
 

 

İntörn Mühendislik 

Denetimi 

İntörn uygulaması esnasında intörnlerin 

Fakülteden bir öğretim elemanı 

tarafından denetlenmesi ve bu 

doğrultuda firma ile görüşme olanağının 

da sağlanması ile üniversite ve firmalar 

arasındaki işbirliği güçlenmektedir. 

 

Bu şekilde fakülte ve firmalar arasındaki 

bilgi alışverişi daha etkin hale gelecek ve 

firmaların sorunlarının çözümüne fakülte 

tarafından katkı sağlanmış olacaktır. 

 

İNTÖRN MÜHENDİS 

ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM 

Firmanızda İntörn Mühendis çalıştırmak 

istiyorsanız Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama 

Takip Ofisi (KPTO)’ne başvuruda bulunabilirsiniz. 

KPTO Başvuru Telefon : (332) 223 33 67 

Ayrıca http://kpto.selcuk.edu.tr adresinde firma 

öneri formu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz 

İntörn mühendis başvurusu yapacak firmalara 

KPTO tarafından dönüş yapılarak ayrıntılı bilgi 

verilerek, protokol işlemleri ofis tarafından 

yapılacaktır. 

 

İntörn Mühendislik uygulanan programlarımız: 

Bilgisayar Mühendisliği 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği 

Makine Mühendisliği 
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İntörn mühendisler ile 

firmalarınızın istekleri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda 

eğitim almasını 

sağlayarak nitelikli 

mühendis açığını önemli 

oranda giderebilirsiniz.  

İntörn Mühendislik Eğitimi ile firmaların 

teorik olarak yeterli ancak uygulamada 

yetersiz buldukları adaylar doğrudan 

firmalarda yetişmekte ve firmaların 

ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına 

hazır hale gelmektedir. 

 

 

 

 

 

İNTÖRN MÜHENDİSLİK 

EĞİTİMİ NEDİR? 

Derslerini tamamlamış olan mezun 

durumundaki İntörn Mühendisler yaklaşık 4 

aylık bir süreyi, uygulamalı mesleki eğitim 

kapsamında firmalarda çalışarak 

geçirmektedirler.  

İntörn Mühendisler belirtilen sürenin tamamını 

yerleştirildikleri firmada geçirmekte ve firmanın 

çalışma şartlarına tamamen uymaktadırlar.  

İntörn uygulamalı mesleki eğitim bir “STAJ” 

değildir, bu uygulamanın çok ötesinde 

mezun durumundaki öğrencilerin meslek 

sahibi olmalarını sağlayan en son aşama 

olarak tanımlanmaktadır.  

İntörn Mühendisler mesleki yeterliliğini 

kazanmış bir çalışan gibi firmalarda 

çalışmaktadırlar. 

 

Sigorta yükümlülüğü ve 

İŞKUR Programı 

İntörn öğrencilerin sigorta 

yükümlülükleri Selçuk Üniversitesi 

tarafından karşılandığı için firmalara 

herhangi bir maliyet yüklenmemektedir.  

 

Ayrıca firma tarafından talep edilirse 

İntörn uygulaması İŞKUR’un “İŞBAŞI 

EĞİTİM” programı tarafından da 

desteklenebilmektedir. 

 

Firmaların sorumluluğu 

nedir? 

• Firmaların İntörn Mühendislik 

uygulaması kapsamındaki 

yükümlülüğü, intörnün işe 

devamlılığını takip etmek, dönem 

sonunda başarı durumunu 

değerlendirmek üzere bir sorumlu 

belirlemek ve ilgili alandaki bilgi, 

birikim ve tecrübelerinin artırılmasına 

katkıda bulunmaktır. 


