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IAESTE NEDİR ?

•IAESTE (International Association for the Exchange

of Students for Technical Experience; Milletlerarası Teknik

Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği) ülkeler arası

“stajyer öğrenci değişim” kuruluşu olup 1948 yılında

Londra‟da 10 kurucu üyenin girişimi ile kurulmuştur; halen

53 asil, 5 yedek ve 28 işbirliği yapan ülke olmak üzere

toplam 86 ülke değişime katılmaktadır.



IAESTE STAJYERİ

NEDEN IAESTE STAJYERİ?

IAESTE stajyeri;

 Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri kapsamında bulunan Lisans ve 

Lisansüstü programlarına devam eden,

 Minimum 2. sınıf öğrencisi olan,

 Kurumun talebi doğrultusunda istenilen dilleri bilen,

 Şirketlerin projelerinde ihtiyaç duyulan konumları teknik bilgisiyle 

doldurabilecek,

 Belirtilen stajın kendisine sağlayacağı yararların farkında olan,

 Özverili, uyumlu,

 Takım çalışmasında deneyimli,

 Kendisinden beklenen performansı gösterebilecek

 Çalışma disiplini olan,

 Girişimci ruha sahip,

 Kendine güvenen ve çevresine güven veren,

 Dalında kalifiye bir IAESTE GÖNÜLLÜSÜDÜR.



IAESTE KOCAELİ STAJ BAŞVURUSU 

ŞARTLARI:

 İngilizce yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak

 Akademik ortalamanın 2.0’dan yüksek olduğunu    gösteren 

transkript belgesi getirmek

 Öğrenci IAESTE komitesinde etkin olmak



Staja gelecek öğrenciler yol masraflarını kendileri

karşılamaktadırlar.

Öğrenciler kaza ve hastalık sigortalarını ülkelerinde kendileri

yaptırmaktadırlar.

Kalacak yer konusunda IAESTE KOCAELİ STUDENT NETWORK

yardımcı olmaktadır.

STAJYER ÖĞRENCİLER



Sağlanacak Staj Yeri ve O-Form’larla İlgili 
Önemli Açıklamalar

 O-Formlarındaki "Kategori" kısmına, bilimsel çalışma için (S), pratik çalışma 

için (P), işçi gibi çalışma için (M) harfleri yazılacaktır.

 Öğrenciler ani kaza ve hastalık sigortalarını kendileri yaptırmaktadırlar.  SGK 

Sigorta Pirimleri Gn.Md.'nün 01 Eylül 2014 tarih ve  12255615 sayılı yazısıyla,  

Ülkemizde staj yaptıkları dönemlere ait primlerin ilgili  Üniversiteler tarafından 

ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.

 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün  27.08.2014 

tarih ve 8727 sayılı yazısı ile 4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 

55 inci maddesi gereği, staj yapmak üzere gelen yabancı öğrenciler, çalışma 

izni muafiyeti kapsamında bulunduğundan, amaçlarına uygun vize alarak 

gelmeleri kaydı ile “kısa dönem ikamet izni” kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

 Staj süresi en az 8 hafta olmalıdır.

 Staj, planlı bir teknik staj özelliğini taşımalı, “iş tanımı” formda net olarak 

belirtilmelidir.(İŞ tanımı olmayan O-Formları değişime katılamamaktadır.) 



Sağlanacak Staj Yeri ve O-Form’larla İlgili 
Önemli Açıklamalar

 Stajyer öğrenciye en az asgari ücretin brüt tutarı kadar net aylık maaş 

ödenmeli (2017-2018 dönemi için 1000 TL) ve Kurumların olanaklarından 

yararlanmaları sağlanmalıdır. 

 Ödemelerde; O-formunda belirtilen rakamın ödenmesi, ödemenin vaktinde 

yapılması -genel ortalama, en geç çalışılan ayın sonudur- konularında 

aksaklık yaşanmamasına hassasiyet gösterilmelidir. 

 Eksiksiz olarak doldurularak imzalanmış olan O-Formu ayrıca mutlaka stajın 

sağlandığı kurumun bir üst yetkilisi tarafından tasdikli bir üstyazı eklenerek, 

üye üniversite temsilcisi tarafından Merkez Ofis’imize, taranarak pdf dosyası 

halinde iletilmelidir.  

 Yukarıdaki koşullara taşımayan O-formları  Merkez Ofis tarafından liste dışı 

bırakılacaktır. 



O-FORM



IAESTE Öğrenci Kulüpleri Neler Yapar ?

Öğrenciler ve şirketler arasındaki tanınırlığını artırma,

Staj yeri değişiminde kullanılmak üzere staj yerleri bulma,

Organizasyonlar için gerekli ekonomik kaynak yaratma,

Ülkemize gelen yabancı öğrencilerin ağırlanması amaçlarını karşılama,

Ülkelerin kültürlerini başka ülkelere tanıtmak,

O ülkelerin kültür zenginliklerinden yaralanmak,

Ve sonuçta daha iyi yetişmiş dengeli bireyler oluşumuna katkıda bulunmak için

kurulmuşlardır.

IAESTE’ye üye ülkeler, kendi ülkelerindeki kuruluşlardan staj yeri sağlamaktadırlar.

Genellikle 8 ve 12 hafta süreli olan bu stajlar, yaz aylarında yapılmaktadır. IAESTE‟ye

üye ülke temsilcileri, her yıl Ocak ayında bir ülkede toplanarak getirdikleri staj yerlerini

karşılıklı olarak değiştirmektedirler.



 IAESTE kurumlara gelecekteki çalışanlarını seçebilecekleri uluslararası bir

"network" ve işe almadan önce deneme şansı sunar.

 IAESTE ile çalışmak bir kurum için ekonomik anlamda çok uygundur.

 Kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak doğru insanı bulmasının en ucuz ve

kolay yoludur.

 IAESTE, kurumların uluslararası tanıtımında önemli bir halkla ilişkiler hizmeti

sunar.

IAESTE Öğrenci Kulüpleri Neler Yapar ?



 Bir kurum alacağı stajyerin başvuru belgelerini ve niteliklerini onu

işe almadan önce değerlendirip red veya kabul kararı verme hakkına

sahiptir.

 Kurumunuzda kabul edeceğiniz her yabancı stajyer ülkemizdeki ve

Üniversitemizdeki ‘’Mühendislik Öğrenimi’’ gören bir öğrenciye yurt

dışında staj yapma imkanı sağlayacaktır.

IAESTE Öğrenci Kulüpleri Neler Yapar ?



IAESTE Olarak Neler Yaptık?



9/10/2017 Bilgilendirme Toplantımız



9/10/2017 Bilgilendirme Toplantımız



2017 Yılı Sınav Kayıt-Sonuçlarımız



İngilizce Sınav Mülakatlarımız



2017 Aktif Öğrenciler Tanışma Toplantısı





Kocaeli Üniversitesi 

Radyosu Radyo Ki ’de 

2016 yılında Doç.Dr. 

Emel Taban tarafından 

hazırlanıp sunulan-

Masterpiece Programına 

19 Mayıs tarihinde 

konuk olarak IAESTE 

Kocaeli’yi tanıttık.



2015-2016 Öğretim Yılı Bahar dönemi 

sonunda Kocaeli Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Mezuniyet 

Töreni’nde IAESTE ile değişim 

programından faydalanan ve 

faydalanacak öğrencilere IAESTE 

Kocaeli Üniversitesi Temsilcisi 

Doç.Dr. Emel Taban ve Dekan 

Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Kaluç 

tarafından teşekkür ve teşvik belgesi 

takdim edildi ve ilgili haber Kocaeli 

yerel basınında yer aldı.



Ulusal Konferans 2017 İstanbul



Ulusal Konferans 2018 İstanbul



IAESTE Türkiye Geneli Komite Toplantısı

Maşukiye Kahvaltısı



IAESTE Türkiye Geneli Komite Toplantısı

Maşukiye Kahvaltısı



IAESTE Türkiye Geneli Komite Toplantısı

Maşukiye Kahvaltısı





TWINNING SARAYBOSNA









2016-2017 Öğretim Yılı 

Bahar dönemi sonunda 

Kocaeli Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

Mezuniyet Töreni’nde 

IAESTE ile değişim 

programından faydalanarak 

BOSNA HERSEK TWINNING 

Programında Ülkesini 

Temsil ve Kocaeli 

Üniversitesini temsil eden 

öğrencilere IAESTE Kocaeli 

Üniversitesi Temsilcisi 

Doç.Dr. Emel Taban ve 

Rektör Yardımcısı tarafından 

madalya verildi.

















39. CEC POLONYA





Komitemiz ve İş Tanımlarımız



INCOMING

• Bu komite, IAESTE stajını yapmaya hak kazanan yurt dışından
gelen öğrencilere süreç boyunca yardımcı olmayı
amaçlamaktadır

IASTE Student Network aracılığı ile ülkemize gelen öğrencilerin
havalimanından karşılanması.

Gelen öğrencilerin kalacakları yerlere ulaştırılması, yardımcı
olunması.

Gelen öğrenciler için kalacak yerlerin ayarlanması.

Gelen öğrencilerle kültürel ve kaynaştırıcı etkinliklerin organize
edilmesi.



OUTGOING

• Bu komite, IAESTE stajını yapmaya hak kazanan öğrencilere 
süreç boyunca yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Gelen staj yerlerini öğrencilerle paylaşmak

Staj yerlerini seçecek öğrencilerin nelere dikkat etmesi

gerektiğinin anlatılması 

Staj yerine yazılan mektup işleri

Work-offer formunun doldurulması

Vize alım sürecinde uyulması gereken prosedürler

Uçak bileti alımı 

Staja gitmeden önce yapılması gerekenler

Staj süresince yapılması gerekenler



KURUMSAL İLETİŞİM

• Bu komite,diğer IAESTE Yurt içi ve Yurt dışı komiteleri,öğrencileri;

firmalar ve firma temsilcileri arasındaki iletişimin yalın bir şekilde

sürdürülmesini amaçlamaktadır.

 Firmaların iletişim bilgilerinin sağlanması.

 Gelen ve giden öğrencilerinin iletişimini kolaylaştırmak.

 O-Form sürecinde firma iletişimini denetlemek.

 Fabrika görüşmeleri zaman çizelgesini belirlemek.

 Diğer IAESTE Komiteleri ile iletişimi sağlamak,organizasyon vb.

durumlarda gerekli kontaktları kurmak.



BİLGİ İŞLEM

•Bu komite, kurum içi ve dışı bilgi akışını sürdürmeyi 

ve denetlemeyi amaçlamaktadır.

Evrak dokümantasyonunun sağlanması.

Mevcut verilerin sistemli ve güvenli  bir şekilde arşivlenmesi

 Mail akışının sağlanması.

 Sosyal medya kontrolü.



TASARIM

• Bu komite,IAESTE’ye estetik değer katmayı amaçlamaktadır.

 Görsel medya kanallarındaki tasarımları yapmak, düzenlemek.

 Reklam çalışmalarına katkı sağlamak.

 Organizasyon ve etkinliklerin gerekli görsel tasarım ihtiyacını

karşılamak.



ORGANİZASYON

• Bu komite, IAESTE’nin üniversitede ve lokalde bilinirliğinin artırılması ve

sesinin çok daha fazla kişiye duyulması için çalışmalar yapacaktır.

Üniversite içinde etkinlikler düzenlemek

 Yazılı ve görsel iletişim kanallarını kullanmak

Sosyal medya kanallarını aktif şekilde kullanmak

Basınla olan ilişkileri yürütmek

Afiş, broşür gibi materyaller hazırlamak



GÖREVLERİMİZ

 Kocaeli ve çevresindeki firmalardan gelecek öğrencilere staj

yeri bulmak.

 Gelen öğrenciler ile ilgilenmek.

 Yurtdışına staja gidecek olan arkadaşlarımıza yardımcı

olmak.

 Okul içerisindeki kurumsal işler ile ilgilenmek.

 Yurt içindeki ve dışındaki komiteler ile organizasyonlar

yapmak.

 Okul içerisinde organizasyonlar yapmak.

 Organizasyon,etkinlik vb. konularda fikir alışverişi yapmak.

 Sosyal Medya’da Iaeste’yi iyi şekilde temsil edebilmek.

 Eğlenmek 



TOPLANTILARIMIZ

 2017 Ocak ayından itibaren,her hafta 1 kez toplantı düzenledik.

Mayıs ayı itibariyle, öğrenciler arasında görev dağılımı yapıldı.

Yapılan toplantılarda üyelere süreçler ile ilgili eğitimler verildi.

ETKİNLİKLERİMİZ

Her hafta bir ya da iki kez IAESTE Komitesi ve gelen

öğrencilerimiz çeşitli etkinlikler yaptı.

 IAESTE İstanbul ve Ankara ile de iletişime geçerek LC WEEKEND

AMASRA etkinliği yapıldı.

Saraybosna Iaeste Komitesi İle Twinning Yapıldı.

 IAESTE Kocaeli ev sahipliğinde Lokal Komiteler ile Kahvaltı

etkinliği düzenlendi.

 IAESTE Kocaeli ev sahipliğinde Lokal Komiteler ile İftar etkinliği

düzenlendi.

Komitemiz okulumuzu 2 farklı ulusularası etkinlikte temsil etti



2017 Yılında IAESTE Değişim 

Programından Faydalanan Öğrenciler



YIL İSİM BÖLÜM ÜLKE

2016 Watchareeya T. Elektrik Müh. TAYLAND

2016 Halim MEZLİNİ Makine Müh. TUNUS

2016 Lobna JİLANİ Endüstri Müh. TUNUS

2016 Qabas ABUDURAZ Makine Müh. UMMAN

2016 Juan SANTAMARINA Makine Müh. KOLOMBİYA

2016 Onur ÇELEBİ Mekatronik Müh. KOLOMBİYA

2016 Arda ÖZCEVİZ Bilgisayar Müh. MAKEDONYA

2016 İsmail RAMUSH Mekatronik Müh. LÜBNAN

2016 Fatih ERTEN Mekatronik Müh. ALMANYA

2016 Yasin ÇAYIR Makine Müh. HIRVATİSTAN (IAESTE 
Öğrenci Komite 
Toplantısı)

2016 Yılında IAESTE Değişim Programından 

Faydalanan Öğrenciler



YIL İSİM BÖLÜM ÜLKE

2017 Berkhan Ayata Elektonik ve Hab. Müh. MAKEDONYA

2017 Cem Doğan Mekatronik Mühendisliği MAKEDONYA

2017 Oğuzhan Erten Bilgisayar Mühendisliği SLOVAKYA

2017 Ahmet Gündüz Makine Mühendisliği AVUSTURYA(CEC)-Bosna 
Hersek(Twinning)

2017 Selim Kanca Mekatronik Mühendisliği Bosna Hersek(Twinning)

2017 Damla Tortu Makine Mühendisliği Bosna Hersek(Twinning)

2017 Yeşim Alan Elektonik ve Hab. Müh. Bosna Hersek(Twinning)

2017 Nuriye Zaybek Elektonik ve Hab. Müh. Bosna Hersek(Twinning)

2017 Seren Tüsün Endüstri Mühendisliği Bosna Hersek(Twinning)

2017 Yasin Çayır Makine Mühendisliği Bosna Hersek(Twinning)

2017 Betül Mercan Endüstri Mühendisliği Bosna Hersek(Twinning)

2017 Emircan Uzel Makine Mühendisliği Bosna Hersek(Twinning)

2017 Yılında IAESTE Değişim Programından 

Faydalanan Öğrenciler



Devleena Samanta

Sukrit Bunmi

Nesar Noori





Berkhan Ayata
MAKEDONYA

Cem Doğan
MAKEDONYA

Oğuzhan Erten
SLOVAKYA



HANEEN ODEH-ÜRDÜN



2017-2018 döneminde, Mühendislik Fakültemiz Dekanlık 

Katında bulunan IAESTE Kocaeli Ofisimizi aktif olarak 

kullanmaktayız



2017-2018 döneminde IAESTE Kocaeli Instagram Hesabımızı Aktif Kullandık



PAYDAŞLARIMIZ



BİZİ NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ?

Facebook: Iaeste Kocaeli 

Instagram: iaestekocaeli

AYRINTILI BİLGİ İÇİN :

iaeste.kocaeli41@gmail.com

emel.taban@yahoo.com

emelt@kocaeli.edu.trhttp://mf.kocaeli.edu.tr/iaeste/

mailto:iaeste.kocaeli41@gmail.com
mailto:emel.taban@yahoo.com

