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ULUSLARARASI

Yeni, hızlı, akışkan ve sürekli değişen bir 
dünyada ayakta kalmak, büyümek ve 
gelişmek için süregelen değişim hızına 
ayak uydurmak bir zorunluluk olarak 
karşımızdadır. Bu doğrultuda hem firmalar 
hem bireyler için atılacak en önemli 
adımlardan biri ise stratejinize uygun 
uluslararası bir network oluşturmaktır. 
İstanbul Aydın Üniversitesi bu bilinçle 
her yıl uluslararası öğrencilere yönelik 
kariyerlerini destekleyici seminerler 

organize etmekte, bu seminerlerde önemli 
isimleri konuk etmekte ve aynı zamanda 
öğrencilerini iş hayatına hazırlamak için 
ulusal ve uluslararası firmalarda staj 
imkânı sunmaktadır. Bu yıl ise sektöründe 
lider firmaları Türkiye’de ki uluslararası 
öğrencilerle buluşturmak için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslararası 
Öğrenci Merkezi iş birliğiyle Uluslararası 
Kariyer Zirvesi’ni düzenlemektedir.

Uluslararası öğrenciler 
neden Kariyer Zirvesi’ ne 
katılmalıdır?

Firmalar neden 
Kariyer Zirvesi’ne 
katılmalıdır?

Uluslararası öğrencilere ilham kaynağı 
olacak kişilerin tecrübelerini dinleme fırsatı 
bulacak, 

Öğrenciler kariyer ve iş planı nasıl yapılır 
noktasında doğrudan yardım alabilecek,

İş fikirlerini tartışacak ve geleceğin yenilikçi, 
büyük firmalarını kurmanın temel noktala-
rını keşfedecekler,

Firmaların uluslararası pazarda rekabet 
araçları ve politikaları hakkında uluslararası 
personelin rolüne dair öğrencilerin merak 
ettiği can alıcı sorular cevaplandırılacak,

Zirveye katılan firmalar, uluslararası öğren-
cilere yönelik sundukları avantajlar ve staj 
fırsatları konusunda bilgi vereceklerdir.

Firmalar kendilerini uluslararası arenada 
temsil edebilecek geleceğin yöneticileriyle 
tanışacak ve standlarında mülakat yapabi-
lecek,  

Markalarını ve kurum kültürlerini paylaşa-
rak uluslararası öğrencilere kendilerini ta-
nıtma fırsatı bulacak,

Zirve bitiminde firmalara, ziyaretçi öğrenci-
lerin bilgilerinin toplanacağı platforma ulaş-
ma imkânı sağlanacak,

Firmalar yeni iş fikirlerini, farklı ulusal de-
ğerleri ve beklentileri gözlemleyerek ulus-
lararasılaşma bağlamında yeni stratejiler 
geliştirebilmenin mümkün olabileceği bir 
platformda yer alacak.



Açılış Konuşmaları 

Halil İbrahim Polat, THY Satış Başkanı (Yurtiçi) / 
TÜRK HAVA YOLLARI

Edward David Southall, LC Waikiki Sourcing’den Sorumlu GMY / 
LC WAIKIKI

Özmen Genç, CEO / ELVAN GRUP

AÇILIŞ

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?

Uluslararası piyasa koşulları nelerdir? Uluslararası çalışanları neler bekliyor ve 
firmaların onlarda aradıkları özellikler neler? Bu özelliklere göre kendilerine nasıl bir 
kariyer planı yapmalılar. Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve kendi 
yollarını çizmelerine yardımcı olacak ilham verici bir konuşma sizi bekliyor.

Murat Yıldız, Yetenek Kazanımı Müdürü / YILDIZ HOLDING

HAYALİNİZDEKİ KARİYERE ULAŞMAK İÇİN BİRİNCİ ADIM; 
GERÇEKÇİ OLUN

PROGRAM AKIŞI

Teknolojik gelişme, işgücünün yetenekleri ve bilgisine olan yatırımlar ve genel 
sermaye yatırımları olarak üç ana unsuru olan sürdürülebilir büyümenin Türkiye 
bağlamında değerlendirilmesi nasıl yapılabilir? Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen 
firmalar için dış yatırımların ve yabancı sermayenin katkısı nedir?

Ulusal girişimlerin uluslararasılaşması nasıl mümkün olabilir? Uluslararası bir 
firma olmanın adımları nelerdir? Firmaların uluslararasılaşma sürecini merak eden 
uluslararası öğrenciler not defterleri ve kalemlerini unutmasınlar.

Uluslararası bir marka olmak ne anlama gelir? Uluslararası markaların başarısında 
uluslararası çalışanlarının rolü nedir? Uluslararası çalışanlar markaya nasıl değer katar?

Ramadan Kumova, Fer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi / FER YAPI
Uluslararası kariyer hedefleyen bir girişimci nasıl bir kariyer planı yapmalı? İş planı 
yaparken dikkat etmesi gereken unsurlar ve karşılaşabileceği sorunlar neler?

BİR GİRİŞİMCİNİN SERÜVENİ

YERELDEN KÜRESELE, ULUSLARARASI İŞ PİYASASI

BİR DÜNYA MARKASI OLMAK

KAPANIŞ - ICIST, ULUSLARARASI MÜZİK KOROSU

KAHVE MOLASI VE KARİYER FUARI STAND ZİYARETLERİ 

13:00 - 13:25

13:30 - 13:55

15:00 - 15:25

15:30 - 15:55

17:30 - 18:00

16:00 - 16:25

16:30-16:55

KAHVE MOLASI VE KARİYER FUARI STAND ZİYARETLERİ 14:00 - 14:55

17:00 - 17:25
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KARİYER ZİRVESİNİN 

Uluslararası Kariyer Zirvesi İstanbul Aydın 
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci ve Personel İşleri 
Koordinatörlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi işbirliğiyle 
yapılmaktadır.

Uluslararası Kariyer Zirvesi uluslararası öğrencilerin 
ve firmaların buluşma noktasıdır.

Zirve 5 oturumdan oluşan paneller ve paralelinde 
katılımcı firma stand ziyaretleri kapsamında 
gerçekleşecektir.

Uluslararası Kariyer Zirvesi uluslararası öğrencileri, 
uluslararası firmalarla buluşturmak ve böylece 
öğrencilerin markaları tanıma, iş ve staj olanakları 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlama, katılımcı 
firmaların da genç yetenekleri keşfetme ve 
kendilerini tanıtma fırsatını sunma amacıyla 
yapılmaktadır.

12 Nisan 2016 / 13:00-18:00

İBB Ali Emiri Kültür Merkezi
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Uluslararası Kariyer Zirvesi 
katılımcı firmaların stand açabileceği alanlar


