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3.ULUSLARARASI 
DÖKÜM VE ÇEVRE 
SEMPOZYUMU 
YAPILDI
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TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas , Türkiye Döküm 

Sanayicileri Derne i ve Balkan leri Döküm Teknolojileri 

Merkezi taraf ndan 3. Uluslararas  Döküm ve Çevre 

Sempozyumu ve Sergisi 28-29 Ocak 2010 tarihlerinde 

Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu Be ikta -

stanbul’da gerçekle mi tir.

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.

Sempozyum aç l nda; Sempozyum Yürütme Kurulu 

Ba kan  Ahmet EKER M, Türkiye Döküm Sanayicileri 

Derne i Yönetim Kurulu Ba kan  Yaylal  GÜNAY, TMMOB 

Metalurji Mühendisleri Odas  Yönetim Kurulu Ba kan  

Cemalettin KÜÇÜK ve YTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi 

Dekan  Sabriye P K N birer konu ma yapt lar.

Sempozyum aç l  konu malar ndan sonra Türkiye 

Döküm Sanayicileri Derne i’nden Yaylal  GÜNAY 

“Döküm, Ekoloji, Enerji-OrtakYa am Mümkün Mü?” 

ba l kl  ve Orman ve Çevre Bakanl ndan Sadiye Bilgiç 

KARABULUT ise “Tehlikeli At k Mevzuat  ve Döküm 

Sektörü At klar ” ba l kl  aç l  bildirilerini sundular.

Ö lenden sonraki oturumlarda Çevre ve Orman 

Bakanl  yetkilileri, “Tehlikeli At klar n S n  and r lmas ”, 

“Döküm Sektörü – Rehber Döküman”, “Ambalaj At  

Yönetimi”, “Reach Tüzü ü” ve “Büyük Endüstriyel 

Kazalar” konular nda yapt klar  sunular ile sektörü 

bilgilendirmi lerdir.

Sempozyum’da 1 günün sonunda lhan BALTACI, 

Mehmet Emin B RPINAR, Erdo an NAS, Mustafa 

BA AN ve Serap SÖZEN’in panelist olarak kat ld klar  

“Döküm Sanayisi ve Ekoloji” ba l kl  bir de panel 

yap lm t r.

Sempozyumunun birinci günü aç l  kokteyli ile sona 

ermi tir.

Sempozyumda 27 sözlü, 11 poster bildiri olmak üzere 

toplam 38 bildiri sunulmu  ve sempozyumu yakla k 

250 ki i takip etmi tir.

Sempozyuma; Aveks ç ve D  Ticaret A. ., Çukurova 

Kimya A. ., Foseco Türkiye, Marmara Metal Mam.Tic. 

A. ., Meta-Mak (Dantherm Filtration & IMF)  rmalar  

sponsor olmu tur.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas , Türkiye Döküm 

Sanayicileri Derne i ve Balkan leri Döküm Teknolojileri 

Merkezi taraf ndan yap lan sempozyum sektörün 

çevre yönetimi konusundaki kar la t  sorunlara k 

tutmu tur. Sempozyum tüm kat l mc lar n beklentilerini 

kar layaca  bir organizasyon olmu 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.
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