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3+1 Eğitim Modelinin Toplumumuza 

Katkısı Ne Olacaktır? 

 
* 

Üniversite,  ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi sebe-

biyle ülke kalkınması hızlanacak ve işsizlik oranı azala-

caktır. 

* 

Ailelerin çocukların geleceği ile ilgili endişeleri azalacak-

tır. 

* 

İşletmedeki çalışanlar, öğrencilerden sorumlu akadamik 

personel ile iletişime geçip toplumsal ve teknolojik so-

runları ve çözüm önerilerini kolaylıkla paylaşabilecektir. 

* 

Çocuklarının vasıflı bir eleman olarak yetiştiğini görmek 

aileleri mutlu edecektir. 

* 

Ülkemizdeki katma değeri yüksek malların üretimi arta-

cak, ekonomik olarak dışa bağımlılık seviyesi düşecektir. 

* 

İşletmelerdeki ar-ge çalışmalarının artması neticesinde 

yenilikleri dışarıdan ithal etme durumu da ortadan kalka-

bilecektir. 

* 

 

3+1 Eğitim Modelinin İşleyişi Na-

sıl Olacak? 
İŞKUR’a bizzat kendisi başvuracaktır. 

12. Öğrenciye yasada belirtilen ücretin  (net asgari üc-

retin 1/37’ü) banka yoluyla ödenmesi gerekir. 

13. İşverene yapılacak destek ödemesi için ilgili evrak-

ların düzenlenip, üniversiteye teslim  edilmesi, 

14. Uygulamaya en az %80 oranında devamın sağlan-

ması gerekmektedir. 

15. Uygulama esnasında Yüksekokul tarafından görev-

lendirilen “Denetçi Öğretim Elemanı” zaman zaman 

denetim yapacaktır. 

16. Dönem sonunda başarı notu, denetçi öğretim ele-

manı tarafından takdir edilecektir. Bu değerlendirme-

de, öğrencinin ve işyeri eğitim sorumlusunun verecek-

leri raporlar dikkate alınacaktır. 

3+1 Eğitim Modelinin Üniversiteye 

Yararı Nedir? 

* 
İş dünyasının pratikte yaşadığı sorunlara bilimsel çö-

zümler üretilebilecektir. 

* 

Üniversite-Kent-İş Dünyası işbirliği gerçekleşecektir. 

* 

Üniversite öğretim elemanlarının pratikteki uygulama-

ları izlemesi sağlanacak, eğitim programlarında hızlı 

bir dönüşüm sağlanabilecektir. 

* 

Üniversite toplum önüne çıkarak, problem çıkmadan 

önce çözüm üretebilecektir. 

* 

Mezun ettiği öğrencilerin kolay  ve iyi imkanlarla iş 

bulması sebebiyle tercih edilen bir üniversite olacaktır. 

* 

Meslek Yüksekokullarına harcanan ödeneklerden ta-

sarruf yapma imkanı elde edilecektir. 

3+1 Eğitim Modelinin İşleyişi Nasıl 

Olacak? 
1. Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez, Eylül ve Şubat 

aylarında işletmelere öğrenci gönderilecektir. 

2. Hem il içinde hem il dışında mesleki eğitim uygulaması 

yapılabilecektir. 

3. İşletmeler stajyer öğrenci taleplerini telefon, yazı,  

interaktif iletişim kanalları veya Üniversitenin sunduğu 

portal üzerinden iletebileceklerdir. 

4. Öğrencilerin kendisi de işletmelere başvurarak, staj yap-

ma isteğinde bulunabileceklerdir. 

5. İşyerinin öğrenciyi kabul edeceğini sözleşme imzalaya-

rak bildirmesinden sonra, bu sözleşmeler 3.taraf olarak 

Bölüm Başkanlıklarınca onaylanacaktır. 

6. İşyeri uygulamasına gerekli not ortalamasını sağlamış 

olan öğrenciler başvurabileceklerdir. 

7. Hangi öğrencinin güz, hangi öğrencinin bahar dönemin-

de uygulama yapacağını kura ile ilgili Yüksekokul belir-

leyecektir. 

8. Belirlenen akademik takvime göre en az (16) hafta uygu-

lama süreci olacaktır.  

9. İşyerinde uygulama sorumlusu bir yetkili olacak, bu yet-

kili öğrenciler hakkında 8.haftanın ve 16.haftanın sonun-

da iki kez değerlendirme formu düzenleyerek ilgili Yük-

sekokula gönderecektir. 

10. Öğrencinin ve işverenin İş Kanunu ve Mesleki Eğitim 

Kanunu kurallarına uygun davranması gerekmektedir. 

11. 11. İŞKUR programlarından faydalanmak isteyen işveren 

- Mal ve hizmet kalitesinde artış! 

- Yüzü daha çok gülen bir toplum! 

- Memnun ve huzurlu işletmeciler! 

- Ekonomik kalkınma ve beraberin-

de getireceği sosyal kalkınma! 

- Mutlu insan, mutlu aile, mutlu top-

lum, iyi gelecek... 


