
 

Yurtdışında çalışmayı hedefleyenler İngilizce Konuşanlar 

Derneği’nin (ESU) “ExpatSuite” programında buluşuyor! 

 

İngilizce Konuşanlar Derneği’nin yabancı ülkelerde çalışmayı hedefleyen 

gençlerin iletişim becerilerini artırmaya yönelik ESU ExpatSuite programı 

26 Ocak’tan itibaren yılsonuna kadar farklı tarihlerde İstanbul’da 

gerçekleştirilecek.  

 

Şirketlerin yurtdışında çalışmaya gönderdiği personel (expat) sayısı son yıllarda önemli 

bir artış gösteriyor. Birçok Türk genci çalıştıkları şirketler tarafından İngiltere, Almanya, 

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve ABD gibi ülkelerdeki önemli merkezlerde 

görevlendiriliyor.  

 

Türkiye bu kapsamda “expat” ihraç eden bir ülke konumunda. Yurtdışında başarılı bir 

çalışma hayatına sahip olmanın yolu da iyi iletişim becerilerinden,İngilizceyi akıcı bir 

şekilde konuşmaktan ve değişik kültür ve yaşam biçimlerine uyum sağlayabilmekten 

geçiyor.  

 

Geçtiğimiz sene kurulan İngilizce Konuşanlar Derneği (ESU Turkey) tüm bu hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde gençlere yardımcı olacak bir tecrübe paylaşım programı düzenliyor. 

İletişimde gençlere beceri ve güven aşılayarak potansiyellerini açığa çıkarmalarında 

yardımcı olmayı hedefleyen ESU Turkey, yurtdışında çalışmayı hedefleyen Türk gençlerini 

gelecekteki çalışma hayatlarına hazırlayacak bir platform oluşturdu. “ESU ExpatSuite” 

adını taşıyan program, ülkemizde görev yapan önde gelen üst düzey uluslararası 

yöneticilerin deneyimlerini genç yöneticilerle paylaşacakları ve yurtdışında çalışma 



hayatında büyük öneme sahip mülakat, münazara, diyalog ve tartışma kültürü gibi 

niteliklerin tartışılacağı bir etkinlik olarak tasarlandı. 

 

İngilizce Konuşanlar Derneği (ESU) Türkiye Başkanı Dr. Rıza Kadılar ESU 

ExpatSuite programıyla ilgili şu görüşleri paylaşıyor: “Dünya ile entegre olabilmiş başarılı 

Türk gençleri için uluslararası şirketlerde yeni imkanlar oluşuyor. Burada başarılı olan 

genç yöneticilerimiz yurtdışında da bizleri gururlandıran büyük başarılara imza atıyor. 

Ancak ülkemizde genç profesyonellerimizi bu uluslararası kariyere adım atmadan önce 

hazırlayacak çok fazla imkan bulunmuyor. İşte ESU Turkey olarak bu alanda oluşan 

ihtiyaca cevap verebilmek ve gençlerimizin önde gelen üst düzey yöneticilerle bir 

paylaşım ortamı bulabilmelerine aracılık etmek için ExpatSuite programımızı başlattık.  

 

“ESU ExpatSuite” programı 26 Ocak’tan itibaren farklı tarihlerde 19:00 – 21:00 saatleri 

arasında gerçekleştirilecek.  

 

Program kapsamında ele alınacak konular ise şöyle: 

 

26 Ocak 2011 – Münazara Sanatı ve Topluluk Önünde Konuşma 

22 Şubat 2011 – Yurtdışında Çalışma Hayatına Sosyal Bir Bakış 

22 Mart 2011 – Uluslararası Mutfaklar 

12 Nisan 2011 – Üst Düzey Yönetici Eğitimlerinden Hangisi? 

3 Mayıs 2011 – “Expat” Eşlerinin Gözünden Yurtdışında Çalışma Hayatı 

31 Mayıs 2011 – Giysi Yönetimi / Başarı İçin Giyinmek 

28 Haziran 2011 – Yurtdışında Çalışanlar İçin Kişisel Finansal Planlama 

27 Eylül 2011 – “Sanat”ın Yurtdışı Kariyerindeki Rolü 

25 Ekim 2011 – Çevre bilincinin iş hayatımıza etkisi: Efsane mi Gerçek mi?  

29 Kasım 2011 – Çin ve Hindistan: Farklılıkları, hayatımıza etkileri 

20 Aralık 2011 – Farklı Kültürlerin Bayram Gelenekleri 



 

ExpatSuite programı hakkında daha fazla bilgi ve kayıt işlemleri için 

esuturkey@gmail.com adresine e-posta gönderilmesi yeterli. 


