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Bir önceki sayımızda sizlere duyurusunu yapmış 

olduğumuz IV. EFR Sempozyum ve Sergisi 3-4 Mayıs 

tarihlerinde İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi 

Sarayında gerçekleştirilmiştir.

Yürütme Kurulu başkanlığını Sayın Ata Özdemirler’in 

yapmış olduğu TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 

tarafından düzenlenen sempozyum ve sergide özellikle 

demir-çelik ve refrakter sektörlerinin yoğun ilgisiyle 

karşılaşılmış ve etkinlik süresince 600’ün üzerinde delege 

ve konuk ağırlanmıştır.

Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Tuncay 

Şulan tarafından yapılan konuşma ile başlayan 

sempozyum, daha sonra Yürütme Kurulu Üyesi Sayın 

Hasan Hakkı Erdoğan’ın hazırlık sürecini anlattığı ve 

Sayın Ata Özdemirler’in sektöre ve sempozyuma seslenişi 

niteliğindeki açılış konuşmaları ile devam edilmiştir. 

Daha önceki sempozyumlardan farklı bir kurgu ile 

Sn. Cahit Aşkın’ın başkanlığında biri demir-çelik biri 

refrakter sektöründen iki değerli Yürütme Kurulu Üyesi 

tarafından konularıyla ilgili yapılan açılış oturumu son 

derece ilgi toplamıştır.

Toplamda 9 oturumda duyurulduğu gibi eksiksiz sunulan 

32 sunum ve poster alanında yayınlanan 14 sunum olmak 

üzere 46 sunumun yapıldığı 500 kişilik Anadolu Salonunu 

dolduran katılımcıların sempozyumun içeriği hakkında  

memnuniyetlerini çeşitli vesilelerle dile getirmiş olmaları 

yaşadığımız haklı gururu perçinlemiştir. 

İş, Sanayi ve Akademik dünyanın önde gelen ve başarılı 

isimlerinden birçoğunun bir araya geldiği etkinlikte 

toplam 24 sponsor firmanın da üst düzey yöneticileri 

plaketlerini almak üzere hazır bulunmuştur. Sergi alanında 

28 firma ve kurumun stand açtığı etkinlik sonunda tüm 

katılımcılar birer plaketle ödüllendirilmiştir. 

Başta Almanya, İtalya ve Amerika olmak üzere toplam 10 

değişik ülkeden katılan firma ve temsilcileri sempozyum 

süresince hem sunumlara katılma hem de sergi alanındaki 

standları gezme şansı yakalamıştır. Türkiye Demir-Çelik 

sektöründe faaliyet gösteren toplam 27 Ark Ocaklı 

Demir-Çelik fabrikasının 22 tanesinin ve 3 entegre 

demir-çelik tesisinden biri olan İsdemir’in temsilcileri 2 

gün boyunca sempozyumda hazır bulunmuştur. 

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Sayın 

Ata Özdemirler, tüm katılımcılardan çok iyi tepkiler 

aldıklarını, özellikle bir sonraki sempozyumun çok daha 

başarılı olacağına inancını ifade etmiş ve “Buradaki 

başarıda, organizasyonun olduğu kadar katılımcıların, son 

derece samimi bir ortamda, duyurularını daha öncesinde 

yaptığımız gibi eksiksiz bir araya gelmiş olmasının da payı 

büyüktür, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz” 

şeklinde görüşlerini dile getirmiştir. 

Sempozyum Fuaye alanında, çevre bilincine dikkat 

çekmek için Selen ve Tulya EFE adlı iki kardeş lise 

öğrencisi tarafından demir-çelik ve metal atıkları 

(hurda demir, cüruf ve döküm artığı) ile geri-dönüşüm 

atıkları kullanılarak hazırlanan eserlerin sergilendiği bir 
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sergi etkinlik süresince katılımcıların gezmesi için açık 

tutulmuştur. Aralarında “SANAYİ ATIKLARI = SANAT” 

isimli sergi de olmak üzere birçok karma sergiye katılmış 

olan Selen ve Tulya EFE kardeşler, 2003 yılından bu yana 

sanatın farklı disiplinleriyle uğraşarak yaptıkları işlerle 

adlarını duyurmuş ve sempozyumumuzda da son derece 

ilgi görmüştür. 

Yoğun eğitim süreçleri dolayısıyla katılımlarından dolayı 

kendileri için hazırlanan plaketleri babaları Sanayici ve İş 

Adamı Sayın Kadir Efe’ye teslim edilmiştir. Sayın Efe’nin 

plaketleri alırken yaşadığı gurur görülmeye değerdi.

İlk günün akşamında yapılan Gala Yemeğinde İzmir’in 

enfes körfez manzarası eşliğinde tüm konukların daha 

da kaynaşması sağlanırken, konukların karşılanması ve 

yemek sırasında sahne alan Agean Band Orkestrası tüm 

katılımcıların beğenisini topladı. 

İkinci gün de hız kesmeden devam eden sempozyumda 

özellikle haddehanelerle ilgili yapılan oturum son derece 

beğeni toplarken bu konuların genişletilmesi yönünde 

yapıcı eleştirilerin alınmış olması bizleri mutlu etmiştir.

Günün sonunda yapılan Kapanış Kokteylinde de sergi 

katılımcılarının ve poster sunum yapanların plaketleri 

dağıtılırken eğlenceli kareler ortaya çıkmıştır. 

Sempozyum sırasında yapılan anket çalışmasında 

bundan sonraki sempozyumların yine İzmir’de yapılması, 

İskenderun bölgesine de gelinmesi gibi sonuçlar 

yoğunluk kazanırken, yorumların arasında en çarpıcı olanı 

“İstanbul’un ANKİROS’u varsa İzmir’in de EFRS’si olsun” 

şeklinde olanıydı.
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