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3+1 İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİM MODELİ

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin tanımı; meslek yüksekokullarında 4 dönem
üzerinden verilen eğitim öğretimin 3 dönemi örgün öğretim şeklinde, 1 dönemi ise
işletmelerde/kurumlarda tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak düzenlenmektedir.

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin ana hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu
nitelikteki elemanı ve personeli (ihtiyaç duyulan zaman diliminde) günün teknolojileri ve
bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin amacı, Öğrencilerin öğretim yoluyla elde
ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde uygulayarak, doğru karar
verme becerilerini geliştirmek, nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları
işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği
sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ve işbaşında deneyim
kazanmalarına olanak sağlamaktır.

• Günümüzde üniversite-sanayi işbirliği temelli eğitim dünyanın birçok yerinde görmek
mümkündür. (Örneğin, İngiltere’de “Block Release”, “part-time”; Almanya’da “Dual
System”; Amerika’da “Cooperative Education” adı altında uygulama ağırlıklı eğitim
modelleri mevcuttur)



Protokol Ortakları

• 3 + 1 eğitim modeli kapsamında, idari yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör
kuruluşlarıyla protokoller oluşturulmaktadır. Böylece hem öğrencilerimiz hem de öğretim
elemanlarımız işletmelerle daha kolay ve etkin bir şekilde buluşup iletişim kurabilmektedir.

• 3 + 1 eğitim modeli kapsamında gerçekleştirilen protokoller, işyeri eğitiminin daha sağlam
tabanlı ve sistematik bir uygulamaya dönüşmesini ve sürekliliğini sağlamak konusunda büyük
öneme sahiptir.

İşbaşında Eğitim Uygulamasının Stajdan Farkı Nedir?

• Genel not ortalaması 4.00 tam not üzerinden 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin işyerine
gidebilmesi,

• Öğrencilerin bilgi ve becerisi göz önüne alınarak yönlendirilmesi,

• Uygulama, süre olarak daha uzun olduğu için (14+2 hafta) işyerinin öğrenciyi daha iyi tanıması,
sorumluluk vermesi ve dönem bittikten sonra mezun durumundaki öğrenciye istihdam
kapılarının daha rahat açılması bu uygulamayı stajdan farklı kılmaktadır.

3+1 İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİM MODELİ



Teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ederek 
uyum sağlatabilmek.

Teorik bilgilerin uygulama 
becerisine dönüştürmek.

İş deneyimi ve iş disiplini 
oluşturmak

Ekip çalışması anlayışı 
kazandırmak.

3+1 İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİM MODELİ

Üniversiteyi 
Geliştirir

İş Üretir
İşletmeyi 
Kalkındırır

Meslek 
Kazandırır



3+1 İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİM MODELİ
İş Dünyasına, Öğrenciye, Üniversiteye ve Topluma Faydaları

3+1 UYGULAMALI MESLEKİ 
EĞİTİM ile KAZANIMLAR
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3+1 Uygulamalı mesleki eğitim konsepti sürecinde elde edilen kazanımlar

Kaynak: Edgar Dale'nin Yaşantı Konisi / Öğrenme Piramadi (Dale, E. 1946)



2019-2020 AKADEMİK YILINDA 3+1 İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİM MODELİ 
UYGULANAN MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ VE PROGRAMLARIMIZ



İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa 
Göre Öğrencilerin 3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi

İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programına göre

• Program süresi boyunca katıldıkları her iş günü 
için 58,27 TL İŞKUR tarafından verilmektedir. 
(2019 yılı için)

• Program süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
Sigortası Primi ve Genel Sağlık Sigortası Prim 
Giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

• Öğrencilerin burs ve öğrenim kredileri 
kesilmemektedir.

• Öğrenciler program sonunda “İşbaşı Eğitim 
Programına Katılım Belgesi’’ almaya hak 
kazanmaktadır.

• İşletme tarafından istihdam taahhüdü yerine 
getirilirse öğrenci mezun olur olmaz işbaşı 
yapabilecektir.

• İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı: Staj 
uygulamasının geliştirilmiş versiyonudur.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre

• Sigorta primleri “İş Kazası ve Meslek
Hastalığı Sigortası’’ Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi tarafından ödenmektedir.

• 6111 sayılı yasayla (torba yasa) Mesleki ve
Teknik Yükseköğretim Kurumu öğrencilerine
verilecek aylık ücretler asgari ücretin net
tutarının %30’undan az olmayacak şekilde
planlanır.

• Öğrencilerin burs ve öğrenim kredileri
kesilmemektedir.

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/kurs-ve-programlar/isbasi-egitim-programlari/


Durum ve Sonuçlar

• Mevcut Durum (Staj)

• Eğitim öğretimin yapılmadığı aylarda
yapılmaktadır.

• Öğrenim çıktılarının nihai sonuca varması
konusunda eksiklikler oluşmaktadır.

• Staj süresi programın niteliğine göre 30-60
işgünü arasında değişmektedir.

• Denetimli veya denetimsiz yapılmaktadır.

• Zorunlu veya isteğe bağlı olarak
yapılmaktadır.

• Uygulamalı derslerde altyapı imkanları
kısıtlı olabilmektedir.

• Yeni Durum (3+1 Uygulamalı Eğitim)

• Öğrencilerin yaz dönemlerinde yapılan
endüstri stajlarının statüsü genişletilerek
uygulama deneyimleri artırılmış olacaktır.

• Öğrenim çıktıları uygulamalı eğitim ile
olumlu sonuçlanmaktadır.

• Öğrenciler işletme ve iş disiplinine uyum
sağlamaktadır.

• İşyerlerinde süreklilik ve istihdam
edilebilirlik sağlanabilmektedir.

• Öğrencilerin ilgili alanlarda faaliyet
gösteren firmalarda 4 ay süre ile uygulamalı
eğitim almaktadır.

• İşletmelerden öğrenci talepleri artmaktadır.

• SGK işlemleri İşKur veya Üniversite
tarafından yapılmaktadır.



• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modeli için küreselleşen dünyada mesleki eğitim
sistemlerinin gelişimi ve sorunlarını analiz edilmiştir. Ayrıca, eğitim sistemindeki
gelişimin mesleki eğitim üzerindeki etkilerini de incelenmiştir.

• Mesleki eğitimin hem Türkiye'de hem de uluslararası bağlamda gelişimi ve sorunları
nitel araştırma yöntemiyle tasarlanmış betimleyici bir çalışma yapılmıştır.

• Mesleki eğitim-öğretim’de çıraklık veya uygulamalı model ile yetişen nesilde nitelikli
yetişmesi ve istihdamında kolaylığın oluştuğu görülmüştür.

• Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mesleki eğitim-öğretim “tam zamanlı mesleki
ve teknik eğitim”, ”çıraklık sistemi” ve ”işyerinde uygulama temelli” gibi uygulamalar
yapılmaktadır.

• Sonuç olarak; 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin gerekliliği görülmüş olup,
uygulamalar ile daha çok tecrübe kazanılarak teorik ile pratik bilgi arasındaki ilişkinin
kurulduğu, öğrencilere daha fazla avantaj sağladığı, kariyer planına katkı sağladığı
tespit edilmiştir.

Durum ve Sonuçlar
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