
WEB PORTALI
PROJE & UZMANA SORUN 
UYGULAMALARI



Matil Web Portal Tanıtım

SEKTÖR GELİŞİMİNE KATKI

Uzman Sorun ve Proje  bölümlerinde 
sektördeki cevaplanamayan, 
çözülemeyen sorunlara çözüm bulmak, 
yeni fikirlere, yeni projelere destek 
olmak 

Proje & Fikir bölümüne ulaşım

Uzman Sorun bölümüne ulaşım www.matil.org
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MATİL’İN TANITIMI

«Sektörün ortak gücü»
sloganı ile neler yapıyoruz, 
laboratuvarımızdaki gelişmeler 
neler….

Web Portalımıza ulaşım

Portalımızda bizden haberlere, sektörel gelişmelere ve etkinliklere 
ulaşabilirsiniz.

Portal hedeflerimizi iki ana başlıkta toplayabiliriz.

http://matil.org/tr/proje-ve-fikir.html
http://matil.org/tr/proje-ve-fikir.html
http://matil.org/tr/uzmana-sorun.html
http://matil.org/tr/uzmana-sorun.html
http://www.matil.org/
http://www.matil.org/
http://www.matil.org/
http://www.matil.org/


“
UZMAN’A SORUN

UYGULAMASI
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Çelik sektörünün ortak gücü olarak MATİL A.Ş.: "Uzmana Sorun" 
uygulaması ile sektörel sorunların çözümüne yardımcı olmak ve 

sektörün gelişimine katkıda bulunmak istiyor.

"Uzman Sorun" uygulaması ile ;

merak ettiğiniz, çözüm getiremediğiniz veya destek beklediğiniz tüm 
konulara portalımızda cevap bulabilir, diğer üyelerin paylaşımlarını 

okuyabilirsiniz.

Bilgi ve birikim sahibi olduğunuz bir konuda siz de diğer üyelere destek 
verebilirsiniz.
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UZMAN’A SORUN

Çözüm veya cevap bulamadığınız konu ve 
sorunları, portal uzmanlarımıza ve 
sektördeki diğer kişilere sorun...
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CEVAP VERİN

Portaldaki diğer kullanıcıların sorularına 
cevap verin, sektörün gelişimine katkıda 
bulunun…
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UZMAN OLUN

Bilgi ve birikimini sektörle paylaşmak ister 
misiniz ?

Portalımızda uzman olun…
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Uzmana Sorun 
Nasıl Çalışır ?
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ÜYE OL

UZMAN & ÜYELER & MATİL
CEVAPLASIN

SORUNU PAYLAŞ



“
“Hiçbirimiz, hepimiz kadar 
akıllı değiliz.” 

Japon Atasözü

.
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“

PROJE & FİKİR UYGULAMASI
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Çelik sektörünün ortak gücü olarak MATİL A.Ş.: "Proje & Fikir" 
uygulaması ile sektördeki yeni fikirlerin, yeni projelerin hayata 

geçirilmesinde katkı sağlamak istiyor.

"Proje & Fikir" uygulaması ile ;

sektörün gelişimine katkı sağlayacak, bir soruna çözüm olacağına 
inandığınız bir fikriniz var ise bunu sektör ile paylaşabilir, projenizin veya 

fikrinizin hayata geçirilmesini sağlayabilirsiniz.

MATİL A.Ş.’in güvencesi ve danışmanlığı ile yeni fikirler hayata 
geçiriliyor…
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PROJE VE 
FİKRİNİ PAYLAŞ

Proje ve fikrini MATİL güvencesinde sektör 
ile paylaş… 

Uzmanlarca değerlendirilsin…
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PROJE VE 
FİKİR’LERİ 
TAKİP ET

Portalda yayınlanan proje ve fikirleri takip 
et….
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PROJEYE 
DAHİL OL

MATİL’in duyuracağı projelere dahil ol..
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Proje ve Fikir 
Uygulaması
Nasıl Çalışır ?
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ÜYE OL

MATİL UZMANLARINCA 
DEĞERLENDİRİLSİN

FİKRİNİ PAYLAŞ



“
“Büyük düşler kuranlar düşlerini 
gerçekleştirmez, aşarlar.” 

                         Lalfred Lord Whitehead

.
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Sizden beklediklerimiz ?

Öneri
Uygulamalarımız ile ilgili tüm 
eleştiri ve önerileriniz…

Katılım
Uygulamaların gelişimi için 
platforma üye ve uzman olarak 
katılımınız…

Paylaşım
Portalımızın ve 
uygulamalarımızın sektörde 
paylaşılmasını sağlamanız…

Takip
Portalımızı ve uygulamalarımızı 
takip etmeniz.

17



18

TEŞEKKÜRLER!
Görüşleriniz / Sorularınız için

Bize ulaşın 
matil@matil.org


