Duyuru

TEORİK BİLGİ VE
MÜHENDİSLİK
BECERİSİNİN SENTEZİ
İÇİN METEM

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
meslektaşlarına ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik
ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık
hizmeti götürerek sektörel ve toplumsal gelişimi
desteklemek amacıyla Metalurji ve Malzeme Mühendisleri
Odası Eğitim Merkezi (METEM)’ i kurmuştur.

EĞİTİM ÇEŞİTLERİ VE DANIŞMANLIK
HİZMETİ
GENEL KATILIMA AÇIK

METEM’in alanında uzman isim ve kurumlarla işbirliği
yaparak, eğitim kalitesi yüksek ve eğitim sonrası izlemdestek çalışmalarının etkili bir şekilde uygulandığı bir
merkez olması hedeflenmektedir. Mesleki eğitimler,
üniversite ve sanayiimizin deneyimli eğitimciler ile
yapılacaktır. Eğiitim konuları ise sektör gereksinimler ve
teknolojik gelişim dikkate alınarak seçilecektir.
•
•
•
•
•
•

Güncel teknolojik bilgilerin paylaşıldığı
Yetişkin eğitimi kurallarına uygun
Profesyonel iş yaşamına uygun
İnteraktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı
Teorik ve pratik çalışmaların birlikte yapıldığı
2 tam günü geçmeyen

•
•
•
•

Yıl içerisinde takvimi ilan edilmiş,
Tüm sektör çalışanlarına bilgi ve deneyimlerini
paylaşma fırsatı tanıyan,
Mesleki gelişimi ve sektörün yükseltilmesini
hedefleyen teknik eğitimler,
Kurum ve kişilerin gelişim / verimliliğini yükseltmek
üzere çalışanların kişisel farkındalığını arttırarak
potansiyellerini keşfettiren kişisel gelişim eğitimleri
konu başlıklarımızdır.

ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER
•
•
•

•

Hizmet
almak
isteyen
şirketlerin
özgün
gereksinimlerine uygun,
Şirketlerin belirlediği tarih ve mekanlarda,
Şirket pratiğinden yola çıkılarak, şirket evreninden
görüntüler ve proseslerden seçilmiş örnek ve vakıa
çalışmaları ile,
Şirkete özel eğitim içerikleriyle yapılandırılmış
eğitimlerdir.

DANIŞMANLIK
•
•
•
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Şirketlerin kendi proseslerini iyileştirmek ve
geliştirmek için,
Olası sorunların giderilmesine yönelik çözüm
önerileri ve alternatifler,
Şirketlerin sürdürülebilir gelişimlerini desteklemek
amacı ile mühendislik ve iş yaşamı ilkeleri ışığında
sistematik yaklaşımlar geliştirmek.
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ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER VE KAPSAM
• Demir Çelik Metalurjisi
• Demir Dışı Metaller Metalurjisi
• Döküm
• Isıl İşlem
• Yüzey İşlemleri ve Kaplamalar
• Seramik, Cam ve Refrakter Malzemeler
• Biyomalzemeler
• Nanomalzemeler
• Malzeme Karakterizasyonu
• Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik
• Modelleme ve Simülasyon
• Sektörel Risk Değerlendirmesi
• Makinelerde Güvenlik Eğitimi
• Proje Yönetimi
• Enerji Verimliliği
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
• Kaynak Metalurjisi ve Tahribatsız Muayene
• Kaldırma-Taşıma İşlerinde Güvenlik
• Temel Yangın Müdahalesi Beceri Eğitimi
• Mühendislere Yönetim Becerileri Eğitimi
• Mühendislere Liderlik Becerileri Eğitimi
• Sektörel Süreçleri Yönetmek ve İyileştirmek
• Mühendisler için Finansal Yönetim

EĞİTİM YERİ
Eğitimlerimizde mekan olarak Validebağ Adile
Sultan Kasrı Öğretmenevi’ni kullanacağız.
HEPİMİZ “HABABAM” OLACAĞIZ
Geniş, ferah ve yüksek kapasiteli bir yer olmasının
yanı sıra hepimizin gönlünde yer etmiş, adını
duyduğumuzda yüzümüzde kocaman bir
gülümseme oluşturan HABABAM SINIFI’na
ev sahipliği yapmış olması, bu mekanı tercih
etmemizde etkili olmuştur. Sizleri hababamın
mekanında hababamlı olmaya davet ediyoruz.
Mekanın kafeteryası, yemek salonu, yatılı
konaklama üniteleri, otoparkı ve çay bahçesi
hizmetlerinden de aynı anda faydalanabileceğiz.
Üsküdar´a 4 km uzaklıkta, süre olarak Kadıköy´e,
Üsküdar´a, Acıbadem ve Altunizade metrobüs
duraklarına 10 dakika mesafede bulunmaktadır.
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