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Sayın Yetkili, 
 

 
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. 
 
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. 
 
Üniversitenizde fakülte öğrencilerine zorunlu stajlarını AIESEC bünyesindeki 
Global Entrepreneur adlı uluslararası staj programımız ile yurt dışında liderlik 
tecrübesi edinirken alanlarıyla alakalı kendilerini geliştirmelerine katkıda 
bulunacak stajlar sağlamaktayız. 
 
Tarafımızca sağlanan staj olanaklarımız SAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Staj prosedürlerini karşılayacak şekilde düzenlenmektedir. 
 
Uluslararası staj olanaklarımızdan yararlanmak için lütfen bizimle irtibata 
geçiniz. 

 
 
Saygılarımızla, 
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Elektrik Elektronik Mühendisliği Staj Programı Örneği 
 
İş Tanımı 
Start-Up Projesi, ülkenin en iyi start-uplarında 6 hafta ile 3 ay arasında ücretsiz staj 
tecrübesi sunar. Bu proje, girişimci firmaların dünyayı değiştirmedeki gücüne olan 
inancımızdan doğmuştur. Start-Up Projeleri, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nden biri olan ‘’Endüstri, İnovasyon ve Altyapıya Ulaşmayı baz 
alarak ülkeleri destekler. 
 
Ücretler 
Stajyer karşı taraftan kabul aldıktan sonra AIESEC Sakarya şubesine gelerek kontrat 
imzalar ve 900 Türk Lirası olan danışmanlık ücretini öder.  
Proje Ücreti: 70$ -100$ - Genellikle konaklama için kullanılmaktadır ve stajyer proje 
ücretini karşı ülkeye gittiğinde öder. 
Vize ücreti ve uçak bileti masrafları giden kişiye aittir. 
 
Ana aktiviteler 
Çizim ve Tasarım Elektrik çizimleri (Güç, aydınlatma, topraklama ve düşük akım 
sistemleri). 
LV paneller için mühendislik çizimleri (İç ve dış düzenler, bağlantı şemaları, tek hat). 
Ticari ve altyapı projeleri için alçak gerilim tesisatlarının mühendislik çizimleri 
Mağaza çizimlerinin yürütülmesi ve / veya gözden geçirilmesi As-çizimlerin 
yürütülmesi ve / veya gözden geçirilmesi  
Şirkette ki tüm elektrik sistemleri için denetleme ve son devir görev alma  
Şirkette ki elektrikle ilgili tüm işlerin uygulanmasından ve izlenmesinden genel olarak 
sorumlu olma 
Alanlardaki elektriksel sorunları ele almak için görev alma   
Projeye Uygun Bölümler  
Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği    

Çalışma saatleri  
09:00 - 17:00 - Hafta sonları hariç. 
Karşı Taraf Tarafından Sağlananlar 
Konaklama 
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