
 

 

 
 

Konu: IAESTE Türkiye Adına Staj Yeri Temini Hk. 14.10.2022 
 

Sayın IAESTE Temsilcimiz, 
 

Bilindiği gibi, IAESTE Türkiye, her yıl IAESTE Yıllık Konferansına 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.  

 
Aşağıda belirtilen ‘Sağlanacak Staj Yerleri ile İlgili Açıklamalar’ konusunda azami hassasiyet 
göstermenizin yeni dönem çalışmalarımızın sağlıklı yürüyebilmesi açısından büyük önem taşıdığını 
da özellikle belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, 2022-2023 yılı IAESTE stajyer öğrenci değişim 
dönemi için üniversiteniz adına sağlanacak staj yerleri ile ilgili olarak, ekte sunulan O-Form’lardan 
temin edilen staj yeri sayısı kadar doldurularak en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar Merkez 
Ofis’imize ulaştırılması gerekmektedir. İletilen kontenjanlar, IAESTE Türkiye Ofisi tarafından da 
incelemeye tabi tutulacak olup uygun görülmeyenler dikkate alınmayacak ve değişime 
sunulmayacaktır. 
 
Formlar ve taahhütnameler, IAESTE Türkiye Ofisi’ne normal postayla gönderilmeden önce 
taranmalı ve her bir form ve taahhütnamesi firma ismini taşıyacak şekilde adlandırılmalıdır. 
Formları toplayan üye üniversite gönüllü öğrenci toplulukları, bu dijital kopyaları, mutlaka e-posta 
yoluyla Merkez Ofis ile paylaşmalıdır. 
 
Yabancı Öğrenciler için Sağlanacak Staj Yerleri ile İlgili Açıklama ve Esaslar: 
 

1. Çalışma İzni: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2014 tarih 
ve 8727 sayılı yazısı (Mülga 4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 55/ğ 
maddesi) ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 120106 sayılı yazısı (Uluslararası İşgücü Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 48/i maddesi) uyarınca, IAESTE kapsamında staj yapmak üzere 
ülkemize gelen yabancı öğrenciler, 12 aya kadar çalışma izni muafiyetine sahiptirler. İlgi 
yazılar ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31/d maddesi 
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hükmü gereğince, bu stajyer öğrenciler aynı zamanda amaçlarına uygun vize alarak 
gelmeleri halinde, “Kısa Dönem İkamet İzni” kapsamında değerlendirilirler.  
 

2. Staj Vizesi: Ön başvuru öğrenci tarafından www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden 
“Öğrenci/Eğitim Vizesi” kategorisi altında bulunan “IAESTE Stajı” vize türü seçilerek 
yapılmaktadır. Dış temsilciliklerimizce öğrencilere en fazla 90 gün ikamet süreli vize 
vermektedirler. Dolayısıyla 90 günden fazla kalacak öğrenciler, www.e-ikamet.goc.gov.tr 
internet sitesinden çevrimiçi şekilde yapacakları “Kısa Süreli İkamet İzni” ön başvuruları 
sonrasında, İl Göç Müdürlüğüne ilgili belgelerle şahsen giderek, ikamet sürelerini 
uzatabilirler. Bunun için ülkeye giriş yaptıktan sonraki 30 gün içerisinde, öğrenci 
tarafından mutlaka ilgili makamlara başvuru yapılmalıdır. 90 günü aşan staj taleplerinde, 
bu durumun göz önüne alınması önemlidir!  

 
3. SGK Girişi: Stajyer öğrencilerin çalışma izninden muaf olmaları, sosyal güvenlikle ilgili 

yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Uluslararası İşgücü 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin, Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri başlıklı 60/1-2 
maddeleri gereğince, “çalışma izni muafiyeti” bulunan yabancılara ilişkin sosyal güvenlik 
yükümlülüklerinin, çalışma izni muafiyet başvurusunda beyan ve taahhüt edilen ücret ve 
tam zamanlı çalışmaya ilişkin usul ve esaslar üzerinden yerine getirilmesi zorunludur. 
Ancak anılan Yönetmeliğin 61/3 maddesi gereğince “3 aya kadar düzenlenen çalışma 
izni muafiyetleri bildirim yükümlülüğünden muaftır.” denilmek suretiyle 3 aydan kısa süreli 
stajlar için SGK’ya bildirim yapılmasına gerek yoktur.  

 
4. Ancak Türkiye’nin taraf olduğu ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır. Zira 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun “bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü” 
başlıklı 22/3. maddesi, 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 9/c maddesi 
ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 
ifadesine göre, “Geçerli çalışma izni veya muafiyeti bulunması koşuluyla; mütekabiliyet 
esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda 
bulunan yabancılardan akit ülkedeki işvereni tarafından Türkiye’ye gönderilen veya kendi 
nam ve hesabına çalışanlardan bir iş için gelenler, sözleşmelerde öngörülen süreler kadar 
Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaftırlar.” Dolayısıyla ülkemizle sosyal 
güvenlik anlaşması imzalayan ülkeler haricindeki bir ülkeden Türkiye’ye gelen ve bir 
işverene bağlı olarak hizmet akdi ile çalışan yabancılar ile 90 günden uzun süreli stajyerler 
5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesine göre sigortalı sayılırlar ve bildirimleri yapılmalıdır. 

 
5. Yabancı kimlik numarasının yalnızca ikamet izni belgesi ile verildiği unutulmamalıdır. 

Yabancı kimlik numarası almayan öğrenciler banka hesabı açamadıkları gibi SGK 
girişlerinin işverenlerce yapılması da mümkün değidir. Uzun süreli stajlar için söz konusu 
durum işverenin takibinde olmalıdır. 
 

6. Öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce, kendi ülkelerindeki özel sağlık sigorta şirketlerinden 
ücret ödeyerek ani kaza ve hastalık sigortalarını yaptırmaktadırlar. Ancak bu özel sigorta, 
işverence SGK’ya zorunlu olarak yaptırılması gereken meslek hastalığı ve iş kazası 
sigortası ile karıştırılmamalıdır.  

 
7. Staj süresi en az 8 hafta olmalıdır. Staj başlangıç tarihi en erken 1 Temmuz olmalıdır. 90 

günden uzun süreli stajyer talep eden işverenler, söz konusu süre için konaklama, çalışma 
izni muafiyeti, sigorta gibi konularda gelecek öğrenciye yardımcı olmalıdır. 
 

      
 



 

8. IAESTE programı kuralları gereği, stajyerin günlük çalışma saati 8’i, haftalık çalışma saati 
40’ı geçmemelidir. Öğle yemeği saati bu hesaplamaya dahil değildir. Stajyerlerin 
haftasonu çalıştırılmaması önemle rica olunur! 

 
9. Staj; planlı, profesyonel bir çalışma özelliği taşımalı, “iş tanımı” formda net bir biçimde 

açıklanmış olmalıdır. İş tanımının eksik ve yetersiz olarak düzenlendiği formlar IAESTE 
Türkiye tarafından kabul edilmeyecektir. 

 
10.  Stajyer öğrenci talebinde bulunan firmanın ve stajyer öğrenciden sorumlu olacak kişinin 

bilgileri forma yazılırken, ilgili birim ve kişilerin e-posta adresleri mutlaka açık olarak 
belirtilmelidir. “Info”, ”Bilgi”, “Genel” vb. e-posta adresleri kabul edilmeyecektir. İletişim 
kurulan kişinin kurumdan ayrılması ihtimaline karşı, ilgili birimin yedek e-postası da 
alınmalıdır. 

 
11.  Stajyer öğrencide aranan nitelikler açık olarak belirtilmeli, hangi dalda öğrenim gören 

öğrencinin tercih edileceği bilgisi açık olarak yazılmalıdır.  
 

12.  IAESTE programı kuralları gereği, işverenler stajyerlere belli bir ödeme yapmakla 
yükümlüdürler. IAESTE Türkiye tarafından belirlenen miktar, stajyerin firma tarafından kabul 
edildiği tarih itibarıyla geçerli olan asgari ücretin %80’inden az olmamalıdır. 90 günü 
aşan stajlarda öğrenciye yapılacak ödeme söz konusu dönem için belirlenmiş asgari 
ücretten az olmamalıdır. Gelen yabancı öğrenciler, yurt masraflarını kendileri karşıladıkları 
için, öğrencilere yapılacak söz konusu ödemenin çoğunun konaklamaya gideceği göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

 
13.  Ödemelerde dikkat edilmesi gereken hususlar; formda belirtilen miktarın ödenmesi, 

ödemenin vaktinde (en geç çalışılan ayın sonunda) yapılması ve ödeme aralığı olarak 
belirtilen zaman diliminin bir takvim ayını aşmaması konularında hassasiyet gösterilmelidir.  

 
14.  Stajyerlerin, mümkünse, staj yaptıkları kurum ve işyerlerinin servis, öğle yemeği vb. 

olanaklarından yararlanmaları sağlanmalıdır.  
 

15. Ödemelerin stajyer öğrenciye ne şekilde aktarılacağı firmanın sorumluluğundadır. IAESTE 
Türkiye Merkez Ofisi üzerinden ödeme yapılamaz. 
 

16.  Stajyerlerin gidiş-dönüş bileti ve yol masrafları kendilerine aittir. Kabulü kesinleşen stajyer 
hazırlıklarını tamamladıktan sonra, işverenin son anda staj tarihlerinde değişiklik yapması 
veya mücbir sebeplerle son anda iptal etmesi durumunda, yaşanabilecek mağduriyetin 
önüne geçmek amacıyla, öğrencinin biletini değiştirmesi/iptal etmek zorunda kalması 
hususunda işverenin yardımına başvurulabilir.  
 

17.  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 
itibar 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, üniversite temsilcilerimizden ek 
belge talebinde bulunabilirler.  

      
 



 

 
18.  Eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış olan iş teklifi formu ile birlikte, stajın sağlandığı 

kurumun bir üst yetkilisi tarafından onaylanan Taahhütname metni de, IAESTE Türkiye 
Merkez Ofisimize orijinal formlarla birlikte, ıslak imzalı ve kurum kaşeli olarak iletilmelidir.  
 

19.  Firmaya tahsis edilebilecek stajyer sayısı, firmanın stajyer dahil çalışan sayısının 
%20’sinden fazla olamaz. Makul stajyer sayısını aşan kontenjanlar, IAESTE Türkiye Ofisi 
tarafından elenecektir.  
 

20.  Adayların başvuruları firmaya iletildikten sonra, 10 iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz 
geri dönüş yapılmalıdır. Zamanında geri dönüş yapmayan firmaların formları otomatik 
olarak iptal edilecek ve ilgili firma IAESTE paydaş havuzundan çıkarılacaktır.  

 
21.  Stajyer ve çalışacağı yer arasında karşılıklı uyum sağlanabilmesi adına, öğrencilerin kabul 

edilmeden önce firma sorumlusu veya ilgili departman tarafından çevrimiçi öngörüşmeye 
tabi tutulması faydalı olacaktır. Söz konusu görüşme için firmalar öğrenciyle doğrudan 
irtibat kurabilecekleri gibi, IAESTE Türkiye Ofisi’ne de bu bilgiyi rica edebilirler.  

 
Gerekli çalışmaların zamanında ve sağlıklı yürütülebilmesi için, aşağıda belirtilen noktalara uygun 
olarak hazırlanmış olan O-Formların ve e-posta ekinde iletilen Excel tabloya işlenmiş detaylarının 
ofisimize gönderilmesini bilgilerinize sunar, gereğini rica ederim. 

 
Saygılarımla, 

 
Prof. Dr. Gülhayat SAYGILI  

IAESTE Türkiye Ulusal Sekreteri

      
 


