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• 1948 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren AIESEC, 
politika dışı, kar amacı gütmeyen, yenilikçi, din, dil, ırk 
ayrımı gözetmeyen ve tamamen gönüllü üniversite 
öğrencileri tarafından yönetilen “Dünyanın En Büyük 
Öğrenci ve Değişim Organizasyonu”dur ve dünya 
gençliğinin temsilcisi olarak UNESCO, UNICEF ve 
Birleşmiş Milletler’e gençlik danışmanlığı 
yapmaktadır.

• Dünyada 127 ülkede 1200’ü aşkın üniversitede yer 
alan AIESEC, topluma pozitif etki edebilmek için 
gençlerin kendi potansiyellerini keşfedecekleri ve 
geliştirecekleri uluslararası bir platformdur. Bu amaç 
doğrultusunda AIESEC, yıl içerisinde 650’den fazla 
konferans yürütür, üyelerine 24.000 yurt dışı tecrübesi 
sağlar ve 12.000’in üzerinde liderlik tecrübesi sunar.

• Üniversitenizde fakülte öğrencilerine zorunlu stajlarını 
AIESEC bünyesindeki Global Entrepreneur ve Global 
Talent adlı uluslararası staj programımız ile yurt 
dışında liderlik tecrübesi edinirken alanlarıyla alakalı 
kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak stajlar 
sağlamaktayız. 

AIESECNedir?



LOJİSTİK DESTEĞİ
Deneyiminizden ve gidiş 

talimatlarından önce doğru vize, 
geliş hava alanı karşılaması 

bilgilerini edinin.

BELİRLİ İŞ TANIMI
İlk gün işyerinize eşlik edeceğiz, 

böylelikle iş tanımınızı ve 
hedeflerinizi netleştirir ve iş yerinizle 

çalışma saatleri hakkında beklenti 
yönetimi yaptığınızdan emin 

olursunuz.

GÜVENLİ YAŞAM KOŞULLARI
AIESEC’e katılmak için hayat 

ve sağlık sigortası zorunludur. 
Konaklama ve temel yaşam 

masrafları hakkında bilgi 
alacaksınız.

ÖĞRENME TECRÜBESİ
Beklenti yönetimi yaparız, kültürel 
farklılıklar ve deneyim için hazırlık 
sağlarız ve deneyimlerden önce ve 

deneyim sırasında öğrenme 
alanlarını kolaylaştırırız.

Desteğimizle Rahat Hissedin

Global Entrepreneur, üniversite öğrencileri veya 
mezun gençlerin yurt dışındaki start-up firmalarda 

girişimciliği öğrenmeleri için tasarlanmış 6-12 
haftalık bir staj tecrübesidir. Gençler, zorlayıcı ve 

inovatif bir ortamda girişimcilik fikirlerini 
uygulayacak alan bulurlar. Kişisel gelişimin yanında, 

uluslararası bir çalışma ortamında bulunma 
ayrıcalığı kazanırlar.

Global Talent üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin 
uzmanlaşmak istedikleri alanlara uygun olarak yurt dışında 

profesyonel bir tecrübe etmelerini amaçlayan uluslararası bir 
programdır. Teorik bilginin pratiğe döküldüğü Global Talent

ile yeni mezun adaylar global firmalarda ya da küçük 
işletmelerde yetkinliklerine uygun olarak kazandıkları bu 
profesyonel tecrübenin yanında uluslararası bir çalışma 

ortamında bulunarak iş hayatında rakiplerinden bir adım öne 
geçerler.

SÜRE
6-12 Hafta

SÜRE
6 – 78 hafta

Detaylı bilgi için tıkla! Detaylı bilgi için tıkla!

https://aiesec.org.tr/global-entrepreneur/
https://aiesec.org.tr/global-talent/

