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TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 7303 sayılı yasa, 

66 ve 85 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle değişik 

6235 sayılı yasayla 1954 yılında kurulmuş Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı olarak ilgili 

yasa hükümlerine uygun şekilde 1970 yılında kurulmuş 

Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu 

niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, yurt içinde ve 

dışında, metalurji, metalurji ve malzeme, malzeme bilimi 

ve seramik mühendisliği öğretimi yapan bölümlerden 

mezun olan mühendislerin üye oldukları bir kuruluştur.

İlgili yasa gereği; mühendislik mesleği mensuplarının 

ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri 

kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak 

gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle 

ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim 

kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; 

kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun 

doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve 

işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel 

mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin 

artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında 

gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak 

amacıyla kurulmuştur.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, yaptığı etkinlikler

ile ilgili sektörleri ekonomik, teknolojik ve bilimsel 

alanlarda irdelemeyi, bu sektörlerde faaliyet gösteren 

üreticileri, pazarlamacıları, kullanıcıları ve araştırmacıları 

bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını, 

sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları 

ve çözümleri tartışmalarını sağlayan platformlar 

oluşturmaktadır. Dergi, bülten, katalog yayınlamakta, 

mesleki gelişim kursları, seminer, sempozyum, panel, 

forum, kongre, sergi gibi etkinlikler organize etmektedir.

Odamız, yukarıda saydığımız etkinlikleri tamamlayıcı 

bir unsur olarak; internet ortamında türkçe ve ingilizce 

yayın yapan ve sürekli yenilenen “Türkiye Metalurji ve 

Malzeme Endüstrisi Portalı” ile sektörümüze yeni bir 

alandan hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
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Ürün bazında hazırlanan Türkiye Metalurji ve Malzeme 

Endüstrisi Portalı “www.metalurjiendustri.com” 

adresinden hizmet verecektir. Portalda detaylı arama 

motorlarıyla sektöre ve yan sanayiye ait verilere kısa 

yoldan ulaşılmakta ve ülkemiz metalurji ve malzeme 

sektöründeki önemli bir boşluk bu çalışmayla 

kapatılmaktadır. 

Metalurji ve Malzeme sektöründe faaliyet gösteren 

kuruluşların katılımı ile bu çalışmanın alanın ihtiyaçlarını 

karşılayacağına, sektörün ve meslektaşlarımızın 

buluşma noktası haline geleceğine inanıyoruz. Bu 

çalışmayı destekleyecek kurum ve kuruluşlara teşekkür 

ediyor, ülkemiz metalurji ve malzeme sanayisine katkı 

sağlayacağı ümidi ile saygılarımızı sunuyoruz.

"www.metalurjiendustri.com" 

Portalda detaylı arama motorlarıyla 

sektöre ve yan sanayiye ait verilere 

kısa yoldan ulaşılmakta ve ülkemiz 

metalurji ve malzeme sektöründeki 

önemli bir boşluk bu çalışmayla 

kapatılmaktadır.


