
ULUSLARARASI STAJ DEĞİŞİM PROGRAMI 

AIESEC NEDİR? 

 
 
 

  

 

 1948 yılından bu yana faaliyet gösteren 
global, kar için çalışmayan, politika 
dışı, bağımsız bir platformdur. 

 
 

 Öğrenciler tarafından yürütülen 
Dünya’nın en büyük organizasyonudur. 

 
 

 Ana işi, toplumda pozitif bir değişim 
yaratmak amacıyla gençlere 
profesyonel gelişim, liderlik, 
uluslararası iş tecrübesi, ve global 
öğrenme ağlarına katılım fırsatı 
sağlamaktır. 

 
 

 Yüksek potansiyelli gençlerin liderlik 
potansiyellerini keşfedip 
geliştirebilecekleri daima büyüyen bir 
global ağdır.  

 

 Kurumlar için global, yetkin ve eşsiz 
insan kaynağına ulaşma fırsatı sağlayan 
eşsiz bir platformdur. 

 

AIESEC Global 

 1954 Yılından Bu Yana 

 110 Ülke 

 45,000 Üye 

 9,000 Liderlik Pozisyonu 

 8,500 Uluslar arası Staj 

 470 Konferans 

 800,000 Alumni 

 4,000 Partner ve Sponsor 

 

AIESEC Türkiye  

• 1954 yılından bu yana  

• 10 ilde şube  

• 1000 üye  

• Dünya’da ilk 5  

• 4 ulusal, 30 lokal kongre 

 

 



SAYILARLA  AIESEC

 

AIESEC Türkiye ve AIESEC İstanbul 

 

Gelen Öğrenciler 

İstanbul         Türkiye 

2007        74                   313 

2008        80                   437 

2009        90                   541 

2010       182                1555 

 

Giden Öğrenciler 

İstanbul         Türkiye 

2007        35                   173 

2008        58                   206 

2009        45                  187 

2010        54                  232 

 

 

AIESEC İstanbul hem, Uluslar arası Staj Programı  

doğrultusunda yurtdışından ağırladığı öğrenci sayısı gem de bu programın AIESEC 

dünyasının gelişimine gösterdiği katkıdan ötürü, 2011 yılında AIESEC International’ın 

düzenlediği “Global Simply Smart Campaign” yarışmasında “En İyi Şube” 

ödülüne layık görülmüştür. 

Adayların Uzmanlık Alanları 

İşletme Yönetimi                       %18 

Pazarlama                                    %18 

İnsan Kaynaklar                        %18 

Ekonomi                                        %11 

Finans                                            %10 

Bilişim Sistemleri                      %6 

Muhasebe                            %6 

Diğer Alanlar                              %13 

 



NEDEN AIESEC? 
AIESEC, firmaları dünyanın en yetenekli, en kalifiye gençleriyle buluşturur. Belli 

kriterlere göre seçilmiş, uluslar arası bakış açısına sahip, firmaya değer katacak, 

firmanın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek nitelikteki gençlerden oluşan 

“yetenek havuzu” ile firmalara belirlemiş oldukları standartlara en uygun elemanı 

seçmeleri konusunda hizmet verir. Yasal süreçleri ise kendine özel uygulamalarıyla 

kolaylaştırarak firmaların en iyi seçimi yapmalarına yardımcı olduğu gibi bu süreci 

zahmetsiz hale getirir. 

Spesifik ihtiyaçlara uygun hizmet 

AIESEC;  yetenek havuzunda işletmeden pazarlamaya, istatistikten mühendisliğe kadar 

hemen her alanda nitelik sahibi adaylar barındırır. Böylece firmalara, belirtilen iş 

tanımları ve niteliklere en uygun adayları bulunur. 

Dünyanın en iyileri 

AIESEC firmaların, 110 farklı ülkeden 1000’in üzerinde lisans,yüksek lisans öğrencisi ve 

yeni mezun olmuş, kariyer hedefi doğrultusunda tecrübelerini artırmayı amaçlayan, 

kalifiye gençlere ulaşmasını sağlar. 

Esneklik 

Çalışma süreleri 2-12 ay arasında değişir. Böylece firma seçtiği adayla istediği kadar 

çalışabilir, dönemsel projeler için eleman alabilir; dilerse adayla anlaşarak başta 

belirlenen çalışma süresini daha sonra uzatabilir. 

Her adımda yakın takip 

AIESEC, aday seçimi gerçekleştikten sonra da her adımda hizmet vermeye devam eder. 

Stajyerin vize işlemlerinin gerçekleştirilmesinden konaklama gereksiniminin 

sağlanmasına, havaalanından karşılanmasından oturma izninin alınmasına kadar her 

süreçle ilgilenildiği gibi stajyer çalışmaya başladıktan sonra da oluşabilecek her 

aksaklıkta AIESEC devreye girer. Ayrıca çalışma süresince ve sonrasında firmaya ve 

stajyere anketler yaparak süreci takip eder. Stajyerin ülkeye adaptasyonunu sağlamak 

için çeşitli etkinlikler düzenler. Böylece hizmeti sürekli olarak iyileştirir. 

 

Kısacası iş arkadaşınızı bulma ve çalışma ortamına her açıdan hazır hale getirmek için 

gereken herşeyi yaparak size terzi dikim bir hizmet sunuyoruz. Size sadece 

ihtiyacınızı tanımlamak ve size sunduğumuz adaylar arasından seçim yapmak kalıyor. 



 

 

 

 

5 Adımda Size En Uygun Elemanı Bulalım  
 

I. İhtiyaçların Tanımlanması 

Firmanızın adaylarda aradığı eğitim, dil bilgileri, profesyonel ve kişisel yetenekleri ve iş 
tecrübeleri gibi kriterlerin yanısıra ve adayların hangi ülkeden geleceği, iş başlangıç ve bitiş  

tarihleri belirlenir.  

 

II. Yetenek Havuzunun Taranması 

AIESEC’in yetenek havuzundaki bütün adaylar eğitimleri, yetenekleri, yabanci dil bilgileri, 
takım çalışmasına yatkınlıkları, liderlik  özellikleri ve  AIESEC standartlarına uygunlukları 
bakımından ön elemeye tabi tutulur. 

 

III. Adayın Seçimi 

İki hafta içerisinde AIESEC, belirlemiş olduğunuz ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun 
adayların CV’lerini  sunar ve siz en uygun adayı bulana kadar CV sunumunu devam ettirir. 
Uygun bulduğunuz adaylarla skype yoluyla mülakat gerçekleştirdikten sonra adaynızı 
onaylarsınız. 

 

IV. Yasal Süreçler ve Geliş Öncesi Hazırlıklar 
Aday seçimi gerçekleştikten sonra adayın vize işlemleri, oturma ve çalışma izni, 
konaklaması ve havaalanında karşılanması AIESEC tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca 
ülkeye ve kültüre kolay uyum sağlaması için oryantasyon ve danışmanlık hizmetleri verilir. 

 

V. İşe Başlama Süreci 
Aday ilk iş gününde bir AIESEC yetkilisi tarafından iş yerine götürülür. Adayların 
çalışmaya başlamadan önce, çalışma süresince ve çalışma süresi bitiminde AIESEC 
tarafından durum değerlendirmesi yapılır ve hem firmadan hem de çalışandan geri 
dönümler alınır. 

 

 

 



Yasal Düzenlemeler  
ve Süreç 
 
Prosedürlerle biz ilgilenelim. Siz 
sonuçların keyfini çıkarın.  
 

 

VİZE 

Dışişleri Bakanlığı ve AIESEC Türkiye’nin yapmış olduğu protokole istinaden 

çalışma ya da turistik vizden farklı olarak AIESEC Staj  Vizesi adı altında bir vize 

oluşturularak tüm dış temsilciliklerin bu konuda bilgilendirilmesi 

sağlanmıştır.  

 

OTURMA İZNİ 

İçişleri Bakanlığı ve AIESEC Türkiye arasında gerçekleşen görüşmeler sonrası 

AIESEC stajyerleri oturma ve çalışma izinlerini emniyet müdürlüklerinden 

sorunsuz bir şekilde  alabilmektedirler.  

 

ÇALIŞMA İZNİ VE SİGORTA 

Stajyerlerin başvurduğu AIESEC Staj Vizesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı'ndan alınan özel izinlerle, stajyerler 1 yıla kadar çalışma hakkına 

sahiptirler. Stajyerler, ikamet tezkerelerini aldıktan sonra kendilerine verilen 

geçici yabancı kimlik numaraları ile firmalar tarafından SGK'ya girişleri yapılır.  

 

KONAKLAMA 

Merkeze yakın semtlerde (Taksim’den 45 dakikalık mesafeye kadar) 

konaklamayı AIESEC sağlamaktadır. Daha uzak mevkiilerde firmalardan 

yardım talep edilmektedir.  



 

Finansal Süreç 

 

 

 

Firmanın AIESEC’e ödemekle yükümlü olduğu miktar: 

     750 TL + KDV ( Alınan stajyer başına )  

   

AIESEC’e ödenen ücret dışında stajyer maaşı ve sigorta 

ödemesi bulunmaktadır. 

 

Stajyer Maaşları :  

Staj süresi 1,5-3 ay arası    : 600 USD  

Staj süresi 3-6 ay arası       : 700 USD  

Staj süresi 6-12 ay arası     : 800 USD 

 

 



KİMLERLE ÇALIŞIYORUZ? 

GLOBAL PARTNERLERİMİZ 

 

  



AIESEC TÜRKİYE DANIŞMANLAR 

YÜKSEK KURULU 

 

 

 

Sabancı 
Üniversitesi  

Üstün 
ERGÜDER  

Danışmanlar 
Yüksek Kurulu 

Başkanı  

Tekfen Holding  
Nihat GÖKYİĞİT  

Danışmanlar Yüksek Kurulu 
Onursal Başkanı  

 

Alarko Holding 
Dalia GARİH  

 

Eczacıbaşı 
Holding  

Faruk 
ECZACIBAŞI  

 

PwC  
Canan Minkara  

 

Bersay 
Danışmanlık  
Ali SAYDAM  

 

TURKCELL  
Meltem 

KALENDER  
 

Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi  

Togay BAYATLI  
 

YASED  
Mustafa ALPER  

 

Necip Akar 
Holding  

Serap ÜLGEN 

NTV  
Erman YERDELEN  

 
 

Hergüner Bilgen 
Özeke  

Hakkı Gedik  
 



 

 

 

 

 

 

 

  TEŞEKKÜRLER 

 AIESEC İstanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Geliştirme Koordinatörü          Tomtom Mah. Nuri Ziya Sok. 

Hüma TALAY                 No:16 Kat:4  34433 İstanbul 

Mobil: +905362923928            0212 2938836             

e-mail: huma.talay@aiesec.net             istanbul@aiesec.org.tr 

mailto:huma.talay@aiesec.net

