelik Üreticileri
Supporting Iron & Steel Manufact



10

D
uy

ur
u

Gümüş Sponsorlar / Silver Sponsors
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sempozyumun, sanayii ilişkili bir sempozyuma 
dönüştürülmesi gerekliliğini tartıştık ve bugün gururla 
baktığımız tablonun ilk adımları o günden atılmaya 
başlandı.

2010 Sakarya sempozyumu aslında 2012 İzmir 
sempozyumunun bir provası gibiydi. Sektörde sahnede 
olmayan farklı duayenlerimizi çağırdık, yabancı firmaların 
katılımını çoğalttık… Bu doğrultuda biraz dökümcü, 
biraz refrakterci, biraz da akademik arkadaşlardan 
“Ark Ocaklı Çelik Sektörü” konularınadahafazla zaman 
ayrılabilmesi için müsaade istedik. Sağolsunlar, hepsi 
son derece anlayışla karşıladılar ve bu sempozyumun 
Türkiye’de eksikliği hissedilen, üstelik önemli bir branştaki 
etkinliğin oluşmasına ve bunun Metalurji Mühendisleri 
Odası şemsiyesinde yapılabilmesine katkıda bulundular. 
Hepimiz Metalurji mühendisiyiz: Bir havuzun 
doldurulması için etik kurallar çerçevesinde yeni 
branşmanlar açılması ortak menfaatlerimizdir.

Butik çerçevede bile olsa 2010 sempozyumunun başarılı 
olması bizlere yeni ufuklar açtı. Yabancıların daha 
fazla katılımını sağlayarak sempozyumu yavaş yavaş 
uluslararası bir boyuta taşıma provası yapmalıydık. Bunun 
için Sakarya; gerek yabancılar için gerekse yoğunluklu 
İskenderun ve Aliağa bölgesinde konumlanmış 
meslektaşlarımız için ters bir lokasyondu.

Bunun için “İzmir” dedik!

Tam bu noktada ilk üç sempozyuma ev sahipliği 
yaparak bizlere kucak açıp, ciddi destek olan Sakarya 
Üniversitesi’ne ve o dönemlerin rektörü sevgili 
sınıf arkadaşım Mehmet Durman’a ve emeği geçen  
Can Kurnaz’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Katılımcı tabanımızın DÇ fabrikaları çalışanlarından 
olmasını hedefledik. Bu tür etkinliklerle özellikle yurt 
dışına gidemeyen, çoğu genç meslektaşlarımızın önüne 

herşeyi serelim istedik. Bu meslektaşlarımız daha erken 
evrelerde yerli yabancı sektör duayenleriyle, kendisine 
hizmet veren tedarikçilerle tanışsınlar ve biraraya gelerek 
bu tanışıklıklarını pekiştirsinler istedik. Asıl önemlisi ise 
ayrı ayrı firmalarda çalışan meslektaşlarımızın aynı çatı 
altında toplanarak bir araya gelmelerini, tanışmaları 
ve teknik tartışmaların yanında sosyal birlikteliklerini 
degözeterek, bu tür organizasyonların ileride kendilerine 
kazandıracağı dinamizmi yakalamalarını hedefledik.

Yukarıda saydıklarıma, 2012 İzmir 4.EFRS Sempoz-
yumunda ulaştığımızı ve başarılı olduğumuzu sonrasında 
gelen tepkilerden hep birlikte anladık.

Bir öncekinin eksikleri tamamlamak ve üzerine çıkmayı 
hedefleyerek başladık 2014 Mayıs etkinliğimizin 
çalışmalarına… Bu sene içinde gene adım adım, sindire 
sindire yol alarak gitmenin; enternasyonal etkinlik 
hedefine ulaşmak için daha doğru bir yol olduğunu 
düşündük.

Sayın Yürütme Kurulumuzun özellikle Fabrika 
yöneticilerinden ve sektör ilişkili kişilerden seçilmesi bu 
hedeflerimize yaklaşmamıza son derece etkili olmuştur. 
Yürütme Kurulu üyelerimizin isimlerinin yer aldığı 
tabloya baktığınızda ne demek istediğimi çok rahat 
anlayacaksınız. Bir önceki kurullarımızda da olduğu 
gibi son derece keyifli, paylaşımcı ve dayanışma içinde 
verimli toplantı ve çalışmalar içine girdik. Hepsine ayrı 
ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu dönem değil, önceki 
dönemlerin kurul üyesi arkadaşlarımızında emekleri için 
minnettarım. Tüm bu arkadaşlarım bu sempozyumu  
daha da ileri noktaya getirebilecek, bayrağı devralacak 
kalitede kişiler olup, bir sonraki dönemde hep yanlarında 
destek olacağımı bilmelerini isterim. En azından gala 
gecesi organizasyonunu bir dönem daha yapabilirim :).

Çok yoğun bir emek isteyen bu organizasyonda çalışmak; 
bizim gibi kendi profesyonel görevlerimizi yürütürken  
hiç de kolay değil. Ayrıca bir vakit yaratmanız ve  
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çalıştığınız kuruluşun anlayış göstererek müsaade 
etmesi gerekiyor. Kendim ve Yürütme Kurulu Üyesi 
arkadaşlarım adına bağlı olduğumuz makamlardan 
ve çalıştığımız firmalardan gösterdikleri anlayış için 
teşekkür eder, bu desteğin maddiyattan öte Oda’mıza ve 
Sempozyumumuza önemli bir manevi destek olduğunun 
altını kalınca çizmek isterim.

Bizlere destek olan, DÇ üretici fabrikalarımıza; Ana, Platin 
ve Gümüş sponsorlarımıza; stand açan firmalarımıza 
Yürütme Kurulumuz olarak geçekten teşekkür ederiz:

50’yi aşkın sponsor desteği ve hemen aynı sayıda stand 
açacak firma sayısına ulaştık ki bu bir hayaldi – gerçek 
oldu!

Bu sayılara ulaşmamız, sempozyumumuzun amaç 
ve hedeflerinin herkes tarafından çok açık bir şekilde 
anlaşılmış olmasından ve bu işi gönül birlikteliğiyle 
sosyal / teknik hizmet için yaptığımızın bilinmesinden 
kaynaklanmaktadır.

Bu sene sempozyumda toplam iki günde 8 oturumumuz 
ve 27 adet hepsi birbirinden değerli konu ve 
konuşmacılarımız olacak:

- Naci Sevinç hocamızın Sanayi’de çalışan metalurji  
 mühendislerinin nasıl bir üniversite eğitiminden  
 geçmesi gerekliliğini vurgulayan konusu…

  o Namık Ekinci Bey’in Türk Çelik sektörü ve ARGE  
   İnovasyon Merkezi ile ilgili sunumları

- Levent Pekuysal Bey’in farklı açılardan Çelik  
 sektörünün geleceği için görüşleri…

  o Ark ocağı yatırımları için yeni nesil teknolojilerin  
   anlatıldığı Japan Steel, CVS ve Siemens VAI  
   sunumları…

- Bu sefer oturum sayısını ikiye çıkardığımız birbirinden  
 değerli Hadde konuları… Örneğin Sezai Birişçi Bey’in  
 “Hadde Yatırımlarında Kapasite ve Ürün Gamı  
 Belirleme ile Pass Design İlişkisi” sunumunu sanırım  
 tüm Haddeci meslektaşlar dinlemek isteyeceklerdir...

  o Önemli görerek yer verdiğimiz Çevre  
   konularında Thyssen Krupp fabrikası  
   Enerji, Çevre Sürdürülebilirlik koordinatörü  
   Hans-JörnWeddige’nin uygulamaları anlatacağı  
   “Sürdürülebilir Çelik Tesislerinin Çevre  
   Duyarlılığı, Ekonomikliği ve Toplumsal Kabul  
   Edilebilirliği”sunumunu son derece önemli  
   buluyorum…

- Benzer şekilde BadisheSthal fabrikası genel  
 müdürünün “Çevre Duyarlılığı ile Karlı Çelik  
 Üretimi”sunumları…

  o Atıklarla ilgili geri dönüşümü sağlayan  
   KüttnerOxy-Cup prosesi…
  o Harsco’nun Curuf İşletmeciliği…

bu sunumlardan birkaçı…

- “İş Sağlığı Yönetimde Psikolojik Davranışa ve Kültüre  
 Odaklanmak” sunumu ise sanırım hepimizin dikkatle  
 dinlemesi gereken bir sunum olacaktır.

Bunlar sadece burada anlatabildiklerim. Başkanlıklarını 
Cahit Aşkın, Necdet Öz, Çetin Kaya,  Fatih Keseroğlu, 
İbrahim Büyükçayır, Ahmet İlhan Turan, Tamer Bıçaklı 
ve Gürcan Tatlıcan’ın yapacağı oturumlarda birbirinden 
değerli Refrakter, Kalite ve Çelikle ilişkili konularda 27 
sözlü ve 30 poster olmak üzere toplam 57 adet sunumun 
tüm katılımcılara özel bir katkı sağlayacağına inancımız 
sonsuzdur.

Güzel bir ilkbaharda güzel bir İzmir etkinliğinde 
birlikteliğe, standlarda sohbet etmeye, sunumlarda bir 
şeyler öğrenmeye, kokteyl ve gala gecemizde ise biraz da 
deşarj olmaya davet ediyoruz tüm meslektaşlarımızı ve 
tüm sektör camiasını…

Saygı ve sevgilerimizle, “Yeniden… Hep Beraber”,


