
Bölüm Başkanına meslek� eğ�t�m yapılacak
�şletme hakkında b�lg� ver�l�r, onayı alınır ve

�lg�l� yarıyılda meslek� eğ�t�me g�decek
öğrenc�ler okul web sayfasından duyurulur.

 

1 .ADIM

2.ADIM

 İşletmede meslek� eğ�t�m (3+1) uygulaması
�ç�n Kabul Formu okul web sayfasından �k�

(2) nüsha olarak alınır. Formdak� "Müdürlük
Onay" kısmı, Müdür Yardımcısına

�mzalatılır.

4.ADIM

Kabul Formunun �lg�l� yarıyıl �ç�n akadem�k
takv�mde bel�rt�len Derse Yazılma İşlemler�

tar�h�nden en az 3 �ş günü önces�nde
Program Başkanına tesl�m ed�lmes� kaydıyla
MYUS s�tem�nden öğrenc�n�n �şletmeye

atama onayı gerçekleşt�r�l�r.

5.ADIM

Öğrenc�, derse yazılma tar�h�nde İşletmede
Meslek� Eğ�t�m ders�ne kaydolur. İşletme

Meslek� Eğ�t�m 3+1 uygulaması s�gorta g�r�ş
belges� Den�zc�l�k MYO mal� �şler b�r�m�nden

tem�n ed�l�r.

6.ADIM

Öğrenc� Meslek� Eğ�t�m Değerlend�rmes� �ç�n
gerekl� olan Kabul Formu, Meslek� Eğ�t�me

Devam Ç�zelges�, İşletme Sorumlusu
Değerlend�rme Formu'nu okul web

sayfasından tem�n ederek �şletmeye tesl�m
etmek üzere hazırlar.

8.ADIM

Meslek� Eğ�t�m�n� tamamlamak üzere olan
öğrenc� ed�nd�ğ� b�lg� ve becer�ler� aktardığı

Meslek� Eğ�t�m Uygulama Raporunu,

MYUS'ta yer alan "Sonuç Raporu Kılavuzu/

Örneğ�" doğrultusunda yazar, c�ltlet�r ve
Program Başkanına tesl�m eder. (N�ha� rapor
son tesl�m tar�h� �lg�l� yarıyıl �ç�n akadem�k
takv�mdek� "F�nal Sınavları Başlangıç"

tar�h�d�r.)
 

9.ADIM

N�ha� Raporu tesl�m eden öğrenc� Den�zc�l�k
MYO duyurular sayfasında �lan ed�len sınav
b�lg�ler�n� tak�p eder ve sınav tar�h�nde

sınava hazır olur.
 

10 .ADIM

Sınav sonucunda başarısız sayılan ve/veya
Meslek� Eğ�t�m �ç�n bel�rt�len tar�hlere
uymayan öğrenc� sonrak� yarıyılda

1.ADIM'dan başlayacaktır.

İ Ş L E T M E D E  M E S L E K İ  E Ğ İ T İ M
( 3 + 1 )  U Y G U L A M A S I

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Kabul Formu'nun "İŞYERİNİN"

kısmındak� satırlar meslek� eğ�t�m
yapılacak �şletmen�n yetk�l� k�ş�ler�ne
doldurtulup, �mzalatılır. İşletme

tarafından MYUS s�stem�ne (Meslek�
Uygulama S�stem�)

�şletmen�n/f�rmanın kaydı yapılır. 

3.ADIM

DENİZCİLİK MYO

MESLEKİ EĞİTİM
(+1)

Genel ortalaması 1.80 ve üzer�nde olan
öğrenc� Meslek� Eğ�t�m �ç�n başvuru
yapab�l�r.
Meslek� Eğ�t�m sürec�n�n başarıyla 

 tamamlanab�lmes� �ç�n bel�rt�len
tar�hlere uyulması gerekmekted�r.
Eğ�t�m süres�nce alınan rapor, �st�rahat
vb. belgeler�n aslı �k� (2) �ş günü
�çer�s�nde okulumuz mal� �şler�ne
b�ld�r�lmel�d�r.
Eğ�t�me %80 oranında devam
zorunludur.
Her öğrenc�, SUBÜ İş Yer� Eğ�t�m
Uygulama yönerges�nde yer alan
öğrenc� görev ve sorumluluklarını
b�lmek ve uygulamakla yükümlüdür.
Yazışmalarda ün�vers�te tarafından
öğrenc�ye ver�len e-posta adresler�n�n
kullanılması gerekmekted�r. 
İlg�l� tüm güncel dokümanlara okul web
sayfasından ulaşab�l�r.

Meslek� Eğ�t�m �lg�l� yarıyıl �ç�n akadem�k
takv�m�nde bel�rt�len öğret�m dönem�

başlangıç tar�h� �le f�nal sınavlarının b�t�ş
tar�h� arasında yapılır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

7.ADIM 

MESLEK İ  EĞİT İM 

Öğrenc�ler�n İşletmede Meslek� Eğ�t�me başlayab�lmer� �ç�n
�lk 6 ADIM'ı zamanında atması gerekmekted�r.


