Bosch Mesleki Eğitim Merkezi
Değerli Öğrenciler;
Büyük bir hızla sanayileşmekte olan ülkemizde, ileri teknolojiyi kullanabilecek
insan gücüne olan ihtiyaç her gün büyük bir hızla artarak devam etmektedir.
Bizler Bosch-Türkiye olarak ülkemizde çok yüksek düzeyde teknoloji kullanan,
üreten ve ülkemizin teknoloji yarışındaki yerini yükseltmekle övünen,
uluslararası düzeyde yaklaşık 403.000 çalışanı olan bir aileyiz.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İMEM (İkili Mesleki Eğitim Merkezi)
kapsamındaki, eğitim merkezimizi siz gençlerimizin bilgisine sunuyoruz.

Bosch Mesleki Eğitim Merkezi’nin yapısı nasıldır?
Bosch Mesleki Eğitim Merkezi; 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu
çerçevisinde kurulan ve 3 yıl süren mesleki eğitim programıdır. Eğitim 3 yıl boyunca haftada 2 gün okulda, 3 gün işletmede
olacak şekilde uygulanmaktadır.
Bosch Mesleki Eğitim Merkezi iki meslek dalı üzerinde eğitim vermektedir. Bunlar Bilgisayarlı Makine İmalat ve
Endüstriyel Bakım Onarım’dır. Bilgisayarlı Makine İmalat dalına 8, Endüstriyel Bakım Onarım dalına 8 olmak üzere
toplam 16 öğrenci almaktayız. Eğitim aşağıda adı geçen iki kurumun işbirliği ile yürümektedir.
• Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İkili Mesleki Eğitim Merkezi): Öğrencilerimizin mesleki alanlarda teorik
eğitimlerinden sorumludur.
• Bosch Sanayi ve Ticaret A:Ş.: İşletmemizde öğrencilerimizin mesleki ve pratik uygulamaları öğrenmelerinden sorumludur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Başvurunuzun değerlendirilmesi için, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak toplanacak,
kaydedilecek ve işlenecektir. KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye, KVKK’ nın hükümlerine uygun olarak hazırlanan
https://www.bosch.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresindeki Aydınlatma Beyanımızdan ulaşılabilirsiniz.Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda
doldurulma tarihinden itibaren 90 iş günü içerisinde bilgileriniz yok edilecek, silinecek veya anonim hale getirilecektir.
BAŞVURAN BEYANI ve ONAY
Bu form ile ilettiğim kişisel bilgilerimin yukarıdaki linkte yer alan “Aydınlatma Beyanındaki” açıklamalar kapsamında, Bosch insan kaynakları tarafından Bosch Mesleki
Eğitim merkezine kabul ve değerlendirme süreci kapsamı ve amaç ile bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla; kişisel verilerimin işlenmesine, gerektiği durumlarda yurtiçi
veya yurtdışındaki Bosch grubu şirketlerine ve sunucularına gerekli güvenlik tedbirleri alınarak aktarılmasını kabul ve beyan ederim.Başvuru sahibi bu şartları bilerek
ve kabul ederek iş bu belgeyi doldurmaktadır.

T.C kimlik kartı fotokopisini başvuru formuna ekleyiniz.

Eğitim Merkezine nasıl başvurabilirim?
Tanıtım broşürümüzde yer alan “Bosch Mesleki Eğitim Merkezi Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurup
“T.C. Kimlik Kartı Fotokopinizi” ekleyerek 15 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında formda belirtilen firma adresine
şahsen veya posta ile müracaat edebilirsiniz.

Eğitim Merkezine başvurabilmem için hangi özelliklere sahip olmam gerekiyor?
• 9. sınıfı bu yıl bitirmiş olmak.
• 01.07.2005 tarihi veya öncesi doğmuş olmak.

Öğrenci seçimi nasıl gerçekleştirilecek?
• 9. sınıf yıl sonu başarı puanı ve 8. sınıf merkezi sınav puanına (MSP) ulaşılacak, değerlendirilerek ilk 40 aday seçim
sürecine dahil edilecektir.
• Bosch San. ve Tic. A.Ş’nin yapacağı mülakat ve değerlendirmede başarılı olan adaylar eğitime başlayacaklardır.

Eğitim süresi içerisinde sahip olacağım yasal haklar ne olacaktır?
• 3308 sayılı yasada öngürülen sınırlardan başlayan ve süreye göre yıllar bazında artan maaş,
• SGK güvencesi (M.E.B tarafından sağlanacak)
• Eğitim süresince başarıya göre ödül
• Firma ve okulun sosyal imkanları.
Öğrenciler ikili meslek eğitim merkezi ile mesleki açık öğretim lisesine aynı anda kayıt yaptırmakta, eğitimi beraber
yürütmektedirler. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler 3 yıllık ikili meslek eğitiminin sonunda hem Kalfalık
belgesi, hem de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması alabilmektedir.
Kısa yoldan iş hayatına atılmak isteyen 9. sınıfı bu yıl bitiren öğrencileri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

