
  
 
 

İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON (İDE) DERSİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 
 

Sayın Firma Yetkilisi, 
 

İskenderun Teknik Üniversitesi olarak daha nitelikli eğitim verilebilmesi için yeni bir model olan 

entegratörlük uygulaması, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde ilk kez uygulamaya konulmuştur. 

Entegratör, en son eğitim-öğretim dönemini yerleştirildikleri bir firmada uygulamalı olarak geçirecek 

mühendis, uzman ve tekniker adayıdır. Entegratörler, üniversitede alması gereken tüm dersleri alarak teorik 

eğitimlerini tamamladıktan sonra alttan dersi olmaması koşulu ile isteğe bağlı olarak bu programa başvuru 

yapabileceklerdir. 

Derslerini tamamlamış olan entegratörler yaklaşık 4.5 aylık bir süreyi (1 dönem), İş Dünyası ile 

Entegrasyon (İDE) Genel Koordinatörlüğü tarafından uygun görülmüş olan bir firmada çalışarak uygulamalı 

eğitim alacaklardır. Entegratörler bu sürenin tamamını kendi sektörleri ile alakalı yerleştirildikleri firmalarda 

geçireceklerdir. Entegratörlerin bu süreçteki performansı değerlendirmeye tabi tutulacak ve bu değerlendirme 

aşamasında firmanın görüşleri de öğrencinin İDE dersi notuna doğrudan etki edecektir. Eğitimlerini tamamlamış 

olan entegratörler mezuniyet şartları için gerekli olan diğer kriterleri de sağladıktan sonra mesleki unvanlarını 

alabileceklerdir. 

İş Dünyası ile Entegrasyon (İDE) uygulamasının gerek firma, gerek entegratörler gerekse üniversite için 

çok çeşitli kazanımları bulunmaktadır. Bu kazanım ve faydalara ele alındığında; 

 

Firma tarafında, 
- Firma, gelecekte çalıştırmayı düşündüğü adaylar için bir nevi aday izleme ve değerlendirme fırsatı 

bulabilecek ve ileriki süreçler için insan kaynağı oluşturabileceklerdir, 

- Gelecekte de kendi bünyesinde istihdam edeceği bu adayların eğitimine katkıda bulunarak, ülkemizde daha 

nitelikli insanların yetişmesini sağlayacaktır, 

- Gelecekte kendi bünyesinde çalışma potansiyeli olan adayların, firmanın bulunduğu iş kolu/sektör de ihtiyaç 

duyulan branşlarda yetişmelerini sağlayacaktır, 

- Bu süreç içinde entegratörlerin zorunlu güvenlik sigorta giderleri üniversitemiz tarafından karşılanacağı için 

firmanın bu bağlamda bir yükümlülüğü olmayacaktır, 

- Entegratörler teorik ve pratik eğitimlerini üniversitemizde tamamladıkları için  bir nevi mesleki 

formasyonunda çalışabilecek pozisyonlarda görev alabilecektir, 

- Entegratörlük aynı zamanda üniversite bünyesindeki akademisyenlerin sanayiye ve iş hayatına nitelikli bilgi, 

proje ve çözüm sağlamasında da önemli bir rol oynayacaktır, 

- Entegratörlerin bilgilerinin taze olmasından ve ideal inovasyon/yenilik üretme potansiyellerinin yüksek 

olmasından ötürü firmalara yenilikçi ürün, hizmet ve süreçlerine katkıda bulunabileceklerdir.  

 

 

İş Dünyası İle Entegrasyon (İDE) Programımıza vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız. 
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İrtibat Adresi ve Evrakların Gönderileceği Adres: 

İDE Genel Koordinatörlük 
Tel : 0 326 613 56 00 (Dahili: 2803) 
Belgegeçer : 0 326 613 56 13 
E-posta : ide@iste.edu.tr, yunus.eroglu@iste.edu.tr 

Adres : İş Dünyası ile Entegrasyon (İDE) Genel Koordinatörlüğü, 
İskenderun Teknik Üniversitesi,31200, İSKENDERUN / HATAY 
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