


OKUL MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUMU

Değerli öğretmen arkadaşlarım ,sevgili veliler ve öğrenciler;

Uzun bir süredir görev yapmakta olduğum bu mesleki eğitim merkezinde geleceğe umut ve güvenle bakan
öğrenci ve öğretmenlerimizi görmekten son derece mutluyum. Bir eğitim kurumunun müdürü olarak başlıca
dileğim daima, eğitim kadrosunun da desteğiyle, derinden bağlı olduğumuz insani değerleri gençlerimize
aktarmak olmuştur . Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla
yorulmazlar.’’ sözünü kendimize rehber edinerek okulumuzu her alanda en iyiye ve en güzele ulaştırmak için yola
çıktık.

Eğitim sabır isteyen bir iştir ve hiçbir şey emek harcanmadan ortaya çıkmaz. Bizler de elimizden gelenin
fazlasını yaparak öğrencilerin eğitim sürecinde iş hayatının içerisinde olduklarından, işyerinin istediği nitelikte
bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlıyoruz. Eğitimleri sürecinde farklı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere
katılımları sağlanmaktadır. Sinema, tiyatro, Çanakkale gezi programları , Almanya gezileri, izcilik, satranç, masa
tenisi, halk oyunları ve çeşitli sportif kulüp çalışmaları, OSEP ağaçlandırması vb. programlar ile öğrencilerin
kişisel gelişimlerine de katkıda bulunulmaktadır.

Evvela bu ülkenin milli ve manevi değerlerini özümsemiş , kendisine ülkesine ve ailesine yararlı olmayı temel
ilke olarak benimsemiş çocuklar yetiştirmek dileğiyle…

Aydın TÜRKOĞLU

Merkez Müdürü



Merkezimiz 1986 yılında Sincan Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde açılmıştır. 1989 yılında bağımsız olarak
Sincan Küçük Sanayi Sitesinde baraka bir yapıda faaliyetlerine devam etmiştir. 1993 yılında yapılan girişimler sonucunda,
Ankara Sanayi Odası tarafından 1. Organize Sanayi Bölgesinde Eğitim Merkezi yapılmak üzere sosyal hizmetler alanı
içerisinde 11.120 metrekare alan okul yapımı için tahsis edilmiştir. Ülkemizin büyük sanayi kuruluşlarından olan Erkunt
Sanayi A.Ş. tarafından yaptırılan binada faaliyetlerine başlamıştır. Bu Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanarak
17.11.1996 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL tarafından hizmete açılmıştır. Eğitim merkezi Milli
Eğitim Bakanlığı ile Ankara Sanayi Odası, Erkunt Döküm Sanayi arasında Ağustos 1995 de imzalanan protokol ile farklı
mesleki eğitimlerin verilebileceği bir eğitim kampüsü olarak ERKUNT EĞİTİM MERKEZİ adı altında projelendirilmiştir. Milli
Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi kapsamında 02.08.2006’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara
Sanayi Odası arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalanmış, 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren OSEP (Okul
Sanayi Eğitim Programları) adı altında eğitim faaliyetlerine başlanmıştır. 2015 yılına kadar başarı ile sürdürülen bu proje;
Ankara Sanayi Odası (ASO) ve sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda ve değişen mevzuatlara bağlı olarak yenilenmesine
ihtiyaç duyulmuş, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da desteği ile güncellenerek 2015 Ağustos ayında Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü bünyesinde Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP) olarak yeniden düzenlenmiştir. SİMEP
kapsamında Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi Bakanlığımız proje okulları kapsamına alınmıştır.

Merkezimizde 3308 sayılı kanunun hükümlülükleri gereği çırak öğrenci ve Usta adaylarına Kalfalık eğitimleri
verilmektedir. Son 10 yılda düzenlenen, işletmelerin mevcut çalışanlarına meslek geliştirme ve uyum kursları, İş kanunu
gereği düzenlenen tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik kurslarda 30.000 i aşkın vatandaşımız eğitimlere
alınmıştır yine işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda işsiz vatandaşlarımıza istihdama yönelik meslek edindirme kursları
düzenlenmektedir. Bu kurslarda binlerce vatandaşımıza istihdam sağlanmıştır. Eğitim merkezi iki kat üzerine 4700
metrekare kullanım alanına sahip olup; çeşitli idari odalar, Kütüphane ve Seminer salonları bulunmaktadır. Ankara Sanayi
Odası, çeşitli sektörel dernekler ve Üniversiteler ile işbirliğinde birçok proje çalışması yapılmıştır. Yapılan projelere Ankara
Sanayi Odası ve çeşitli sanayi kuruluşlarının katkıları ile Otomasyon, Otomotiv Teknolojisi, Ağaç İşleri, Metal Teknolojisi,
Makine Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi meslek dallarında atölyelerimiz, makine teçhizat ile donatılmıştır. Bu gün
ülkemizin en modern eğitim kuruluşlarından birisi konumundadır. Merkezin birçok giderleri (elektrik, su, yakıt, temrinlik
vb.) ASO. ile 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. Merkezimizde halen Müdür, Müdür Baş
Yardımcısı, 5 müdür yardımcısı, 32 öğretmen, 1 teknisyen, 1 memur, 2 hizmetli görev yapmaktadır. 502 çırak öğrenci ve 198
SİMEP öğrencisine eğitimler verilmektedir. Ayrıca 215 usta adayı Kalfa öğrenci ile SİMEP (Sanayi İşbirliğinde Mesleki Eğitim
Projesi) projesi Kapsamında değişik alanlarda meslek edindirme, meslek geliştirme ve uyum kurs faaliyetleri
sürdürülmektedir.
•
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OKULUMUZUN AÇILIŞI 
(17.11.1996)

Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL 
okulumuzun açılışını yapmıştır.
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• Erkunt Mesleki Eğitimi Merkezi olarak,
teknolojiyi süratle uygulayan, verimlilik, iş
güvenliği, insan ilişkileri, personel eğitimine ve
katkısına önem veren, piyasa ihtiyaçlarına cevap
veren, kendini sürekli yenileyen, yaşamlarının
her aşamasında öğrenmeye açık bireylere
kılavuzluk yapan en iyi ve en büyük ulusal
mesleki eğitim merkezi olarak tanınmak.

• Tüm öğrencilerimizi, endüstrinin ihtiyaçlarını en
üst seviyede karşılayabilecek düzeyde bilgili,
mesleki becerileri kazanmış, meslek ahlakını
prensip edinen, yaratıcı düşünme yeteneği olan,
iletişim becerileri yüksek, üretici olmayı
öğrenmiş, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı
bireyler olarak yetiştirmek ve hizmet alanımız
içerisine giren tüm işletmelerde çalışan kişileri
belge sahibi yapmak.

•
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MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE İŞ 
İMKANLARI VE BİZE KAZANIMLARI

• MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

• Amacı

• Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 14 yaşını doldurmuş kişilerin pratik mesleki
eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlamak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek çıraklık eğitiminin temel amacıdır. Çıraklık
eğitimi ayrıca;

1. İş hayatında çalışma disiplininin sağlanmasını,

2. Çırak öğrencilerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını,

3. İşyeri açmanın belli bir düzene bağlanmasını,

4. Meslek analizine dayalı olarak günümüzde geçerli mesleklerin belirlenmesini,

5. Yapılan işlerin kalite ve veriminin yükseltilmesini,

6. Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasını, amaçlamaktadır.

• Bu eğitimi tamamlayan gençlerimiz;

1. İyi bir vatandaştan beklenen davranışları kazanacak,

2. Çeşitli mesleklerde ortak iş ve işlemleri öğrenecek,

3. Çalışma disiplininin anlam ve önemini kavrayacak,

4. İş güvenliğine ait genel ilke ve prensipleri benimseyecek,

5. Ortak bir genel kültür edinecek,

6. Çalışma hayatına uyum sağlamaya yardımcı olacak tutum ve davranışlar geliştirecektir.

• Çıraklık eğitimi pratik eğitimin işyerinde, bir günlük teorik eğitimin de mesleki eğitim merkezinde gerçekleştirildiği ikili meslek eğitim sistemidir.

• Çıraklık eğitimi; ilköğretimden mezun olup bir ortaöğretim kurumuna devam etmeyen veya edemeyen ya da çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalmış
ortaöğretim çağındaki çocukların ve gençlerin eğitimini kapsamaktadır. En az ilköğretim okulu mezunu olup 14 yaşını tamamlamış olanlar çıraklık eğitimine devam
edebilirler.

• Çıraklık eğitimi mesleğin özelliğine göre 2-4 yıl sürelidir. Çıraklık dönemi, teorik eğitim programlarının %40’ı genel bilgi dersleri, %60’ı meslek bilgisi dersleridir.
Çıraklar teorik eğitimlerini haftada bir gün mesleki eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi veya işletmelerce temin edilen eğitim yerlerinde, pratik
eğitimlerini ise haftada 5 gün iş yerlerinde gerçek üretim yerlerinde tamamlamaktadırlar.

• Bu eğitimi tamamlayanlar kalfalık sınavlarına girebilirler. Eğitime devam etmeyenler ise eğitim süresinin iki katı kadar mesleğinde çalıştıklarını belgelendirmeleri
durumunda kalfalık sınavına girebilirler.

• Kalfalık belgesi almaya hak kazananlar 1-3 yıl süreyle ustalık eğitimine devam etmeleri halinde ustalık sınavına girebilirler. Eğitime devam etmeyenler ise 5 yıl
meslekte çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda ustalık sınavına girebilirler.

• Bu eğitim uygulamaları sonucunda kişi nitelikli ara insan gücü için belirlenmiş olan yeterlilik düzeyine ulaşarak bu yeterlil ik düzeyi için öngörülen ustalık belgesini 
alabilir. Ustalık belgesine sahip olanlar müstakil iş yeri açabilirler.
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• İçinde bulunduğumuz küreselleşme süreci, işletmelerin rekabetçi güçlerini artırma gereğini ortaya koymuştur. Rekabetçi üstünlüğün 
elde edilmesi, işletmelerdeki iyi yetişmiş insan gücü ile doğru orantılıdır. İş piyasasının talep ettiği niteliklerde meslekî yeterliliklere ve 
sosyal becerilere sahip insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi hedef olarak alınmıştır. Ülkemiz, 21. yüzyılın başında büyük bir 
ivme yakalayarak her alanda dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en büyük ekonomilerinden biri 
olmak için canla başla çalışıyoruz. Bu milli hedefin ancak eğitimle gerçekleşeceğine olan inanç ile bu projede taraflar bir araya 
gelmişlerdir. SİMEP Milli Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Yönergesine göre yapılmaktadır. Temel hedef öğrencinin mesleki eğitiminin 
yanında kişilik yapısı ve sosyal yönden geliştirilmesidir. SİMEP de ortaokulu bitiren veya 9. Sınıfı başarılı bir şekilde tamamlayan 
öğrenciler arasından alınmaktadır. Hedef gurup öğrencilerimize ulaşmak üzere programın devam ettiği çeşitli bölgelerde ilçe 
Kaymakamlıkları işbirliğinde okul yönetici ve öğretmenleri, mahalle muhtarları, cami imamları ile yapılan toplantılarda projeden
bahsedilerek halkımızın her kesimine ulaşılmaktadır. Bölgelerdeki okullardan öğrenci gurupları ve ailelere fabrikalar gezdirilerek ilgili aile 
ve çocukların müracaatları sağlanmaktadır.  

Öğrencilerin meslek seçimi tamamen yapılan beceri testlerine göre belirlenmekte olup SİMEP kapsamında eğitim verilen meslek 
alanları dışında çıkan sonuçlarda, veliler bu konuda bilgilendirilmekte ve ilgili okullarda o alanlara kayıt yaptırmaları tavsiye edilmektedir.    
SİMEP projesi ile gerekli bilgilerin etkin bir yöntemle, sorgulamaya dayalı, ezbersiz eğitim programları yürütülmektedir. Program gereği 
öğrencinin kendini yönetme becerisi esastır. Öğrenci, davranışlarıyla bu sisteme ayak uydurmak durumundadır. İşletme - okul kurallarına 
uyumsuzluk ve sınıf - okul iklimini bozucu tutum ve davranışlar SİMEP ‘in eğitim-öğretim felsefesine aykırı düşmektedir.  Bu şartları kabul 
eden Öğrenci bir işletme ile mesleki eğitim sözleşmesi imzalar. Bu sözleşme ve gerekli evraklarla ikili mesleki eğitim merkezine kayıt olur. 
Eğitim öğretim yılının başlaması ile ikili mesleki eğitim merkezinde 1. Sınıflar haftada 5 gün teorik ve pratik, 2. ve 3. sınıflar haftada 2 ila 3 
gün teorik eğitim alır, diğer günlerde işletmede beceri eğitimine katılırlar.  İkili Mesleki eğitime katılan öğrencilerin sigorta primleri devlet 
tarafından karşılanır. İşletmeler öğrencilere asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak üzere ücret öderler. Okuldaki dersleri ve 
işletmedeki çalışmaları not ile değerlendirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız olma halı hariç, Öğrencinin yılsonundaki başarısı ne olursa 
olsun bir üst sınıfa geçer. Burada amaç sınıfta kalma korkusu duymadan, öğrencinin bu mesleği öğrenme disiplinine ulaşmasını 
sağlamaktır. Öğrenci bilir ki; eğitimin sonunda yapılacak kalfalık sınavında başarılı olabilmesi için derslerde de başarılı olması gerekir.  
Bitirme sınavları Ankara Sanayi Odası tarafından kendilerinin belirlediği bağımsız sınav komisyonu tarafından yapılmaktadır. Başarılı 
olanlara kalfalık belgesi verilirken sözleşme imzaladıkları işletmelerde iş hayatına atılmaktadırlar. Ayrıca açık lise yolu ile diploma alan 
öğrencilerimizin birçoğu Üniversite sınavlarına katılmaktadır. İçlerinde mühendislik fakültelerini kazanan öğrencilerimizde 
bulunmaktadır. 

•
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SİMEP projesi faaliyetlerinde ,
1- Makine Teknolojisi,
2- Elektrik Elektronik Teknolojisi, 
3- iş Makineleri Bakım Onarım, 
4- Metal Teknolojisi alanlarında
Toplam 747 öğrencimiz eğitim 
öğretimini tamamlamıştır. Mezun 
öğrenci istihdam oranımız % 93 (734 
öğrenci)
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• İş dünyasının oldukça rekabetçi bir ortam olduğu düşünüldüğünde mesleki eğitim kurslarının önemi bir
kez daha anlaşılmaktadır. Bu kurslar kariyer hedefi olanların daha donanımlı olmasını sağlamanın
yanında yine daha donanımlı olmasına bağlı olarak diğer adaylardan bir adım öne çıkmalarında da etkili
olmaktadır. Son yıllarda, her alanda olan küreselleşme ve uluslar arası standartların her alana
uygulanmasıyla birlikte insana yapılan yatırımın ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış ve
öneminin farkına varılmıştır. Çünkü işletmeleri öne çıkaracak ve başarısını sağlayacak en önemli girdi ya
da faktör insan faktörüdür. İnsan gücünün ve en önemlisi de beyninin iş süreçlerinin her kademede var
oluşu mesleki eğitim kurslarına olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır.

• Mesleki eğitim farklı eğitim düzeylerinde her meslek sahibi kişi için gerekli olsa da özellikle yüksek
öğrenim düzeyinde ihtiyaç daha da profesyonel anlayışla yapılma gereği doğurmaktadır.
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Kurs Alan Adı Kurs/Program Adı Kursiyer Sayısı

Kişisel Gelişim ve Eğitim AÖL öğrencilerine yönelik destekleyici kurslar 49

Makine Teknolojisi CNC Tezgahları, Hidrolik, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli 

Üretim vs.

114

2018 YILI TOPLAM KURSİYER SAYISI: 163

2018 yılında 2 alanda kurs açıp toplam 163 kursiyer katılımını sağlamış bulunmaktayız.
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PROJELERİMİZ
Merkezimiz Leonardo Da 
Vinci IVT Almanya ZF ve Karl 
Peter Obermaier Beruff 
Schule İşbirliği Projesi 
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G.O.L.İ.A Projesi

• 17-18/02/2014 tarihlerinde GOLİA ´Bir Fikrim Var´ Avrupa Girişimcilik
Yarışması projesi faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerimize EDUSER
Eğitim Danışmanlık Firması sahiplerinden Sayın İzzet ÇEVİK tarafından İş Panı
Hazırlama konulu eğitim verildi ve eğitimin sonunda öğrencilerimiz ve proje
sorumlusu öğretmenlerimiz sertifikalarını aldılar.
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2018 YILI ERASMUS K1 ALMANYA 
PROJEMİZ

2017-1-TR01-KA102-039645 
ka102 Erasmus + K1 Projemiz 
başarıyla gerçekleştirilmiştir.
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Okulumuzun 
Erasmus K+ 
projesi 
kapsamında 
Almanya'daki 
proje 
etkinliklerine 
Alman basınında 
yer verilmiştir.

GAZETE METNİNİN TÜRKÇESİ

Türk öğrenciler, uluslararası bir çalışma yapmak için şu anda Passau’dalar. Onlar,
Karl-Peter Obermaier Okulunun makine ve robot bölümünde misafirler.
Passau’lu öğrenciler ile birlikte iki hafta zaman geçirecekler.
Makine bölümü mezunları, yaygın olarak endüstride; parçalara şekil verme,
makine parçaları üretme ve parçalar üzerine iz bırakma işlerinde çalıştıkları için
Avusturya’nın dünyaca ünlü Voestalpine demir çelik fabrikasına gezi düzenlendi.
Burada cevherden çeliğe üretim süreçleri deneyimi kazanılmaktadır. Ankara ve
Passau öğrencileri bu gezide kültürel yönü de ihmal etmediler ve Linz Şehrinin
Tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.
Ülkeler arası işbirlikleri Erasmus + tarafından desteklenmektedir. Avrupa
komisyonu yurt dışındaki mesleki eğitim faaliyetlerini teşvik etmektedir. Okul
öğretmenleri Florian Kurz ve Proje Koordinatörü Alexander Sommer, mesleki
öğrenci değişiminin sorumlularıdır. Her iki Erasmus koordinatörü, yerel
seviyedeki mesleki eğitimi uluslararası hale dönüştürmektedirler. Onlar Türk
misafirlerin programını planladılar. Bu görev zordu, çünkü Alman – Türk
ilişkileri biraz sıkıntılı durumda. Fakat her şeye rağmen birlikte çalışmak sıkıntılı
olmadı. Bu faaliyetler, uzun süreli bir proje için umut vericidir. Florian Kurz,
kazanımları güvenle onaylıyor. “Ankara ve Berlin arasındaki tüm sıkıntılara
rağmen, öğrenci değişiminde birlikte konuşma ve ortak tecrübe kazanımlarının
olduğunu hissediyoruz.” dedi. Alexander Sommer ise, umut dolu olarak ileri
bakıyor. “ Belki de eğitim projesi barışa sinyal olacaktır.” dedi.
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ERASMUS + K1 PROJESİ KAPSAMINDA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ALMANYA GEZİMİZİ 

BU YILDA TEKRARLADIK
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ATV Televizyonunca Merkezimizde Yeni Çıraklık Eğitimi 
Torba Yasası ile Çıraklarımıza getirilen yeni haklar ile ilgili 

haber programı gerçekleştirilmiştir.
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Dünya tarihini değiştiren , büyük Türk zaferlerinden biri 
olan ve imkansızlıklarla kazanılmış Çanakkale Zaferinin 
tarihi derinliklerini öğrencilerimize hatırlatmak amacıyla 
geleneksel olarak her yıl düzenlenen Çanakkale 
ziyaretimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

19



Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi 
ÇOLAKOĞLU ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın M. Nurettin ÖZDEBİR ´in Merkezimizi Ziyareti

Sayın Müsteşar Yardımcımız ve Sayın Başkanımıza 
Merkezimizde uygulanan projeler ile eğitim programları 
hakkında brifing verilmiştir.

MERKEZİMİZİ ZİYARET EDENLER
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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanlarımızın Merkezimizi Ziyareti ve Proje 

Yaygınlaştırma Toplantısı

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanlarımız Sayın İhsan 
SAVAŞ, Sayın Şennur ÇETİN 
ve Sayın Süleyman AKGÜL 
ile değerli heyet 
merkezimizi ziyaret 
etmişlerdir. Ziyaret 
kapsamında Merkezimiz AB 
Projelerinin 
Yaygınlaştırılması ve 
Mevzuat çalışma toplantısı 
yapılmıştır.23



Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Heyetinin Merkezimizi Ziyareti

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulunun Değerli Üyeleri 
Merkezimizi ziyaret ederek, Merkezimizde Uygulanan 
Eğitim Programları ve Projeler hakkında Bilgi Almışlardır.
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• Dünyaca Ünlü ve Proje Ortağımız ZF Friedrichshafen AG İş 
Makineleri Satış Genel Müdürü Sayın Hermann Koch ve 
Endüstriyel Ürünler İletişim Genel Müdürü Sayın Alexander 
Eisner Merkezimizi ziyaret etmişlerdir.
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Bakanlığımızca Merkezimizde Hak-İş Konfederasyonu Başkanı
Sayın Mahmut ARSLAN, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün
ATALAY ve TESK Başkanı Sayın Bendevi PALANDÖKEN´ in
değerli katılımı ve desteğiyle Mesleki Eğitim Kamu Spotu
Çekimi Yapılmıştır.
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Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 
Misafiri olarak ülkemizde bulunan Azerbaycan Mesleki Eğitim 

Devlet Ajansı Başkanı Sayın Famil MUSTAFAYEV ve Değerli 
Yetkililer Merkezimizi Ziyaret Etmişlerdir.
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MERKEZİMİZİN 2018 YILINA AİT HABERLER
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Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı Sayın İbrahim KARAKOÇ Okulumuzu Ziyaret Etti. Çırak Öğrencilerimizin Veli 
Toplantısında, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı Sayın İbrahim KARAKOÇ tarafından öğrencilerimize kıyafet ve 

ayakkabı hediyesi dağıtımında bulunulmuştur.
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Aile İçi İletişim Uzmanı Sayın Ayşe PARLAR Tarafından Öğrenci ve Velilerimize Yönelik Öfke Kontrolü ve İletişim 
Konusunda Seminer Verildi.
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Erasmus + K102 Projemiz kapsamında Almanyada Passau da bulunan öğrencilerimiz Proje Ortağımız ve Almanyanın en 
iyi mesleki eğitim kurumu olan Karl Peter Obermaier Beruff Schule hakkında yapılan TV programında ; Türkiyeden
Erasmus + proje ortak eğitim kurumumuz olan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerine verilen Robot ve CNC 

Teknolojilerinde Endüstri 4.0 eğitimi teması ile yer almıştır.
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Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ev sahipliğinde gerçekleşen 
ziyarete, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Bakanlık çalışanları ile Bölgede yer alan 
okulların yöneticileri katıldı. Ziyarette, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Macit’e ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek

tarafından ASO 1.OSB’nin eğitim faaliyetleri hakkında brifing verildi.
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2017-1-TR01-KA102-039645 ka102 Erasmus + Projemiz kapsamında Öğretmen ve Öğrencilerimiz Almanyada 14-27 Ekim 
2018 Tarihleri Arasında CNC ve Robot Teknolojilerinde Endüstri 4.0 Eğitimi almıştır. Bu kapsamda Dünyaca ünlü ZF , BMW ve 
Almanyanın en iyi mesleki eğitim kurumu Karl Peter Obermaier Beruff Schule de 16 Öğrencimiz ile Okul Müdürümüz Aydın 
TÜRKOĞLU , Makina CNC Atölye Şefimiz Ünal ERDOĞAN Teknolojik Eğitimler ile Sosyal ve Kültürel faaliyetlere katılmıştır.
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04.10.2018 tarihinde Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU, Ankara Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan AKPINAR , Sincan 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem SOLMAZ ile Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. Nurettin 
ÖZDEBİR ve ASO. 1.OSB. de yer alan firmaların değerli Sanayicilerinden oluşan heyet okulumuzda yapılan uygulamaları ve 
projeleri yerinde görmek üzere gelmiştir. Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinde Otomasyon Teknolojileri ve AR-GE Merkezi, 

Robotik Eğitim Merkezi ve Mesleki Beceri Testleri projesi uygulamaları hakkında detaylı bilgi almışlardır.
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Okulumuzda Uygulanan MEBET Testleri Ulusal Basında Haber Olmuştur.
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31. Ahilik Kültürü Haftasında Yılın Çırağı ile Yılın Kalfası Okulumuzdan Seçildi.
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Erasmus + K102 projesi kapsamında Okul Müdürümüz Aydın TÜRKOĞLU ve 6 Öğretmenimiz ile ASO Eğitim Koordinatörü 
Levent SARI Almanya da Karl Peter Obermaier Beruff Schule , ZF Friedrichshafen AG Fabrikası eğitim biriminde ve BMW 

fabrikasında bir haftalık eğitim almıştır.
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2018 Eylül Mesleki Çalışma Döneminde Konya Karatay Üniversitesi Doç. Dr. Sayın Ömer AKDAĞ tarafından öğretmenlerimize 
Ahilik Kültürü ve teşkilatı hakkında seminer verilmiştir.
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Bakanlığımızın Görevlendirmesi ile GASİMEP Projesi Kapsamında Gaziantep Sanayi Odası MEM de 35 Öğretmen ve Oda 
Yetkilisine Müdür Yardımcımız Gürler SOYLU ile Okul Müdürümüz Aydın TÜRKOĞLU tarafından 4 günlük Mesleki Beceri 

Testleri Eğitimi verildi.
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26-27.04.2018 Tarihlerinde Başkent OSB de gerçekleştirilen Sincan METEF de Okulumuzun Standı Çok Büyük İlgi Görmüştür. 
Özellikle Başkent OSB Sanayicileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerimiz, Okulumuz öğrencilerinin geliştirmiş oldukları 

proje ve prototiplere çok büyük ilgi göstermiştir.
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Okul Müdürümüz Aydın TÜRKOĞLU ile Müdür Yardımcımız Gürler SOYLU tarafından Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğümüzün görevlendirmesiyle Samsun´ un Havza İlçesindeki Yönetici ve Öğretmenlere Yönelik 3 Günlük 

Mesleki Beceri Testleri Eğitim Semineri başarıyla gerçekleştirilmiştir.
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Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat ERCAN, ASO 1.OSB. Yönetim Kurulu Üyesi ve Serdar Plastik A.Ş. Firması Sahibi Sayın 
Serdar TÜTEK inde değerli katılımları ile SİMEP Öğrencilerimizle "Gençlerle Başbaşa" Temalı Söyleşi Yapmış ve Okulumuzu 

Ziyaret Etmiştir.
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SİMEP Öğrencilerimiz ve Öğretmenlerimiz Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödül Törenleri Kapsamında 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki programa katılmış olup, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

´ın konuşmasını dinlemişlerdir.
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Avrupa Kalkınma Bankası ve TOBB Üniversitesi Heyeti Merkezimiz Ziyaret Ederek, SİMEP Projesi Firma 
Yetkilileri ve Okulumuz Yöneticilerinden proje hakkında bilgi almışlardır.
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Simep öğrencilerimiz Sarıkamış Allahu Ekber Dağı Şehitliğinde 50.000 kişinin bulunuduğu Şehitlerimizi 
Anma Törenine katıldı.
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İLETİŞİM İÇİN

• TELEFON: 90 312 2671120

• FAX: 90 312 2671439

• Eposta:

• WEB SİTEMİZ: http://erkuntmem.meb.k12.tr

• Adres: Mümin Erkunt Caddesi 
No:5 ASO 1.OSB. Sincan/ANKARA
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