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Meslek liseliler Tofaş Bursa Fabrikası’nı ziyaret etti:
Tofaş Bursa Fabrikası geleceğiyle buluştu
Tofaş, Koç Holding tarafından 2006 yılında başlatılan “Meslek Lisesi Memleket
Meselesi” projesinde önemli rol üstlenerek, 6 Endüstri Meslek Lisesi’nden
gelen 70 sayıda öğrenciyi 16 Mayıs 2008 günü Tofaş Fabrikası’nda ağırladı.
Koç Holding’in sanayide nitelikli ara eleman yetiştirilmesi konusunda destek vermek
amacıyla yürüttüğü “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi başladığı andan
itibaren grup şirketlerinin katkıları ile dalga dalga büyüyor; Tofaş da, projeyi gönülden
sahiplenmekle kalmayıp, her geçen gün yeni, ilave projelerle zenginleştiriyor. Şirkette
farklı kademelerde görev yapan çalışanlardan gönüllü bir kadro oluştu ve meslek
lisesi öğrencilerine koçluk vermeye başladı. 16 Mayıs’ta Meslek Lisesi Koçluğu yapan
Tofaş ekibi 6 Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri’ne Türkiye’nin en büyük otomotiv
fabrikası Tofaş Bursa Fabrikası’nı gezdirdi. Ayrıca koçları tarafından öğrencilere
“Hedef belirleme ve etkin yönetimi”, “Etkin planlama yöntemleri” ve “Doğru Zaman
Yönetimi” konularında bilgilendirme yapıldı.

Tofaş, bu proje kapsamında bir önemli adım daha attı; Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği
çerçevesinde otomotiv sektöründe nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak
Meslek Liseleri’nde Fiat Laboratuarları da kuruyor. Bu program ile endüstri meslek
liselerinde öğrenim gören binlerce genci otomotiv sektörüne kazandırmayı, bayiservislerde staj yapma veya iş bulma imkanı yaratmayı amaçlıyor.
Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Banu Kalay Erton’un ve Tofaş’tan ve Fiat
Bayileri’nden koçların eşlik ettiği fabrika ziyaretine öğrencilerin yanı sıra okullarda bu
çalışmayı takip eden bir grup öğretmen de katıldı. Öğrenciler, gezi sırasında, üretim
aşamaları hakkında bilgi edinirken gelecek hedefleri ile ilgili merak ettikleri konular
hakkında fabrika çalışanları ve yetkililerine doğrudan sorma fırsatını yakaladı.
Tofaş olarak 2008 ile 2010 yılları arasında, "Meslek Lisesi Memleket Meselesi"
projesi kapsamında 1300 öğrenciye destek vereceklerini belirten Erton, bu gençlerin
koçlarından aldıkları destek ile kendi alanlarında önemli yerlere geleceğine
inandıklarını söyledi. Erton, otomotiv sektörüne yeni gençler yetiştirmenin en önemli
ayağını meslek liselerinin oluşturduğuna dikkat çekerek, Tofaş olarak eğitime
verdikleri desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Öğrenciler Fiat Laboratuvarları’nda eğitim görecek
Proje kapsamında dokuz ildeki 11 Endüstri Meslek Lisesi’ nde kurulacak Fiat
Laboratuvarları hakkında da bilgi veren Erton, “2007 - 2008 döneminde 21 meslek
lisesindeki bursiyere staj imkânı sağlayacağız. Sadece meslek liselerine burs veya
staj sağlamakla kalmayıp; teknik gücümüzü meslek liselerine aktarmak ve böylece
katkılarımızı büyütmek istedik. Teknik eğitim ekiplerimiz gerek bu laboratuarlarda
görev yapan eğitmenleri gerekse öğrencileri mesleki eğitimlerle destekliyor. Fiat
Laboratuvarları sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne büyük katkı
sağlayacak” dedi.
Sadece Tofaş’ın imkânlarıyla değil, aynı zamanda Tofaş servis ve bayilerinin
katkılarıyla gerçekleştirilen toplam yatırımı 1 milyon doları bulan bu proje kapsamında
öğrenim gören öğrencilerden başarılı olanlar, önce stajyer olarak Fiat servis
teşkilatında istihdam edilecek, mezun olduklarında ise dereceye girenler Fiat
teknisyeni olabilme hakkı kazanacak.

