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Hulya Evecek
Uluslararası Fırsatlar Türkiye Genel 
Müdürüdür-Türkiye

Hülya Evecek,  Uluslararası Fırsatlar Türkiye Genel 
Müdürüdür. Kariyeri  25  yılı aşkındır ve sağlık ve
 hastaneler, havayolları, yabancı devlet departmanları, 
finansal ve sigorta hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi 
küresel endüstriyi kapsamaktadır. 
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TAYLAND, HİnDİstan, FILIPINLER VE İspanya ORTAKLARI 
ARALIK AYINDA BURADA SUNULACAK

Monica De La Rosa
Psikolog.

Monica'nın geniş kariyeri, mesleği alanında  20 yıllık 
deneyime sahip kamu görevlisi  Mónica Yaneth de la 
Rosa Noriega gibi farklı pozisyonları içerir; Klinik Psikoloji
İşgücü alanında uzman.
İdari Yönetim ve Müteahhitlik Diploması.
Magdalena Departmanı Müfettişi'nde Sosyal Yardım 

María Catalina Reyes, dünya çapında uluslararası 
şirketlerde 10 yıldan fazla deneyime sahip iki dilli bir 
çevirmendir ve dil becerilerim nedeniyle Kohl's, AT&T, 
Target ve Direct tv gibi şirketlerde çalışma, her birinde 
sertifikalandırma ve uluslararası iş ve satış geliştirme 
fırsatım oldu. Ayrıca müşteri hizmetleri, satış, personel 
yönetimi ve 700'den fazla kişinin lideri olma konusunda 
deneyime ve uluslararası sertifikaya sahibim. Liderlik, 
zaman yönetimi ve iddialı dil sertifikalarını haline çıkarın. 
Ben bekar bir anne mevcut ve ek Kolombiya'da iş ve satış 
geliştirmek 5 yıldan fazla yönettiğimiz bir aile şirketi var. 
Tüm potansiyelimi sağlamak, böylece becerilerimi 
kullanmak ve tüm müşterilerimize en iyi hizmeti vermek 
için Opportunities International'dayım.

María Catalina Reyes 
iki dilli tercüman



FIRSATLAR ULUSLARARASI
İŞTİRAKLER VE MENFAAT SAHİPLERİ

AŞAĞIDAKI DERNEKLERE ÜYEYIZ:

vv

EĞITIM PAYDAŞLARIMIZ ŞUNLARI IÇERIR:

AVUSTRALYA'DAN 48 KOLEJI TEMSIL EDIYORUZ

https://www.lawsociety. com.au/
https://www.iteca.edu. au/
https://www.apbc.org. au/
https://aust-thai.org.au/
https://www.iseaa.org.au/
https://www.pieronline.org
https://www.astleycollege.nsw.edu.au
https://www.ric.edu.au
https://www.bic.edu.au
https://australiacolombia.co/
http://www.atbc.org.au/
https://www.lonsdaleinstitute.edu.au/


Avustralya, uluslararası öğrencilerin eğitim görmesi için en çok arzu edilen ülkedir.

Avustralya'da edilen nitelikler devletler, endüstriler ve üniversiteler tarafından global olarak tanınmaktadır.

Avustralya Eğitim Endüstrisi sürekli büyüyor. 2020'de Avustralya'da 967.000 uluslararası öğrenci vardı.

Avustralya'da mezun olan birçok öğrenci, daha uzun süre kalmak için vizelerini değiştirebilir.

Uluslararası Öğrencilerin %30'u Mesleki Kurslarda, %46'sı Yüksek Öğrenimde ve %33'ü kurs öncesi 

veya sonrası eğitim programları yapmaktadır.

Uluslararası Öğrencilerin %56'sı, bir mesleki kurs veya Yüksek Öğrenim Kursu okumadan 

önce İngilizce öğreniyor.

Eğitim Yerleştirmeye katılanların %35'i Avustralya'da Yüksek Öğrenim okumaya devam ediyor
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