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- Bilgisayar Programcılığı 
- Elektrik 
- Elektromekanik Taşıyıcılar 
- Elektronik Teknolojisi 
- Gaz ve Tesisat Teknolojisi 
- İklimlendirme ve Soğ. Teknolojisi 
- İş Sağlığı ve Güvenliği 
- Kaynak Teknolojisi 
- Makine 
- Otobüs Kaptanlığı  
- Otomotiv Teknolojisi 
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 

3+1 Mesleki Eğitim 

Programları Meslek Yüksekokulları  
Koordinatörlüğü 

3+1 Mesleki Eğitim Sistemi 

 

 

Meslek Yüksekokulu  

ve  

İş Dünyası Birlikte 

3+1 eğitim modelinin amacı, iş dünyası-
nın ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı 
(ihtiyaç duyulan zaman diliminde) günün 
teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak 
iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir. 
 
Bu proje kapsamında Meslek Yüksekoku-
lunda 4 dönem üzerinden verilen eğitim-
lerin, 3 dönemi okulda teorik ve pratik 
eğitim, 1 dönemi ise tamamen işletme-
lerde uygulamalı eğitim olarak düzen-
lenmiştir. 

 
Öğrenciler uygulama eğitimi süresince 
işletmelerin çalışma koşullarına bağlı 
olacak ve üniversitemiz tarafından si-
gortalanacaktır.  
 
Ayrıca her grup öğrenciye bir sorumlu 
öğretim elemanı atanarak belirli dönem-
lerde kontrol edilecek ve iş disiplinine 
uymaları sağlanacaktır.  



 

Projenin İş Dünyasına Faydası 

 

 

Projenin Öğrenciye Faydası Projenin Üniversiteye Faydası 

 Teorik bilgileri uygulama ile bütün-
leştirerek ezberci bilgi yerine uy-
gulamalı bilgi ve beceriye sahip 
olacaktır. 

 
 Kendisine işletmelerde sorumluluk 

verileceği için, sorumluluk duygu-
su artacak, takım çalışması yapa-
bilme yeteneğini kazanacak ve öz-
güveni olan bir birey haline daha 
kısa sürede gelecektir.  

 
 Kendini tanıyacak ve yetenekleri-

nin farkına varacaktır . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 İş hayatının tüm şartlarını daha 
erken öğrenecektir.  

 
 Günün koşullarına göre ve günün 

teknolojisini görerek yetiştiği için iş 
bulma imkanı kolaylaşacaktır.  

 Üniversite ile yakın ilişkide olunacağın-
dan ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıdaki 
elemanların okullarda kısa sürede yetiş-
tirilmesi mümkün olacaktır.  

 
 Üniversitedeki eğitim programları iş 

dünyasının gereksinimleri doğrultusun-
da devamlı güncellenerek iş hayatının 
ihtiyaçları sürekli olarak karşılanacaktır. 

 
 İhtiyaç duyulan nitelikteki elemanların 

bizzat günün koşullarını yaşayarak eği-
tilmesinin sağlanması ve uygulama be-
cerilerine sahip olmaları ile  işletmeler, 
çalışanların işe başlangıç eğitim yükün-
den kurtulacaktır.  

 
 İşletme eğitimleri esnasında işletmeler 

kendilerine uyum sağlayabilecek öğren-
cileri tespit edecek ve mezuniyet sonra-
sında bu öğrencilerin istihdamını sağla-
yarak işletmeye en yüksek düzeyde 
katkı sağlayabilecek, çalışanlarının seçi-
mini daha doğru şekilde yapmış olacak-
lardır. 

 Üniversite, öğrencilerini iş dünyası-
nın içinde izleyeceği için iş dünyası 
ile daha rahat ilişki içine girebile-
cek ve iş dünyasının pratikte yaşa-
dığı sorunlara kalıcı bilimsel çö-
zümler getirecektir.  

 
 Üniversite, akademik personelinin 

pratikteki uygulamaları izlemesi ve 
yeni teknolojileri yerinde görmesi 
ile eğitim programlarında hızlı dö-
nüşüm gerçekleştirebilecektir.  

 
 Mezun ettiği öğrencilerinin kolay 

ve iyi imkanlarla iş bulması nede-
niyle tercih edilen bir üniversite 
olacaktır.  


