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Biz kimiz?

1948 yılında kurulan AIESEC günümüzde 128 ülkede 
BirleşmişMilletler doğrultusunda projeler yürüten dünyanın 
en büyük gençlik organizasyonudur. AIESEC İzmir Şubesi 
olarak ise 1967'den beri genç liderler yetiştirerek bakanlık 
onaylı yurt dışı değişim projeleri  gerçekleştirmekteyiz.
Yaptığımız projeler ile Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar 
gerçekleştirmek istedikleri Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına destek olarak din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın 
dünya barışına  bilinçli bir gençlik yetiştirerek ulaşmaya
çalışıyoruz.



Amacımız ve Sunduklarımız

o Amacımız partnerlerimiz olan firmalara ihtiyaçları
doğrultusundaki global yeteneği sağlamaktır.

o Pazardaki hakimiyeti arttırmanız ve global bir bakış açısı
yakalamanız için genç ve dinamik gönüllü liderler
sunmaktayız.

o Yasal prosedürlere uygun şekilde hızlı ve
dinamik yapımız  sayemizde yeni iş güçlerine
ulaşabilirsiniz.

o Uluslararası bir çalışma ortamı sayesinde
işyerinizdeki kültürü  arttırabilirsiniz

o AIESEC ile yurtdışında çalışmak istediğiniz kişilere
ulaşabilirsiniz



Liderlik becerileri kazanmak ve dünya sorunlarına etki etmek  isteyen 
gençler için tasarlanmış kültürler arası bir tecrübedir. Yurt  dışında 

gönüllü olarak 6-8 hafta süren sosyal sorumluluk  projeleridir.

Öğretmenlik alanı öğrencileri veya bu alanda mezun olmuş gençler  için 
tasarlanmış 9-78 haftalık staj programlarıdır. Adaylar Kişisel  gelişimin 
yanında, farklı bir kültürün toplumsal gelişimine katkıda  bulunurlar.

Üniversite öğrencileri veya mezun gençlerin uzmanlaşmak  
istedikleri alanlara uygun olarak yurt dışında profesyonel bir  
tecrübe edinmelerini amaçlayan uluslararası bir programdır.

Ürünlerimiz



5,000+
Partner 
organizations

126
Countries and 
territories

70,000
Active members

2,400
Universities
represented

1,000,000+
AIESEC
alumni

Global Talent ile;

o Birçok farklı ülkeden oluşan büyük özgeçmiş havuzuna ulaşarak uygun  maliyetli bir şekilde genç ve istekli gönüllü
çalışanlar elde edebilirsiniz.

o AIESEC partnerlerine çalışma izni avantajı sunarken gönüllülerine de  hızlı ve kolay bir uyum süreci yaşatır. Böylece
şirketler yeni kültürler ve  bakış açıları kazanırken gönüllüler de yeteneklerini ve liderliklerini  geliştirir.

o Bir Global Talent stajyeri sayesinde şirketinize uluslararası bir çalışma  ortamı katarken hedef pazar ile de anadilde
iletişim kurabilirsiniz.
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o İhtiyaç doğrultusunda belirlenen iş tanımları ile iş kriter
formunu  oluşturuyoruz

o AIESEC taraflı uygun aday bulma sürecinde protalımızda
formunuzu  başvuruya açarak adayları seçip,
değerlendiriyoruz

o Size sunulan özgeçmişler sonucunda adaylar önce bizimle
ardından sizinle  mülakata alınıyor

o Vize ve yasal işlemlerin halledilmesi aşamasında
Bakanlık onaylı  davet mektuplarımız sayesinde adaylar
kabul aldıktan sonra özel  AIESEC vizemiz sayesinde 
burada 1 sene çalışma fırsatına sahip  oluyor

o %100 memnuniyet sağlamak adına süreci yakından
takip ederek  düzenli görüşmeler yapıyoruz ve adayımızla
birebir ilgileniyoruz.

Süreç Hakkında



Ücretlendirme ve Paketler
Kısa Dönem Orta Dönem Uzun Dönem

Tekli Form 1.500 TL 2.100 TL 2.900 TL

4+1 Form 6000 TL 8.400 TL 11.600 TL

10’lu Form 10.800 TL 15.120 TL 20.880 TL

+ %18 KDV



İletişim

Hakan Görken
Kurumsal Satış ve Pazarlama

Koordinatörü

GSM: +90 554 738 81 97

hakan.gorken@aiesec.net

Alsancak Kervan Apartmanı, Kıbrıs Şehitleri Cd. 

No:7, 35170 Konak/İzmir

GSM: +90 232 464 38 88

Buradan kayıt bırakabilirsiniz!

mailto:hakan.gorken@aiesec.net
https://aiesec.org.tr/uluslararasi-calisan-destegi/


We are a youth leadership movement.


