
 

V.I.E nedir ? 
V.I.E, Fransız şirketlerinin 18 ilâ 28 yaş arasındaki erkek ya da kadın gençleri, 6 
ilâ 24 aylık bir süre boyunca, bu 2 senelik sınırın içinde 1 defa yenilenebilir 
şeklinde yurtdışında mesleki bir görevi yerine getirmeleri için yetkilendirmesine 
olanak veren bir programdır. 
V.I.E, yaş şartını yerine getiren, her türlü eğitim seviyesine sahip ve askerlik 
görevi konusunda sorun yaşamayan tüm Fransız vatandaşlarına açık olmakla 
birlikte, aynı şartları taşıyan tüm Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşlarına da 
açıktır. Başvuran gençler mezun olabilecekleri gibi halihazırda eğitim görüyor 
olabilir veya daha önce bir mesleki deneyim edinmiş olabilirler. 

 

V.I.E statüsü nedir ? 
V.I.E kamusal statüye sahiptir. Atandığı ülkenin Fransız Büyükelçiliği’nin yetkisi 
altındadır ve kendisini mesleki bir görevle yetkilendirmiş olan Fransız şirketiyle 
sözleşmeye dayalı herhangi bir bağa sahip değildir. 

Programdan yararlanan V.I.E, gidilen ülkeye göre değişkenlik gösteren ve 
önceden belirlenmiş bir ödenekten faydalanır. Bu ödenek, bazı ülkeler dışında, 
vergiye tâbi tutulamaz.  

V.I.E, kendisinin ve hak sahibi üçüncü şahısların faydalanabileceği son derece 
kapsamlı bir sosyal güvenlik programından yararlanır. Aynı zamanda görevi boyu 
geçen çalışma süresi, Fransız emeklilik sistemince ücretsiz olarak kayıt altına 
alınır. 

 

V.I.E hangi görevler verilebilir ? 
İster ticari ister teknik olsun, V.I.E verilen görevler şirketin ihtiyaçlarına ve 
adayların profillerine göre değişkenlik gösterir: Bunlar pazar araştırması, keşif, 
yerel ekiplerin güçlendirilmesi, bir sözleşmenin veya pazarın desteklenmesi, vb. 
olabilir (örneğin;mühendis, bilgisayar uzmanı, satış temsilcisi, teknisyen, idari 
personel, yönetimkontrolörleri, vs.). 

 

V.I.E’ nün maliyeti nedir? 
Şirket, şunları karşılamakla yükümlüdür : 

• V.I.E ‘ye aylık olarak ödenecek olan ve 1 400 € ilâ 5 000 € arasında değişen 
ücret. 

• V.I.E’ nün idari ve sosyal güvenlik masrafları: Şirketin gelir oranına ve V.I.E 
sayısına bağlı olarak bu meblağ ayda 234 € ilâ 460 € arasında değişkenlik 
gösterir. 

• V.I.E ‘nün gidiş-dönüş seyahat ve bagaj masrafları. 

Bunlara ek olarak, V.I.E’ne verdiğiniz görevin yerine getirilmesinden doğan ek 
masrafların da eklenmesi gerekmektedir: Ofis çalışma giderleri, iş sırasında 
ulaşım, vs. 

 

FRANSIZ ÖLÇEKLİ 
ŞIRKETLER IÇIN 

TANITIM BRÖŞÜRÜ 

 

HANGİ ŞİRKETLER 
V.İ.E’NDEN 
YARARLANABİLİR ? 

 

Fransız yasalarına tâbi  

şirketler : 

 

• Faaliyetlerini yurtdışında geliştirmek 
isteyen, 

•  Genç V.I.E’ nün gideceği ülkede 
ona rehberlik edecek yapıya (bayi, 
şube, ticari ajans, temsilcilik, ortaklık 
anlaşmasına sahip kuruluş, vs. gibi) 
sahip olan şirketler. 

 

Uygun yapının bulunmaması 
durumunda Business France 
V.I.E’nün yurtdışında ağırlanması için 
bürolar, yerel Fransız Ticaret Odaları 
ve Fransız Dış Ticaret Müşavirlerinin 
ağları veya büyük bir çatı kuruluş 
nezdinde çeşitli seçenekler sunabilir. 
Bazı özel yurtdışı destek şirketleri de 
bu hizmeti sunmaktadır. V.I.E’nün 
görev ve çalışma süresi masraflarını 
paylaşmak şartıyla, bir şirket grubu da 
V.I.E programından faydalanabilir. 



 

 

Uluslararası Gönüllülük, 14 Mart 2000 tarihli yasa tarafından 

düzenlenmiş olup 30 Kasım 2000 tarihli kararnamelerle 

yürürlüğe konmuştur. Bu uygulamayla Fransız şirketler 

uluslararası gelişimlerini güçlendirir ve gençler yurtdışında 

eğitici değer taşıyan bir deneyim edinme şansı yakalar. 

V.I.E 

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK ALMAK İÇİN 

N°Azur : 0 810 659 659 /  yerel arama ücreti uygulanır 

infovie@businessfrance.fr / export.businessfrance.fr/vie 
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Bir görevin maliyetini 

export.businessfrance.fr/ 

vie adresi üzerinde kolayca 

hesaplayabilirsiniz. V.I.E görevini nasıl yerine getirir ? 

 6 ilâ 24 ay arasıdır. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda görev süresi 
aydan aya uzatılabilir («6, 7, 8, 9... 24 aya kadar» şeklinde). Gidecekleri ülkede 
halihazırda en az iki aydır bulunan gençler, bulundukları yerde görevlendirilebilirler. 
Gönüllülük süresi bölünemez ve sadece tek bir kuruluşa bağlı olarak gerçekleştirilebilir. 

 Görevde gerçekleştirilen her ay için 2,5 iş günüdür. 12 ayı geçmeyen 

gönüllülük sürelerinde bu izinler bölünerek veya görev sonunda kullanılabilir. 

 Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda her görev ayı 
için 10 güne kadar izin verilmektedir. Seyahatte geçen süre toplamda 20 günü 
geçmemelidir (Fransa dışı). 

 Bir V.I.E, 12 aylık bir dönemde 165 güne kadar Fransız 

topraklarında bulunabilir. Bu esneklik, V.I.E yurtdışına çıkmadan önce şirketin ürün ve 

hizmetleri konusunda eğitim görmesini sağlar ve sık gidiş-dönüşler sayesinde yerel 
yapıyla Fransız şirketi arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştirilmesine vesile olur 

 V.I.E birden fazla ülkede (en fazla 8 ülke) keşif ve pazar izleme 
operasyonları yürütmesini arzu eden şirketler, bunu V.I.E başvurusu sırasında 
belirtmelidir. Bu durumda,ilgili ülkedeki görevler, deplasman başına en fazla iki aydan 
oluşabilir. Avrupa Ekonomik Alanı içinde görevlendirilen V.I.E ‘ler, bu bölgede otomatik 
olarak bölgesel V.I.E olarak değerlendirilirler 

 

Nereden aday bulunabilir ? 
Business France, gençler ve onların iş yerleri nezdinde gönüllülüğü yaymak ve 
başvuruları kayıt altına almakla yükümlüdür. Her seviye ve profilden 40 000’den fazla 
genç başvuru havuzumuza sürekli olarak kaydedilmektedir. 

Şirketler, arama kriterlerine uygun olarak adayların özgeçmişlerini gerçek zamanlı 
olarakwww.businessfrance.fr üzerinden seçebilir veya doğrudan görev teklifinde 
bulunabilir.Business France aynı zamanda işe alım destek hizmeti de sunmaktadır: 
Özgeçmişlerin ön elenmesi ve adaylıkların ön yeterliliğin belirlenmesi süreçleri. 

V.I.E için başvuru nasıl yapılır ? 

 Şirket export.businessfrance.fr/vie üzerinden çevrimiçi olarak bir 
görevlendirme talebinde bulunur. Eğer şirketin ilk V.I.E ise, şirket başvuruyla birlikte bir 
de akreditasyon talebinde bulunur, böylece sayı sınırı olmaksızın V.I.E sürecinden 
yararlanabilir. Eğer şirketin halihazırda akreditasyonu varsa, V.I.E talebini V.I.E Müşteri 
Extranet Sistemi üzerinden gerçekleştirir 

 Şirket, Fransa’da kurulu bir şirketin bayii veya şubesidir (dağıtımcı, 
temsilci, vb.) :V.I.E talebi, Business France ile anlaşma imzalama yetkisine sahip olan 
Fransız şirketine yönlendirilecektir 

sadece. 

Görev Süresi 

Ücretli izinler 

Görev ülkesi dışında görevlendirme 
 

Fransa’da görevlendirme 

Bölgesel V.I.E 

Fransa’da 

Yurtdışında 

V.I.E 
ŞİRKETLER İÇİN TÜM 

AVANTAJLARI BİR 
ARADA SUNAN BİR 
KAYNAK 
 

• www.businessfrance.fr adresinden 
gerçek zamanlı olarak erişilebilen geniş 
bir kriterlendirilmiş profil havuzu. 

• Esnek ve yılda bir kez yenilenebilir 6 
ilâ 24 ay arasında bir görev süresi. 

• 1 defa uzatılabilir . 

• Bölgesel V.I.E sayesinde tek bir 
gönüllüyle tüm bir coğrafi alanı 
kapsama olanağı. 

• V. I. E ile ilgili harcamalar ihracat 
geliştirme kredisi için uygundur ve 
sigorta arama, çözümleri, Bpifrance 
tarafından yönetilir. Formülün kullanımı 
V.I.E, ihracat vergisi kredisinden 
faydalanmanızı sağlar ve çoğu bölgede 
sübvansiyon için uygundur. 

• Şirketi V.I.E ile anlaşmaya dayalı 

bağdan ve Fransa’daki sosyal sigorta 
masraflarından muaf tutan aynı 
zamanda da V.I.E koruyucu bir çerçeve 
sağlayan V.I.E kamu statüsü. 

• V.I.E’nün idari ve yasal yönetim 

yetkilisi: Dış Ticaretten Sorumlu 
Bakanlık tarafından bu amaç için 

görevlendirilen Business France. 

Böylece şirket, gönüllünün operasyonel 
faaliyetlerini yönetirken, personel 
idaresiyle ilgili her türlü yükümlülükten 
muaf tutulmuş olur. 

http://www.businessfrance.fr/

