
 

 

 

 

 
Program  

09:30-10:00  Kayıt 
10:00-10:30  Açılış     
10:30-12:00  Genel Oturum 1 
  
12:00-13:30  Öğle Yemeği 
  
13:30-15:00  Genel Oturum 2 
15:00-15:15  Coffee Break 
15:15-15:45  Genel Değerlendirme 
15:45-16:30  Çelik Test ve Araştırma Merkezi Gezisi 
 
  
 

Tarih     : 18 Ocak 2017 / Çarşamba 
Yer     : Matil A.Ş. / İTÜ Maslak Kampüsü 
Mail     : matil@matil.org 
Tel     : 0212 286 33 80(Dahili:120) / Sn. Oğuz IŞIK 

 
 
Not: Çalıştaya katılmak isteyenlerin, en geç 11 Ocak 2017/ Çarşamba mesai bitimine kadar kayıt 
yaptırmaları gereklidir.  
 

 

 

 

 
 
 
“ÇETAM TR10/15/GPD-CM/0001 nolu İstanbul Kalkınma Ajansı 
Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında hazırlanan bu 
poster içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve/veya T.C. Kalkınma 
Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek 
sorumluluk Çelik İhracatçıları Birliği’ne aittir.” 
  

 



 

 

Sayın İlgili, 

25 Kasım 2016 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen Çelik Test ve Araştırma 
Merkezi, Türk Çelik Sektörünün Ar-Ge ve inovasyon yatırımları ile güçleneceğine inanan 
Çelik İhracatçıları Birliği’nin, sektörün teknolojik gelişimi için kurduğu MATİL A.Ş. 
tarafından hayata geçirilmiştir. 

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin iyi bir uygulama örneği olarak, İstanbul 
Kalkınma Ajansı proje desteği ile İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsünde inşa 
edilen binasında faaliyet gösteren MATİL Çelik Test ve Araştırma Merkezi, 13 Aralık 
2016 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 

2017 yılından itibaren çalışmalarını hızlandırarak, çelik sektörü başta olmak 
üzere malzeme teknolojileri konusunda ürün test ve araştırmalarda etkin rol oynamak 
istemektedir. 

Bu doğrultuda, 18 Ocak 2016 tarihinde “Dünyadaki Teknolojik Gelişmeler, Ar-Ge 
ve Yenilikçi Eğilimler Işığında Çelik Sektörü Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştaya katılım 
daveti ve programı ekte dikkatinize sunulmuştur. 

Çalıştayda, Dünya’da ve Türkiye’de çelik sektöründe yenilik kapsamında gerçekleşen 

gelişmeler ışığında; yeni çelik kaliteleri, üretim teknolojileri, çevre ve geri kazanım, 

enerji verimliliği, temiz çelik/sıfır atık ve verimlilik uygulamaları ile Çelik Test ve 

Araştırma Merkezi’nin bu çalışmalardaki rolü konuları tüm katılımcıların görüşü 

alınarak detaylı bir şekilde irdelenecektir.  

Çalıştayın, daha önce gerçekleşen, stratejik planların belirlendiği, sektörel 
sorunların tartışıldığı genel ve birbirinin tekrarı olan bir çalışmadan ziyade, hedef ve 
konu odaklı spesifik bir çalışma olması arzu edilmektedir. 

Bu doğrultuda katılımcıların; Ar-Ge, ürün geliştirme, çevre, enerji verimliliği, 
stratejik planlama ve iş geliştirme, kalite ve laboratuvar hizmetleri alanlarında uzman 
kişilerden oluşması, çalıştayın hedefine varması açısından önem taşımaktadır.  

Katılımcılar ayrıca, çalıştay bitiminde Çelik Test ve Araştırma Merkezinde 
gerçekleştirilen testler ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı 
bulacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

MATİL A.Ş. 

 


