
M�lletlerarası Tekn�k Stajyer Öğrenc� Mübadeles� B�rl�ğ�
Tanıtım Sunumu 



IAESTE Ned�r?
The Internat�onal Assoc�at�on for the Exchange of Students for Techn�cal Exper�ence

Londra, 1948

Kar amacı gütmeyen bağımsız ve tarafsız b�r öğrenc� değ�ş�m organ�zasyonu

Günümüzde 89 ülke

Yıllık 4000+ stajyer değ�ş�m hacm� 

IAESTE ASBL; akadem�, endüstr� ve ün�vers�te öğrenc�ler�n�n ortak çıkarlarını tems�l eden b�r

konfederasyon yapısı



Türk�ye'de IAESTE
İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�, 1953

Tam üyel�k, 1955

M�lletlerarası Tekn�k Stajyer Öğrenc� Mübadeles� B�rl�ğ�

Yıllık 450+ stajyer değ�ş�m hacm� 

Günümüze dek 19.000+ stajyer değ�ş�m�



IAESTE Programı'nın Amacı
L�sans ve yüksek l�sans öğrenc�ler�ne tekn�k deney�m sağlamak,

Endüstr� kuruluşlarına kal�f�ye stajyerler�n �st�hdamını sağlamak,

M�lletlerarası kültürel zeng�nleşme ve karşılıklı etk�leş�m �mkanı sunmak,

Değ�ş�m programını sürdürüleb�l�r kılarak tekn�k ve profesyonel �lerleme sağlamak,

Program paydaşları arasında uluslararası �şb�rl�ğ� ve güven tahs�s�ne katkıda bulunmak,

Öğrenc�ler�n kar�yerler�ne uluslararası tecrübe �le başlamalarına yardımcı olmak.



İş B�rl�ğ� İç�nde Bulunulan Kurum ve Kuruluşlar

UNESCO (Un�ted Nat�ons Educat�on, Sc�ent�f�c and Cultural Organ�sat�on), 

ECOSOC (UN Econom�c and Soc�al Counc�l),

UNIDO (UN Industr�al Development Organ�sat�on) 

ILO (Internat�onal Labour Off�ce) 

IAESTE; s�yas� olmayan, bağımsız ve h�çb�r ülken�n kurum ya da kuruluşuna bağlı olmadan çalışan, 

g�b� B�rleşm�ş M�lletler bünyes�nde faal�yet gösteren kurumlarla �şlevsel �l�şk�ler� olan b�r

organ�zasyondur.



İş B�rl�ğ� İç�nde Bulunulan Kurum ve Kuruluşlar

Un�ted Nat�ons Econom�c Counc�l For Afr�ca (ECA), 

Food and Agr�culture Organ�sat�on (FAO),

Organ�sat�on of Amer�can States (OAS) 

IAESTE aynı zamanda,

ve Avrupa B�rl�ğ� �le �rt�bat �çer�s�nde olduğu kadar d�ğer eğ�t�m amaçlı çalışan s�v�l toplum

örgütler�yle de temas hal�nded�r.



Partnerler�m�z İç�n Neden IAESTE?

IAESTE uluslararası n�tel�klere sah�p, kal�f�ye �nsan gücü sunar. 

IAESTE aracılığı �le kurum, talepler doğrultusunda tecrübel� ve yetenekl� stajyerlere ulaşılab�l�r.

B�lg� b�r�k�m�, meslek� ve sosyal yetk�nl�kler, d�l becer�s� ve bunlar g�b� daha fazla n�tel�k kurum

tarafından tay�n ed�leb�l�r ve IAESTE tarafından bu n�tel�kler� taşıyan adaylar bulunab�l�r. 

Stajyer n�tel�kler�n�n yanında staj n�tel�kler� de kapsam, süre, format bakımından tay�n ed�leb�l�r.



Partnerler�m�z İç�n Neden IAESTE?

IAESTE staj programı kurumların �şe alım pol�t�kası �le entegre çalışmaktadır.

IAESTE kurumlara gelecektek� çalışanlarını seçeb�lecekler� uluslararası b�r "network" ve �şe

almadan önce deneme şansı sunar.

B�r kurum alacağı stajyer�n başvuru belgeler�n� ve n�tel�kler�n� onu �şe almadan önce

değerlend�r�p gerek gördüğü takt�rde ek deneme süreçler� düzenleyerek sonrasında ret veya

kabul kararı verme hakkına sah�pt�r. 



Partnerler�m�z İç�n Neden IAESTE?

IAESTE uluslararası çaptak� kurumlara daha sonra dış tems�lc�l�kler�nde görev vereb�leceğ�

potans�yel çalışanlarla tanışıp onları eğ�tme ve deneme şansı sunar.

IAESTE, kurumların uluslararası tanıtımında öneml� b�r halkla �l�şk�ler h�zmet� sunar.

Programın paydaş ağı �çer�s�nde lokal, ulusal ve uluslararası çapta tanıtımı �lg�l� IAESTE şubes�

tarafından sağlanmaktadır.



Partnerler�m�z İç�n Neden IAESTE?

IAESTE �le çalışmak b�r kurum �ç�n ekonom�k anlamda çok uygundur. Kurumların �ht�yaçlarını

karşılayacak doğru �nsanı bulmasının en ucuz ve kolay yoludur.

IAESTE stajyerler� mot�vasyonu yüksek ve gerçek anlamda çalıştıkları kuruma katkıda

bulunmayı hedefleyen öğrenc�ler olarak stajları boyunca gerçekten anlamlı �şler yapmak

�stemekted�rler.

Stajyer� gönderen ülken�n IAESTE Tems�lc�l�ğ� �se, stajyer� kazalara ve hastalıklara karşı

s�gortalar, IAESTE öğrenc�s� ulaşım ve �ht�yaçlarını kend�s� karşılar.



Partnerler�m�z İç�n Neden IAESTE?

G�d�len ülkedek� IAESTE b�r�m� gerekl� �z�nler�, konaklama ve b�r çok durumda sosyal ve

kültürel programları staj süres� boyunca ayarlar.

Programın stajyer değ�ş�m esası doğrultusunda kurumunuzda kabul edeceğ�n�z her yabancı

stajyer ülken�zdek� tekn�k öğren�m gören b�r öğrenc�ye yurt dışında staj yapma �mkanı

sağlayacaktır. Böylel�kle gelecekte daha fazla uluslararası tecrübeye sah�p b�reyler

yet�şt�recekt�r.



Neden IAESTE Stajyer�?
Ün�vers�teler�n mühend�sl�k, m�marlık ve fen-edeb�yat fakülteler� kapsamında bulunan l�sans ve

l�sansüstü programlarına devam eden,

Kurumun taleb� doğrultusunda �sten�len d�ller� b�len,

Ş�rketler�n projeler�nde �ht�yaç duyulan konumları tekn�k b�lg�s�yle doldurab�lecek,

Bel�rt�len stajın kend�s�ne sağlayacağı yararların farkında olan,

Kend�s�nden beklenen performansı göstereb�lecek,



Neden IAESTE Stajyer�?
Özver�l�, uyumlu,

Takım çalışmasında deney�ml�,

Çalışma d�s�pl�n� olan,

G�r�ş�mc� ruha sah�p,

Kend�ne güvenen ve çevres�ne güven veren,

Dalında kal�f�ye b�r IAESTE gönüllüsüdür.



IAESTE Staj N�tel�kler�
IAESTE’ ye üye ülkeler, kend� ülkeler�ndek� kuruluşlardan staj yer� sağlamaktadırlar. 

4 haftadan 52 haftaya kadar staj sağlanmakta olup bu stajlar, genell�kle yaz aylarında

yapılmaktadır. 

IAESTE’ ye üye ülke tems�lc�ler�, her yıl ocak ayında b�r ülkede toplanarak get�rd�kler� staj

yerler�n� karşılıklı olarak değ�şt�rmekted�rler. Değ�ş�mde, ver�len stajyer� kadar stajyer�

alınab�lmekted�r. 

Ülkem�zden her yıl yaklaşık 450 kadar staj yer� götürülmekte ve bunların %40’ a yakını Almanya

�le değ�şt�r�lmekted�r.



Stajyer Öğrenc�ler
Staja gelecek öğrenc�ler yol masraflarını kend�ler� karşılamaktadırlar. Öğrenc�ler kaza ve

hastalık s�gortalarını ülkeler�nde kend�ler� yaptırmaktadırlar.

Stajyer öğrenc�ler�n tüm v�ze ve ülkem�ze gelmeden öncek� bürokrat�k �şlemler�n� halletmek

öğrenc�n�n bulunduğu ülke IAESTE şubes�n�n yükümlülüğüdür.

Kalacak yer ş�rket talep ett�ğ� takt�rde IAESTE tarafından organ�ze ed�lmekted�r. Bu yer üye

ün�vers�teler�n öğrenc� yurdu olarak ayarlanmaktadır.

Stajyer�n �lk staj gününde �şyer�nde hazır olması, �şyer� çalışanları �le tanıştırılması ve f�rma

�çer�s�ndek� �şlemler�n�n tamamlanmasına yardımcı olmak y�ne IAESTE‘ n�n görev�d�r.



Kurumdan Beklent�ler
IAESTE kurallarına göre öğrenc�lere staj yapacakları ülkede geç�mler�n� sağlayacak kadar aylık

b�r ücret ödenmel�d�r. Bu ücret her yıl IAESTE Türk�ye Merkez Of�s tarafından

bel�rlenmekted�r.

Stajyer günde 8 haftada 40 saatten fazla çalıştırılmamalı, cumartes� günü de çalışma durumu

sağlanab�lmekted�r.



İşb�rl�ğ� Olarak Neler Yapab�l�r�z?

Mevcut stajyer ve yen� mezun alım programlarına IAESTE tarafından kontenjan ayırarak

�st�hdam sağlayab�l�r�z.

Beraber stajyer ve yen� mezunlara yönel�k IAESTE stajyerler�n� �çeren ortak b�r program

oluşturab�l�r�z.

Alımı yapılan Türk stajyerler ve yabancı IAESTE stajyerler�n� �çeren hybr�d b�r grup

oluşturab�l�r�z.

Özetle; mevcut programlara katkı yapab�l�r, yen� b�r program oluşturab�l�r ve mevcut

programları IAESTE stajyer entegrasyonu �le karma b�r programa dönüştüreb�l�r�z.



Beraber Nasıl Değerler Yaratab�l�r�z?

Marka ve kuruluşlarınızın b�l�n�rl�ğ�ne katkı sağlayab�l�r, farkındalığını artırab�l�r�z.

Geleceğ�n kal�f�ye mühend�sler�, yönet�c�ler� ve çeş�tl� departmanlarda görev alab�lecek

personeller� �le s�z� b�r araya get�reb�l�r, potans�yel yabancı uyruklu personeller�n�z �le

tanışmanıza �mkan sağlayab�l�r�z. 

L�sans ve yüksek l�sans öğrenc�ler�n� tekn�k deney�m �le buluşturarak kar�yerler�ne uluslararası �ş

tecrübes� �le başlamalarına olanak tanıyab�l�r, �şveren partnerler�m�ze kal�f�ye genç �ş gücü

sağlayab�l�r�z.



Beraber Nasıl Değerler Yaratab�l�r�z?

Programın temel�nde b�r değ�ş�m yer aldığından dolayı, daha çok adayı kültürel, sosyal ve tekn�k

konularda zeng�nleşme ve etk�leş�m fırsatı �le buluşturab�l�r�z.

İşb�rl�ğ�m�z� sürdürüleb�l�r hale get�reb�lmem�z durumunda uluslararası �şb�rl�ğ� ve güven

tahs�s�ne katkıda bulunab�l�r�z.



İlet�ş�m
Adres: İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Ayazağa Kampüsü,

İnşaat Fakültes� B�nası, 

Şarık Tara Öğrenc� Sosyal Merkez�,

34467, Sarıyer/ İstanbul

E-Posta: �aestelc@�tu.edu.tr

�aeste.�tu@gma�l.com

Web S�tes�: https://�aeste.org/                (Global)

http://�aeste.org.tr/             (Türk�ye)



B�z� d�nled�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z. 


