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METEM DANIŞMA
KURULU TOPLANTISI
YAPILDI

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası mesleki
teknik eğitim kurumu METEM yıllık Danışma Kurulu
toplantısını 29 ekim 2016 cumartesi günü Validebağ Adile
Sultan Kasrı'nda yaptı.
Ahmet Turan, Ahmet İrfan Türkkolu, Ali Bülent Önay, Ata
Özdemirler, Bilgi Çengelli, Derya Dışpınar, Erkan Coşkun,
Erman Car, Fatma Serin, Ferhat Yaşar, Feyzi Demir, Gökhan
Orhan, Hüseyin Savaş, Murat Can Ocaktan, Mustafa Ürgen,
Müzeyyen Gencer, Okan İşdaş, Özgül Keleş, Servet Timur,
Tunçay Şulan, Ünal Oray, Yağmur Özbağ'ın katılımı ile
gerçekleşen toplantıda bir önceki Danışma Kurulu'ndan
bugüne hedeflenenler ve gerçekleştirilenler değerlendirildi
ve geleceğe yönelik hedefler konuşuldu. Katılamayan
Danışma Kurulu üyelerimiz öneri ve düşüncelerini yazılı
olarak ilettiler.
Gayet samimi bir ortamda keyifli ve renkli konuşmaların
yapıldığı toplantıda geline noktada;
• METEM çalışmasının süreci iyi yöneten ve ilişkileri
geliştiren şekliyle devam etmesi,
• METEM’in ivmelenerek ilerlemesi ve tanınırlığının iyi bir
seviyeye ulaşması,
• İhtiyaca yönelik eğitim planlamalarının devam etmesi,
• Eğitim mekanı ve Hababam mottosunun etkileyiciliği
• Eğitim İhtiyaçları Saptama Formu kullanılarak
katılımcıların beklentisinin eğitimciye iletilmesinin iyi bir
yöntem olduğu,
• METEM’in sektördeki ciddi ve önemli bir eksiği telafi
ettiği,
• METEM’in odanın bir girişimi olarak değerlendirilmesi
ve sürdürülmesinin öneminden bahsedildi. Kurumsal
çalışmalar ve şirketlerle olan iletişimin artarak devam
etmesi gerekliliği,
• Eğitim organizasyonunun, eğitim açılışından sonuna
kadar takip edilen sistemin iyi ve yeterli olduğu.
• Eğitimlere farklı profillerin katılması (müdür, yönetici,
forman, şef ) eğitimi keyifli hale getirdiği, sinerji kattığı,
beyin fırtınası olanağı sağladığı,
• Vizyon, kararlılık, sürekli iyileştirme ve gelişime açıklık
yaklaşımının korunması gerekliliği,
• METEM görsellerinin çok güzel ve dikkat çekici
olduğundan bahsedildi
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METEM'in yeni dönem hedefleri olarak,
• Teknik eğitimlerin arttırılması, kişisel eğitimlere
girilmemesi ya da azaltılması
• Sanayi ve akademisyen eşleştirmesi yapılarak eğitimlerin
programlanması
• Lisans eğitimi sonrası mühendislerin bilgi ve ihtiyaçlarının
tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılması
• Çok teorik değil, pratiğe de kayan Workshop tarzında
eğitimler düzenlenmesi
• Ustabaşı ve mühendisin birlikte alıp/alamayacağı
eğitimleri iyi ayırıp katılımcı profilini ona göre tariflemek
• Eğitimlerin bir ürünü olarak eğitimcilerin notlarından
oluşan bir kitap çıkarılıp, sektörle paylaşılması,
• Ankara başta olmak üzere bölgesel eğitimler planlanması
gerekliliği
• Online eğitimin hedeflenmesi
• Metalurji Akademisi hedeflenerek ilerlenmesi ve
METEM’in büyümesinin devam etmesi, eğitim
başlıklarının genişletilmesi
• Akreditasyon, sertifikalandırma konularına önem
verilmesi
• Metalurjist olmayanlar için temel metalurji eğitimi
planlanması
• Isıl işlemde iş güvenliği alanında çalışma
• METEM’in satış pazarlama anlamında güçlendirilmesi
• Döküm sektörüne yönelik eğitim yapılmasının gerekliliği
belirlendi.
Toplantının en önemli sonucu; Oda, Üniversite, sektör
sacayağının sağlıklı bir şekilde oluşmuş olduğunu görmek
oldu.
METEM olarak geleceğe daha bir umutla bakıyoruz.
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