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KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 

3+1 Eğitim Modelinin İşletmeye  

Faydası Ne Olacak? 
 Sigorta giderlerinin Okul tarafından karşılanması, 

 En az 16 hafta işyerinde kalacak stajyer edinme, 

 Yıl boyunca stajyer öğrenci çalıştırma imkanı, 

 Haftada 45 saat işyerinde hazır işgücü, 

 İŞKUR “İşbaşı Eğitim Programı” ndan faydalan-

ma, 

 Kendi elemanını yetiştirme, 

 Üniversite imkanlarından faydalanma,  

(Ar-ge ve ortak proje üretimi gibi…) 

 İşgücü maliyetinden tasarruf imkanı, 

 Nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesi, 

 Mesleki eğitim sürecini, sürekli bir şekilde,  

           düşük maliyetli işgücü temin sürecine  

           dönüştürme imkanı, 

 Esnek işgücü sistemine geçme imkanı, 

 Mevsimsel dalgalanmaların yaşandığı dönemleri 

daha kolay yönetme imkanı, 

 Rekabet gücünün artırılmasına istihdam  

           yönünden bir katkı sağlama, 

 İşyerinde, işletmeceliğin “sürekli eğitim, sürekli 

gelişim” fonksiyonlarını yerine getirmiş olma, 

 Mesleki eğitime bu şekilde katkı sağlayarak, 

           Ülke ekonomisine ve eğitim sistemine yardımcı  

           olmak, önemli bir sosyal sorumluluğu  yerine 

           getirmenin hazzını yaşamak, 

 Kriz dönemlerini kolay atlatmak, 

3+1 Eğitim Modelinin Öğrenciye  

Faydası Ne Olacak? 
 Sigorta giderlerinin Okul tarafından  

            karşılanması, 

 Staj esnasında ücret alma imkanı, 

 En az 16 hafta işyerinde kalma imkanı, 

 İŞKUR “İşbaşı Eğitim Programı” ndan fayda-

lanma, 

 Öğrendiklerini uygulama fırsatı, 

 Kolay unutulan ezber bilgi yerine, unutulması 

zor olan uygulama eğitimi alma, 

 Uygulama becerisi kazanma imkanı, 

 Aranan nitelikli eleman olma imkanı, 

 Kolay iş bulabilme imkanı, 

 Gelecek planlayabilme ve kariyer yapma, 

 İş dünyasına daha erken uyum sağlama, 

 Kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme, 

 Para kazanmanın hazzını alma, 

 Teknolojik yeniliklerle daha erken tanışma, 

 Özgüven kazanma, sorumluluk duygusunu  

           geliştirme, takım ruhunu öğrenme, 

 Sosyal yönden kişisel gelişimini tamamlama, 

 Sosyal statü elde etme, yaşam kalitesini  

           artırma, 

 Ailesinin, yaşam çevresinin ve ülkesinin  

           beklentilerini  kendi adına gerçekleştirme, 

 Mutlu insan, mutlu toplum hedefine katkı, 
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