
 

IAESTE (the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), 

1948 yılında Londra’da bulunan Imperial College’da 10 ülkenin girişimleriyle kurulmuş, kar 

amacı gütmeyen bağımsız ve tarafsız bir öğrenci değişim organizasyonudur. Bugün, yaklaşık 

80 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve her yıl 4000’in üzerinde stajyer öğrencinin değişimini 

sağlamaktadır.  

 

Bugüne kadar ~10 000 Türk öğrencinin yurt dışında staj imkanı bulduğu bu organizasyon 

ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz de 2022 yazı için yurt dışında staj imkanı bulabilir 

(En az 2. Sınıf ve CGPA 3.00 olan öğrenciler başvurabilir).  

Daha fazla bilgi için :  http//iaeste.org.tr 

 

Son başvuru:  30 EKİM 2021 

 

Başvuru için:  http://tiny.cc/HU_IAESTE 

 

 

Sorularınız için H.Ü. IAESTE Koordinatörü:  Doç. Dr. Eda ÇELİK AKDUR 

edacelik@hacettepe.edu.tr 
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IAESTE (the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), 1948 

yılında Londra’da bulunan Imperial College’da 10 ülkenin girişimleriyle kurulmuştur. Kar amacı 

gütmeyen bağımsız ve tarafsız bir öğrenci değişim organizasyonu olan IAESTE, yaklaşık 80 ülkede 

faaliyetlerini sürdürmekte ve her yıl 4000’e yakın stajyer öğrencinin değişimini sağlamaktadır. IAESTE 

A.s.b.l.; akademi, endüstri ve üniversite öğrencilerinin ortak çıkarlarını temsil eden ulusal komitelerin 

birleşiminden oluşan bir konfederasyon yapısına sahiptir.  

 

Kuruluşu 22 Kasım 1966 tarih ve 12458 sayılı Resmi Gazete ile onaylanan Milletlerarası Teknik Stajyer 

Öğrenci Mübadelesi Birliği Türkiye Milli Komitesi (IAESTE – International Association For the 

Exchange of Students For Technical Experience), öncelikle Mühendislik Fakülteleri’nde öğrenim gören 

öğrencilerin, en az 4 hafta en fazla 52 hafta olabilen zorunlu stajlarını yaklaşık 90 farklı ülkede karşılıklı 

değişim yoluyla yapmalarını sağlayan uluslararası resmi bir kurumdur. Ancak, faaliyetleri daha eskiye 

dayanmakta olup Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin girişimleri ile 1953 yılında kuruluşa katılmış 

ve 1955 yılında tam üye olmuştur. Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği adı altında 

ülkemizde çalışmalarını sürdüren IAESTE Türkiye; akademik kurumlar, endüstri kuruluşları ve öğrenci 

çevrelerinin temsil edildiği bir ulusal komite desteğiyle çalışmaktadır.  

 

Kuruluşundan bugüne kadar 10.000′e yakın Türk öğrenciye yurt dışında, ve yine 10.000’e yakın yabancı 

öğrenciye de ülkemizde staj imkanı sağlamış olan, güncel değişim programlarından çok daha köklü bir 

yapıya sahip olan ve bölgesel değil, küresel işbirliğini ön plana çıkarmaya gayret eden bu uluslararası 

yapı, tüm Türkiye’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak için önemli 

bir fırsattır.  

 

IAESTE Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı genel merkez liderliğinde, üye 

üniversitelerin temsilcileriyle işbirliği içerisinde çalışır. Her bir üye üniversitenin Rektörlüğü tarafından 

görevlendirilen bir IAESTE Temsilcisi bulunmaktadır. 

 

IAESTE Türkiye, her yıl Genel Kongre’ye katılarak Türkiye içinden sağlanan staj yerlerini diğer üye 

ülkelerin sağladıkları staj yerleri ile değiştirmektedir. Değişime sunulan staj kontenjanlarının büyük bir 

bölümü, IAESTE üniversite temsilcilerimizin ve üye üniversitelerdeki IAESTE öğrenci komitelerinin 

özel sektörden ya da bulundukları üniversiteden sağladıkları staj yerlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, 

üye üniversitelerimizin IAESTE olanaklarından yararlanmalarının en önemli ölçütü, sağladıkları nitelikli 

staj yerlerinin sayısıdır. 

 

Diğer taraftan, bazı üye üniversitelerimizin bünyesinde oluşturulan IAESTE öğrenci komiteleri ve/veya 

kulüpleri; gerek staj yeri sağlanmasında, gerekse yurtdışından gelen öğrencilerin karşılanmasında ve bu 

öğrenciler için düzenlenen sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde aktif rol almakta ve üniversitelerde 

nitelikli staj yeri sağlanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulabilmesine önemli katkılar 

sunmaktadırlar. Bu doğrultuda, henüz yoksa, ivedilikle üniversiteniz bünyesinde bir IAESTE öğrenci 

komitesi/kulübü oluşturulması, üniversitenizin IAESTE olanaklarından yararlanabilmesi açısından son 

derece önemli fayda sağlayacaktır. 

 



 

 

 

Yabancı stajyerlerin konaklamaları hususunda da, IAESTE Temsilcilerimizin mensubu bulundukları üye 

üniversitenin yurt olanakları konusunda IAESTE Öğrenci Komitelerine yardımcı olmaları önemle rica 

edilmektedir. Yurt dışından gelen öğrenciler, staj yerini temin eden üye üniversitenin IAESTE 

Temsilcilerinin ve Öğrenci Komitelerinin sorumluluğunda olduğundan dolayı, bu konuda azami özenin 

gösterilmesi IAESTE Türkiye açısından da bir prestij meselesidir. Bazı durumlarda, stajyerler vize 

başvurusunda bulundukları esnada, Konsolosluklar tarafından bu öğrenciler adına ayrıca bir “Konaklama 

Teyit Belgesi” istenebilmektedir. Bu sebeple, IAESTE Türkiye Merkez Ofisi, temsilcilerimizden ek belge 

talebinde bulunabilirler. 
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Başvuru Şartları: 
 

 Öğrencisi olunan üniversitenin IAESTE Türkiye üyesi olması gereklidir. 

 Öğrenci en az 2. sınıfta okuyor olmalıdır. 

 Lisans öğrencileri önceliklidir. 

 Üniversitelerin yaptıkları yabancı dil sınavından en az 70 puan alınması zorunludur. 

 Öğrencinin not ortalaması 4 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. 

 

Diğer Koşullar: 

 IAESTE değişim programı öncelikle mühendislik, mimarlık vb. teknik alanlarda öğrenim gören 

lisans öğrencilerinin en az 4, en fazla 52 hafta olabilen zorunlu stajlarını yaklaşık 90 farklı ülkede 

karşılıklı değişim yoluyla yapmalarını sağlamaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin programdan 

faydalanma imkânları “Rezerve Staj” yöntemi ile sınırlıdır. 

 IAESTE değişim programı, bir hibe programı değildir; ancak, öğrenciler staj süresince 

bulundukları ülkede asgari geçimlerine yetecek kadar bir harçlık alırlar. Örneğin Türkiye’ye gelen 

öğrenciler için bu harçlık 2020 yılı için ayda 1200 TL’dir. Değişimin yapıldığı ülkeye göre bu 

harçlık, işveren veya yurtdışında programı düzenleyen kurum tarafından verilir. 

 Gidiş-geliş yol masrafları ve konaklama ücretleri staja giden öğrenci tarafından karşılanmaktadır. 

Gidilen ülkedeki yerel komiteler, stajyerlere kalacak yer bulma konusunda yardımcı olurlar. 

 Yurtdışına çıkmadan önce kaza ve hastalık sigortasının yaptırılması, stajyerin kendi 

sorumluluğundadır. 

 Staja kabul edilen öğrenciler, kabul belgeleri ile gidecekleri ülkenin konsolosluğuna veya vize 

işlemlerini yürütmeye yetkili aracı kurumlara vize başvurusunda bulunurlar. Uçak biletinin 

alınması için vize sonucunun beklenmesi tavsiye edilmektedir. 

 Stajdan dönen öğrenciler için Merkez Ofis tarafından, IAESTE Türkiye Ulusal Sekreteri imzalı 

sertifika düzenlenmektedir. Staj sonrası değerlendirme formunu gönderen stajyer öğrencilere, 

sertifikaları en kısa sürede teslim edilir. 

 COBE (Continuous Online Based Exchange): Birebir değişim yönteminden farklı 

olarak; COBE türü staj başvurularında, başvuruyu yayınlayan ülke, çeşitli ülkelerden aday 

toplayarak işverene sunar ve işveren kendisine en uygun adayı seçer. Söz konusu kontenjanlar 
internet sayfasında duyurulur. 

 FCFS (First Come, First Served): Birebir değişim yönteminden farklı olarak; FCFS türü staj 

başvurularında, başvuruyu yayınlayan ülkenin formuna ilk gönderilen uygun adayın başvurusu 

doğrudan işverene iletilir. Söz konusu kontenjanlar internet sayfasında duyurulur. 
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