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METEM tarafından bu sene ilk kez 
organize edilecek olan “Uluslararası 
Hadde Sempozyumu” sergisiyle 
birlikte, 24-25 Eylül 2020 tarihlerinde, 
Türkiye Demir-Çelik sektörünün kalbi 
İskenderun’da, ANEMON Hotelde 
düzenlenecektir. 

En son, 7.si geçtiğimiz yıl İzmir’de 
düzenlenen EFRS – Demir-Çelik 
Sempozyumu katılımcılarının uzun süredir 
dile getirdiği taleplerin başında yer alan 
Hadde konularının daha detaylı ele 

alınması hususundaki bir açığı kapatmak 
amacıyla dizayn edilen ISRS-Uluslararası 
Hadde Sempozyumu; sektörün 
ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda 
irdelenmesini, yeni gelişmelerin tüm 
kademelerdeki katılımcılarla paylaşılmasını 
ve Türkiye’nin bu alanda dünyadaki yeri 
ve geleceği için vizyoner bir yaklaşım 
oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Kapsam çerçevesindeki beklentilere 
uygun olarak, iki gün boyunca, arzu 
eden tüm yerel, yabancı ve uluslararası 

şirketlerin, katılımcılara ürün ve 
servislerini tanıtabilme şansı olacaktır; bu 
noktada sempozyumun, İskenderun’da 
yapılmasının da ayrı bir cazibe olacağı 
inancındayız. 

Bu bağlamda, ilgilenen tüm yerel, 
yabancı ve uluslararası üreticileri, 
tedarikçileri, pazarlama şirketlerini, nihai 
kullanıcıları, üniversiteleri ve araştırmacıları 
sempozyumda sunumlarıyla, sergi 
alanımızda ürün ve hizmetleri ile katılımcı 
olmaya davet ediyoruz.

“International Steel Rolling Symposium” 
will be organized by METEM as the first 
time this year, on 24-25 September 
2020, at the heart of Turkish Iron-Steel 
Industry – Iskenderun. Symposium and 
Exhibition will be held in ANEMON Hotel.

ISRS-International Steel Rolling 
Symposium, has been designed to close 
the gap regarding the lack of discussions 
for rolling related issues in detail, which 
was also mentioned several times by 
the participants of the EFRS – Iron-Steel 
Symposium. 

At the symposium, all economic, 
technological and scientific issues are 
planning to be discussed on the focus 
of innovations and to be shared with 
all participants, as well as to create a 
visionary approach to understand the 
existing status of Turkey in steel rolling 
and what should it be in the future. 

With respect to the scope, during 
these two days, all local, foreign and 
international companies will have the 
opportunity to present their products and 
services to the participants at symposium 

and available exhibition areas. We believe 
to held the symposium in Iskenderun will 
be charminger. 

In this context, we invite all intending 
local, foreign and international 
manufacturers, suppliers, marketing 
companies, end-users, universities 
and researchers to participate in the 
symposium with their presentations and 
with their products and services at the 
exhibition areas.

“We are proud to announce that ISRS – International 
Steel Rolling Symposium and Exhibition will be held at 
Iskenderun – the pearl of Mediterranean, where has 
been located nearby Hatay – the capital of tolerance 
and legendary cuisine. Steel is being discussed in 
each corner at this town as hosting almost 35% of 
installed iron-steel capacity and around 50% of steel 
production of Turkey and having the production of 
almost all range of final products…”

“İlk Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisinin, 
Türkiye’deki kurulu çelik üretim kapasitesinin 
neredeyse %35’ine ve üretim hacminin %50’sine 
yakınına ev sahipliği yapan ve hemen her ürün gamının 
üretildiği bir lokasyonda; hoşgörü ve gastronomi 
başkenti Hatay’ın yanı başında; Her Köşesinde Çelik 
Konuşulan Akdeniz’in incisi İskenderun’da yapılacak 
olduğunu duyurmanın haklı gururunu yaşıyoruz…”

ISRS’2020
24-25 September 2020
İSKENDERUN
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• Haddeleme Teknolojileri
1. Sıcak Haddeleme 
 (Uzun, Yassı, Filmaşin, Profil...)
2. Soğuk Haddeleme (Uzun, Yassı...)
3. İndüksiyon Çözümleri
4. Termomekanik Haddeleme
5. Vasıflı Çelik Üretimi
6. İnovatif Yöntemler

• Tav Fırınları (Refrakter, Brulör...)
• Boru İmalatı
• Rulmanlar
• Merdane ve Ringler
• Yağ ve Yağlama Teknolojileri
• Hidrolik / Pnömatik

1. Hidrolik 
2. Pnömatik 
3. Filtrasyon 
4. Basınçlı Hava 

• Elektrik / Otomasyon / Yazılım / Endüstri 4.0
• Yüzey Görüntüleme ve Ölçüm Sistemleri
• Laboratuvar Çözümleri 
• Makine İmalatçıları

1. Vinç
2. Talaşlı İmalatçılar (Dişli, Yolluk...)
3. Döküm /Dövme
4. Atölye Ekipmanları( Kesici Takımlar...)

• İSG / Çevre
• Sürdürülebilirlik
• Enerji Verimliliği
• Diğer

1. Su Soğutma Sistemleri
2. Su Şartlandırma – Arıtma

• Rolling Technologies
1. Hot Rolling 
 (Long, flat, wire rod, profile - section...)
2. Cold Rolling (long, flat...)
3. Induction Solutions
4. Thermo-Mechanical Rolling
5. High Quality Steel Production
6. Innovative Methods

• Reheating Furnaces (Refractory, Burner...)
• Pipe Manufacturing
• Bearings
• Rolls / Rings
• Lubricant and Lubrication Technologies
• Hydraulic / Pneumatic

1. Hydraulic
2. Pneumatic
3. Filtration
4. Compressed Air

• Electric / Automation / Software / Industry 4.0
• Surface Imaging and Measuring Systems
• Laboratory Solutions
• Machine Manufacturers

1. Crane
2. Machining (Gear, Guide...)
3. Casting / Forging
4. Workshop Equipments (Cutting Tools...)

• Occupational Health and Safety / Environment
• Sustainability
• Energy Efficiency
• Others

1. Water Cooling Systems
2. Water Treatment

TOPICS KAPSAM

ISRS’2020 INTERNATIONAL STEEL ROLLING SYMPOSIUM • ULUSLARARASI HADDE SEMPOZYUMU

SUBMISSION OF PAPERS

• Abstract Submission Deadline: 
March 31, 2020

• Deadline for submission of papers:  
June 30, 2020

• For Abstracts and Submissions:  
   www.isrs-mtm.com

BİLDİRİLERİN TESLİMİ

• Bildiri Özeti Son Başvuru Tarihi: 
31 Mart 2020

• Bildirilerin Son Teslim Tarihi: 
30 Haziran 2020

• Bildiri Özeti ve Yayınların Teslimi İçin: 
www.isrs-mtm.com

PRESENTATION OF 
PAPERS AND PUBLISHING 
IN THE SYMPOSIUM BOOK

Final form of the 
proceedings will be 
evaluated by the 
Executive Committee 
of the Symposium. The 
submission of the paper at 
the Symposium is subject 
to the approval of the 
Symposium Executive 
Committee.

BİLDİRİLERİN 
SUNULMASI ve 
SEMPOZYUM KİTABINDA 
YAYINLANMASI

Bildirilerin son şekli 
Sempozyum Yürütme 
Kurulu tarafından 
bilimsel ve teknik içerik 
değerlendirmesine tabi 
tutulacaktır. Bildirinin, 
Sempozyum’da sunulması 
Sempozyum Yürütme 
Kurulu’nun onayına tabidir.

ABSTRACT

Abstracts should reflect 
the main points of the 
study. It should be careful 
not to exceed 500 words. 
Abstracts should be Times 
New Roman 12pt and 
single-spaced, including 
telephone, fax and e-mail 
address of the author.

BİLDİRİ ÖZETİ

Bildiri özetleri, çalışmanın 
ana noktalarını yansıtan 
nitelikte olmalıdır. 500 
kelimeyi geçmemesine 
özen gösterilmelidir. Bildiri 
özetleri Times New Roman 
12pt ve tek satır aralıklı 
olmalı, yazarın telefon, 
faks ve e-posta adresini 
içermelidir.

ISRS’2020
24-25 September 2020
İSKENDERUN
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All sponsorships will have the following common rights in addition to the ones specified under each sponsorships:
• All sponsorships will be awarded with a plaque.
• All sponsor companies will have the right to put their giveaways (except for leaflets) into the symposium bags to be given to each 

symposium delegate for free.
• All sponsor companies may have priority and privileges in choosing location at the stands area (if they wish to rent one) with respect 

to order of confirmation. 
• Logos of all sponsor companies will be issued on official symposium webpage. 

All other details (if any) will be mentioned under the sponsorship agreements.

INTERNATIONAL STEEL ROLLING SYMPOSIUM SPONSORSHIP FEES AND BENEFITS

REGISTRATION FEE FOR DELEGATES

• REGISTRATION FEE FOR DELEGATES   100 Euro+VAT

BANK ACCOUNT

UCTEA Chamber of Metallurgical and Materials Engineers Economic Enterprise – Euro
Bank Name : Türkiye İş Bankası Branch Name : Ankara-Mesrutiyet
Swift Code : ISBKTRISXXX IBAN : TR09 0006 4000 0024 2130 9122 82

ISRS’2020 INTERNATIONAL STEEL ROLLING SYMPOSIUM • ULUSLARARASI HADDE SEMPOZYUMU

PLATINUM SPONSORSHIPS    (4.000 Euro+VAT)
1. Companies will have free registration right for 4 participants as delegate.
2. If companies would like to participate with a stands area, 20% discount from the announced stands area renting fee will be applied for 

platinum sponsor companies.
3. Companies’ advertorial movie will be presented on the big screens located at the exhibition area during the symposium.
4. Companies’ advertisement will be published on one of the inner pages of Symposium Proceedings Book.
5. From the date of confirmation of sponsorship, companies’ logo will be published on below, in addition to official symposium webpage:
 a. All printed symposium materials,
 b. Symposium Program Book,
 c. Symposium Proceedings Book,
 d. Symposium Posters

MAIN SPONSORSHIP     (15.000 Euro+VAT)
1. Company will have free registration right for 10 participants as delegate.
2. If company would like to participate with a stands area, 40% discount from the announced stands area renting fee will be applied for 

main sponsor company.
3. Company’s advertorial movie will be presented on the big screens located at the exhibition area during the symposium.
4. Company’s advertisement will be published on one of the inner pages of Symposium Proceedings Book.
5. Company will have the right to publish “10 minutes Commercial Notice” during the symposium.
6. From the date of confirmation of sponsorship, company’s logo will be published on below, in addition to official symposium webpage:
 a. All printed symposium materials,
 b. Symposium Program Book,
 c. Symposium Proceedings Book,
 d. Symposium Posters

SILVER SPONSORSHIPS    (2.500 Euro+VAT)

1. Companies will have free registration right for 2 participants as delegate.
2. If companies would like to participate with a stands area, 10% discount from the announced stands area renting fee will be applied 

for silver sponsor companies.
3. From the date of confirmation of sponsorship, company’s logo will be published on below, in addition to official symposium 

webpage:
 a. All printed symposium materials,
 b. Symposium Program Book,
 c. Symposium Proceedings Book,
 d. Symposium Posters

SUPPORTING MANUFACTURERS   (3.000 Euro+VAT)

1. Company will have free registration right for a limited no of employees as delegate.
2. If companies would like to participate with a stands area, 20% discount from the announced stands area renting fee will be applied for 

supporting manufacturer companies.
3. Companies’ advertorial movie will be presented on the big screens located at the exhibition area during the symposium.
4. Companies’ advertisement will be published on one of the inner pages of Symposium Proceedings Book.
5. From the date of confirmation of sponsorship, companies’ logo will be published on below, in addition to official symposium webpage:
 a. All printed symposium materials,
 b. Symposium Program Book,
 c. Symposium Proceedings Book,
 d. Symposium Posters

GALA DINNER SPONSORSHIP    (10.000 Euro+KDV)
1. Company will have free registration right for 10 participants as delegate.
2. Company’s logo and name will be presented at the stage during the gala dinner. 
3. Company’s advertorial movie will be presented on the big screens located at the exhibition area during the symposium.
4. From the date of confirmation of sponsorship, company’s logo will be published on below, in addition to official symposium webpage:
 a. All printed symposium materials,
 b. Symposium Program Book,
 c. Symposium Proceedings Book,
 d. Gala Dinner Posters

COFFEE BREAK SPONSORSHIP    (3.500 Euro+KDV)
1. Company’s logo will be presented on all coffee break cups during the symposium.
2. From the date of confirmation of sponsorship, company’s logo will be published on below, in addition to official 

symposium webpage:
 a. All printed symposium materials,
 b. Symposium Program Book,
 c. Symposium Proceedings Book,
 d. Coffee Break Area Posters

WORKSHOP     
Upon inquiries Workshops can be organized based on following details:
1. There are 2 halls for rental for workshop purposes with capacities of 20 and 10 persons. 
2. These halls can be rent for 2 hours individually in the afternoon at 1st Day and in the morning and afternoon at the 2nd Day of 

symposium.
3. Companies may rent these halls for entry-free workshops and/or METEM may use these halls to make workshops on specific 

topics related to symposium with entry-fee.
4. Registration will be required to attend these workshops and Its obligatory to be a symposium delegate to be able to register. 
5. From the date of confirmation of workshop, company’s logo will be published on below, in addition to official symposium 

webpage and efficiently announced to all attendees:
 a. All printed symposium materials,
 b. Symposium Program Book

STAND AREA RENTAL      (200 Euro +VAT/m2 - min 12 m2)
In total approx. 500 m2 stand area (the layout will be published at official symposium webpage) for rental will be available and each 
Stand will have the below mentioned rights:
1. Companies will have free registration right for 1 participants as delegate.
2. Companies will be awarded with a plaque at the end of the exhibition.
3. Each stand area may have following standards:
 a. One standard nametag board for each visible side
 b. Free wireless internet and parking area usage
 c. 1 power socket, 1 table, 2 chairs and 1 wastebasket

ADVERTISEMENT AREAS
Program Book
Back Cover : 1.250 Euro+VAT Inside Back Cover (right) : 1.000 Euro+VAT 
• 2,000 copies of Symposium Program Book will be published and send freely to all relevant companies in the relevant industries.

Proceedings Book
Back Cover : 1.250 Euro+VAT Inside Back Cover (right) : 1.000 Euro+VAT
Bookmark : 1.250 Euro+VAT Inner Pages    :    500 Euro+VAT
• All the papers presented at the Symposium will be published on the Proceedings Book and it will be given free to all delegates. 

ISRS’2020
24-25 September 2020
İSKENDERUN



ISRS’2020 INTERNATIONAL STEEL ROLLING SYMPOSIUM • ULUSLARARASI HADDE SEMPOZYUMU

PLATİN SPONSORLUKLAR                             (4.000 Euro+KDV)
1. Firmalara, sempozyum için 4 adet ücretsiz delege hakkı verilecektir.
2. Stand açmak isteyen Platin Sponsorlar için Stand alanı kira bedelinde %20 indirim uygulanacaktır.
3. Firmaların tanıtım filmi, dönüşümlü olarak sergi alanındaki barkovizyonda sempozyum süresince yayınlanacaktır.
4. Firmaların 1 adet iç sayfa reklamı Sempozyum Bildiriler Kitabında yer alacaktır.
5. Firmaların Logosu sponsor olduğu tarihten itibaren sempozyum web sitesinin yanı sıra;
 a. Sempozyumun tüm basılı materyallerinde,
 b. Sempozyum Program Kitabında,
 c. Sempozyum Bildiriler Kitabında,
 d. Sempozyum Pankartlarında yer alacaktır.

ANA SPONSORLUK      (15.000 Euro+KDV)
1. Firmaya, sempozyum için 10 adet ücretsiz delege hakkı verilecektir.
2. Stand açmak isteyen Ana Sponsor Firma için Stand alanı kiralama bedelinde %40 indirim uygulanacaktır.
3. Firmanın tanıtım filmi, dönüşümlü olarak sergi alanındaki barkovizyonda sempozyum süresince yayınlanacaktır.
4. Firmanın, 1 adet iç sayfa reklamı Sempozyum Bildiriler Kitabında yer alacaktır.
5. Sempozyum sırasında ana salonda “10 dk’lık Ticari Bildiri” sunma hakkı verilecektir.
6. Firmanın logosu sponsorluğun onaylandığı tarihten itibaren sempozyum web sitesinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda yayınlanacaktır:
 a. Sempozyumun tüm basılı materyallerinde,
 b. Sempozyum Program Kitabında,
 c. Sempozyum Bildiriler Kitabında,
 d. Sempozyum Pankartlarında

GÜMÜŞ SPONSORLUKLAR           (2.500 Euro+KDV)
1. Firmalara, sempozyum için 2 adet ücretsiz delege hakkı verilecektir.
2. Stand açmak isteyen Gümüş Sponsorlar için Stand alanı kira bedelinde %10 indirim uygulanacaktır.
3. Firmaların Logosu sponsor olduğu tarihten itibaren sempozyum web sitesinin yanı sıra;
 a. Sempozyumun tüm basılı materyallerinde,
 b. Sempozyum Program Kitabında,
 c. Sempozyum Bildiriler Kitabında,
 d. Sempozyum Pankartlarında yer alacaktır.

DESTEKLEYEN ÜRETİCİ FİRMALAR                (3.000 Euro+KDV)

1. Firmalara, çalışanları için belli sayıda ücretsiz delege hakkı verilecektir.
2. Stand açmak isteyen Destekleyen Üreticileri Firmalara, stand alanı kira bedelinde %20 indirim uygulanacaktır.
3. Firmaların tanıtım filmi, dönüşümlü olarak sergi alanındaki barkovizyonda sempozyum süresince yayınlanacaktır.
4. Firmaların 1 adet iç sayfa reklamı Sempozyum Bildiriler Kitabında yer alacaktır.
5. Firmaların Logosu sponsor olduğu tarihten itibaren sempozyum web sitesinin yanı sıra;
 a. Sempozyumun tüm basılı materyallerinde,
 b. Sempozyum Program Kitabında,
 c. Sempozyum Bildiriler Kitabında,
 d. Sempozyum Pankartlarında yer alacaktır.

SEMPOZYUM DELEGE KAYIT ÜCRETİ

• SEMPOZYUM DELEGE KAYIT ÜCRETİ     600 TL+KDV

BANKA HESAP NUMARASI

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi 
Türkiye İş Bankası - Meşrutiyet Şubesi, Ankara 
IBAN: TR68 0006 4000 0014 2131 0642 91

ISRS’2020
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GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU         (10.000 Euro+KDV)
1. Firmaya, sempozyum için 10 adet ücretsiz delege hakkı verilecektir.
2. Firma logosu ve adı gala yemeği süresince sahnede olacaktır. 
3. Firmanın tanıtım filmi, dönüşümlü olarak sergi alanındaki barkovizyonda sempozyum süresince yayınlanacaktır.
4. Firmaların Logosu sponsor olduğu tarihten itibaren sempozyum web sitesinin yanı sıra;
 a. Sempozyumun tüm basılı materyallerinde,
 b. Sempozyum Program Kitabında,
 c. Sempozyum Bildiriler Kitabında,
 d. Gala Yemeği Pankartlarında yer alacaktır.

COFFEE BREAK SPONSORLUĞU             (3.500 Euro+KDV)

1. Coffee breakte kullanılacak bardaklarda firma logosu yer alacaktır.
2. Firmaların Logosu sponsor olduğu tarihten itibaren sempozyum web sitesinin yanı sıra;
 a. Sempozyumun tüm basılı materyallerinde,
 b. Sempozyum Program Kitabında,
 c. Sempozyum Bildiriler Kitabında,
 d. Coffee Break Alanında yer alacaktır.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI     
Atölye çalışması (Workshop) için talebe istinaden aşağıdaki detaylar bazında imkan sağlanacaktır:
1. Firmaların atölye çalışması için kiralayabilecekleri 20 ve 10 kişi kapasiteli 2 salon bulunmaktadır.
2. Bu salonların her biri ayrı ayrı 1. Gün öğleden sonra ve 2. Gün öğleden önce ve sonra olmak üzere 2’şer saat 

kiralanabilecektir.
3. Salonlar, şirketlerin ücretsiz katılımlı atölye çalışmaları için kiralanabilecekleri gibi METEM salonları sempozyum 

kapsamıyla ilgili özel konularda ücretli atölye çalışması yapmak için de kullanabilecektir.
4. Atölye çalışmalarından faydalanmak için kayıt olma ve kayıt yaptırabilmek için sempozyum delegesi olmak 

gerekmektedir. 
5. Firmaların Logosu atölye çalışması kesinleştikten sonra sempozyum resmi web sitesinin yanı sıra;
 a. Sempozyumun tüm basılı materyallerinde,
 b. Sempozyum Program Kitabında yer alacak ve tüm katılımcılara efektif biçimde duyurulması sağlanacaktır. 

STAND ALANI KİRALAMA      (200 Euro+KDV/m2 – en az 12 m2)
Toplamda yaklaşık 500 m2 stand alanı (daha sonra yayınlanacak olan krokiye göre karşılıklı mutabakatla belirlenmek üzere) kiralanacaktır 

ve her Stand Alanında aşağıdaki standartlar sunulmaktadır:
1. Stand alanı kiralayan her firma için 1 adet ücretsiz delege hakkı verilecektir.
2. Stand alanı kiralayan her firmaya bir plaket sunulacaktır.
3. Stand Alanı Standartları:
 a. Görülebilen her cepheye 1 adet olmak üzere standart alınlık yazısı
 b. Ücretsiz kablosuz internet ve kapalı otopark kullanımı
 c. 1 adet elektrik prizi, 1 adet masa, 2 adet sandalye ve 1 adet çöp kovası

REKLAM ALANLARI
Program Kitabı
Arka Kapak  : 1.250 Euro+KDV Arka İç Kapak Sağ : 1.000 Euro+KDV
• Sempozyumu program kitabından 2.000 adet basılacak ve tüm sektöre ücretsiz dağıtılacaktır.

Bildiriler Kitabı
Arka Kapak : 1.250 Euro+KDV  Ayraç : 1.250 Euro+KDV
Arka İç Kapak Sağ : 1.000 Euro+KDV İç Sayfalar : 500 Euro+KDV 
• Sempozyumda sunulan sözlü/poster bildirilerin tamamı bildiri kitabında yayınlanacak ve tüm delegelere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Tüm Sponsor Firmalara ilgili başlığın altında belirtilen özel hakları dışında aşağıdaki ortak haklar tanınacaktır:
• Sempozyum katılım plaketi verilecektir.
• Eşantiyonlarını (broşürler hariç), sempozyum çantalarına koyma ve sempozyum delegelerine ücretsiz olarak dağıtma hakkı verilecektir.
• Sponsorluk sırasına göre, Stand açma isteklerine bağlı olarak yer seçimi ve diğer öncelikler tanınacaktır.
• Tüm sponsor firma logoları resmi sempozyum web sitesinde yer alacaktır.

Diğer tüm detaylar (varsa) sponsorluk sözleşmelerinde yer alacaktır.  

ULUSLARARASI HADDE SEMPOZYUMU SPONSORLUK ÜCRETLERİ ve HAKLARI



Capital of Tolerance and Gastronomy 
HATAY

City Worth to Live
İSKENDERUN  

Yaşanılası Şehir
İSKENDERUN

Hoşgörü ve Gastronomi Başkenti
HATAY
Bir şehir düşünün!.. Farklı dinden ve inançtan insanlar sevgi, barış ve kardeşlik duyguları 
içinde bir arada yaşıyor olsunlar… Kavgadan uzak dursunlar, sevgide saygıda kucaklaşsınlar... 
“Ezan, Hazzan ve Çan” sesiyle, karşılıklı sevgi ve kardeşliğin taçlandığı, ayrıca yaşandığı bir 
yer düşünün… İşte burası Hatay! Kente gelen ziyaretçilerin bu topraklar için kullandığı ortak 
kelime: Hoşgörü! 

Ayrıca, UNESCO tarafından gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilen, 
kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağı, sahip olduğu 600’ün 
üzerinde yemek ve tatlı çeşidi ile tüm yurda nam saldığı gibi dünya çapında da markalaşmıştır.

Imagine a city!... People from different religions and faiths should live together in the 
feelings of love, peace and brotherhoods… They should stay away from fight, embrace 

the love in respect... Imagine a place with the voices of “Azan of Mosque, Hazzan of 
Synagogue and Bell of Church” are crowned and experienced altogether in a harmony 
of mutual love and brotherhood… That’s Hatay! Common word to define this city used 

by visitors is “Tolerance”!

Besides, Hatay cuisine had been included in the “Network of Creative Cities” in the 
field of gastronomy by UNESCO. It has its own characteristics and rich food variety, 
has become famous throughout the country with its over 600 dishes and desserts.

Pearl of the Mediterranean and the most important city of Eastern 
Mediterranean – Iskenderun, is the eighth largest economy in Turkey: 
At the first priority iron and steel industry with 1 Integrated mill, 7 
mini-mills and 3 Induction Furnace-mills had been built in Iskenderun 
with a total of 16.7 million tons of production capacity over the total 
installed 3 Integrated mills, 25 mini-mill and 7 Induction Furnace-mills. 
Besides, almost 65% of total filter production for the major use in 
automotive industry over 143 million production capacity of Turkey was 
being produced in Iskenderun region, which makes Turkey one of the 
first three manufacturer after the USA and China. Additionally, 12 ports,  
logistics, warehousing, customs and export facilities were making this 
town bigger than 45 cities in Turkey as it’s the only town having a branch 
of Central Bank.

With respect to living comfort, culture and mentality, Iskenderun is one 
of the best cities worth to live. 

Akdeniz’in incisi ve Doğu Akdeniz’in en önemli kenti – İskenderun, Türkiye’nin sekizinci büyük 
ekonomisidir: Türkiye’de kurulu 3 Entegre, 25 mini-mill ve 7 İndüksiyon Ocaklı tesisten; 
1 Entegre, 7 mini-mill ve 3 İndüksiyon Ocaklı tesis ve toplamda 16.7 milyon ton üretim 

kapasiteyle başta demir-çelik sektörü olmak üzere otomotiv sektörünün önemli unsurlarından 
biri olan filtrelerin de ABD ve Çin’den sonra dünyadaki üçüncü üreticisi olan Türkiye’nin toplam 

143 milyonluk üretim kapasitesinin yaklaşık %65’i İskenderun bölgesinde üretilir. Ayrıca 
12 limanı ile lojistik, antrepo hizmetleri, gümrük ve ihracatıyla İskenderun, Türkiye’nin 45 

şehrinden daha büyük olup Merkez Bankası bulunan tek ilçedir. 

Yaşam konforu, kültür ve mantalite olarak İskenderun yaşanılası bir şehirdir.
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