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IAESTE (Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği)1
Türkiye, 1948 yılında 10 Avrupa ülkesinin inisiyatifiyle kurulan ve dünya çapında teknik ve
sosyal paylaşımı amaçlayan IAESTE’nin 1955 yılından beri asli üyesidir. 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 çalışan
staj değişim organizasyonudur.
IAESTE Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı genel merkez liderliğinde,
50 üniversite temsilciliğinden oluşan bir yapıdır. Kuruluşundan bugüne kadar 10.000′den fazla Türk
öğrenciye yurtdışında ve yine 10.000’e yakın yabancı öğrenciye de ülkemizde staj imkânı sağlamıştır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü IAESTE Milletlerarası
Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği kapsamında 2015 yılından bu yana faaliyetlerini
yürütmektedir. Bu staja başvuru yapmak isteyen öğrenciler genel koordinatörlüğümüze belirtilen
tarihlerde başvuru gerçekleştirerek sınava katılma hakkı elde ederler. Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavına tabi tutulan öğrenciler
öngörülen yetkinlikleri sağladıkları takdirde staj yapmaya hak kazanırlar. Akabinde, ITÜ IAESTE
Genel Merkezi’ne gönderilen aday listelerinin ilgili birim tarafından değerlendirilmesi sonrasında süreç
işletilmeye başlanılmaktadır. Bu bağlamda, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde IAESTE 2016-2017
akademik yılı için 74 başvuru alınmış, bunların arasından 25 aday başarılı olarak ilan edilmiştir. Nihai
değerlendirme sonrasında başarılı olan adaylara IAESTE ITÜ Genel Merkezi tarafından geri dönüş
yapılmaktadır; bu hususta kazanan öğrencilerin kabul belgelerini almalarına müteakiben, İTÜ IAESTE
Genel Merkezine katılım harçlarını ödenmesiyle beraber öğrencilerin staj yerlerine ulaştırılmasına
yönelik prosedür işletilmektedir. 2016-2007 akademik yılı için bu bağlamda bir öğrencimiz Ürdün’den
bir diğer öğrencimiz de Nepal’dan kabul mektubu almış ve ilgili ülkelerde zorunlu stajlarını
gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca İspanya için bir staj hakkı kazanılmış ancak ilgili öğrencimiz tarafından
öngörülen zaman dilimlerinin farklılığı sebebiyle staj hakkı değerlendirilememiştir.
2016-2017 Akademik Yılı çerçevesinde IAESTE Teknik stajına katılım sağlayan öğrencilerimizin
isimleri aşağıdaki gibidir:
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