
KA
DİR KARA

EKİNCİLE R D.Ç.

AY
HA

N TUĞRUL
CARES

N. İZZET ULU

GÜRKA
N

 G
Ü

RL
ER Ö

ZKAN
 D.Ç.

METEM

Share knowledge, learn collaboratively and effectively at the “International Steel Symposium: Change & 
Transformation”. The event, being held on-line through an advanced digital platform, explores the challenges 
and opportunities facing the steel industry, how to maximise your organisations potential and transform to 
succeed in the new era of Sustainable, Green and Responsibly Produced Steel. The symposium will explore; 
restructuring to meet increasing demand for high quality steel products and semi’s, existing and emerging 
technologies and innovations for product and process diversification and how Industry 4.0 can contribute 
to the industry’s transformation. Our virtual exhibition experience allows you to engage with key suppliers 
and new technologies and products. We welcome you all – Let’s prepare for the future challenges of our 
industry together…

Bilgiyi paylaşıp, işbirliği içinde ve etkili biçimde öğrenmek için “Uluslararası Çelik Sempozyumu: Değişim 
ve Dönüşüm”. Gelişmiş bir dijital platform aracılığıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek olan etkinlik, çelik 
endüstrisinin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları, kuruluşunuzun potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkaracağınızı 
ve Sürdürülebilir, Yeşil ve Sorumlu Üretilen Çelik’in yeni çağında başarılı olmak için kuruluşunuzu nasıl 
dönüştürebileceğinizi araştırıyor. Sempozyum, yüksek kaliteli çelik ürünler ve yarı mamuller için artan talebi 
karşılamak için yeniden yapılanma, ürün ve süreç çeşitlendirmesi için mevcut ve gelişen teknolojiler ve 
yenilikler ve Endüstri 4.0’ın endüstrinin dönüşümüne nasıl katkıda bulunabileceği keşfedecek. Sanal sergi 
deneyimimiz, önemli tedarikçiler ve yeni teknolojiler ve ürünlerle etkileşim kurmanıza olanak tanıyacak. 
Hepinizi katılıma davet ediyor ve sektörümüzün gelecekteki zorluklarına birlikte hazırlanalım diyoruz…

ORGANIZATION 
COMMITTEE 

YÜRÜTME KURULU

15-16th April / Nisan 202115-16th April / Nisan 2021

How effective 
was our Covid-19 

pandemic response? 
What’s the opinion of 

steel industry leaders? 
•

Covid-19 salgınına 
tepkimiz ne kadar 

etkili oldu? 
Çelik endüstrisi liderlerinin 

görüşleri nelerdir? 

The Circular Economy
 – what does it mean 

in practice? How fast is 
the world transitioning 

towards a circular economy?
•

Döngüsel Ekonomi
 – pratikte ne anlama geliyor? 

Dünya döngüsel 
ekonomiye ne kadar 
hızlı geçiş yapıyor?

What does 
Net-Zero Carbon 
emissions mean? 

What are the challenges 
and do we have what we need to 

meet Net-Zero targets?
•

Net-Sıfır Karbon emisyonu ne 
anlama geliyor? Zorluklar 

nelerdir ve Net-Sıfır 
hedeflerine ulaşmak için 

ihtiyacımız olan şeye 
sahip miyiz?

Specialised Steel 
Products; improved quality 
and diversification to meet 
market demand – What are 
the available and innovative 

technologies?
•

Özel Çelik Ürünler; pazar talebini 
karşılamak için geliştirilmiş 

kalite ve çeşitlendirme – 
Mevcut ve yenilikçi 

teknolojiler nelerdir?

Digitalisation and 
Industry 4.0 – 

what is digital transformation? 
Is it only about data? 
How can I prepare?

•
Dijitalleşme ve Endüstri 4.0

 – dijital dönüşüm nedir? 
Sadece verilerle mi ilgilidir? 

Nasıl hazır olabilirim?

AGENDA // GÜNDEM

 Are you 
ready to 
experience our 
Digital Exhibition* 
Don’t be late to book 
your place!

Dijital Sergimizi
deneyimlemeye hazır 
mısınız? Yerinizi 
ayırtmak için 
gecikmeyin!

INCREASE YOUR 
BRAND VISIBILITY 
THROUGH 
SPONSORSHIP!

SPONSOR OLARAK 
MARKA 
GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜZÜ 
ARTIRIN!

International Steel Symposium: Change & Transformation 
Uluslararası Çelik Sempozyumu: Değişim & Dönüşüm

“Meet the Challenge!”
“Meydan Okumaya Hazır Olun!”“Meet the Challenge!”
“Meydan Okumaya Hazır Olun!”

“in Digital Platform”

Coordinator of the Symposium: UCTEA Chamber of Metallurgical and Materials Engineers’s Training Center Barbaros Mh, Yavuz Selim Caddesi No:4 34746 Ataşehir- İstanbul - Turkey - M: +90 533 690 87 82 Phone: +90 216 349 95 34  Fax: +90 216 330 91 92

Sempozyum Koordinatörlüğü: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Barbaros Mh, Yavuz Selim Caddesi No:4 34746 Ataşehir - İstanbul - M: 0 533 690 87 82 Tel: 0 216 349 95 34  Faks: 0 216 330 91 92

INTERNATIONAL STEEL SYMPOSIUM: CHANGE & TRANSFORMATION
ULUSLARARASI ÇELİK SEMPOZYUMU: DEĞİŞİM & DÖNÜŞÜM

15 - 16 APRIL / NİSAN 2021 “in Digital Platform”

*Further information available via our website shortly / * Detaylı bilgi kısa süre içinde web sitemizde yayınlanacaktır.
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