
ENGINEERING SOCIETY
BOĞAZİÇİ

SAVUNMA SANAYİ
ZİRVESİ

2022



Boğaziçi Savunma Sanayi Zirvesi
8-9 Ocak 20228-9 Ocak 2022

Bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Savunma Sanayi Zirvesi, savunma
sanayinin önde gelen şirketleri ve iş insanlarıyla üniversite öğrencilerini bir araya
getirerek öğrencilerin kariyer planına başka bir perspektiften yaklaşmasına
yardımcı olan aynı zamanda savunma sanayi alanındaki en yeni gelişmelerin ve
iş olanaklarının anlatılacağı etkinliktir.

Her sene Ocak ayında düzenlediğimiz bu etkinliğin ağırlık Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden yaklaşık 400
kişilik bir katılımcı kitlesi bulunmaktadır.

Bu sene hibrit olarak gerçeklececek etkinlik, şirketlerin tanıtımlarını yaptığı aynı
zamanda son zamanlarda öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören savunma
sanayi sektöründen bahsettiği sunumlar şeklinde ilerleyecek.
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1 Şirket Sunumu

Şirketler isterlerse kendi
çalışmalarını veya sektördeki
yerleriyle ilgili bilgileri
anlatabilirler. 

2
Liderlik

Seminerleri
Sektörün öncü şirketlerinden gelen
üst düzey yöneticiler belirli bir konu
üzerine konuşma yapabilir, kendi
başarılarından ve hayatlarından
bahsedebilirler. 

3 Kariyer Fuarı

Şirketler stant açma hakkına sahiptir.
Standdaki yetkililer tüm gün boyunca
standa uğrayan öğrencilerin sorularını
yanıtlar, kariyer fırsatları hakkında
konuşabilir ve aynı zamanda başvuru
alabilirler.



4 Case Study

Şirketler stant açma hakkına sahiptir.
Standdaki yetkililer tüm gün boyunca
standa uğrayan öğrencilerin sorularını
yanıtlar, kariyer fırsatları hakkında
konuşabilir ve aynı zamanda başvuru
alabilirler.

5 Mülakat

Şirketler isterlerse istedikleri
bölümden ve sınıftan öğrencilerle
mülakat veya mülakat simülasyonu
yapabilirler. Mülakatlar şirketlerin
isteğine göre online veya yüz yüze
olarak gerçekleşebilir. 

6
Networking

Breaks
Açılan standlar üzerinden şirket
yetkilileriyle öğrenciler bir
araya gelirler.



Etk�nl�k Formatı (Onl�ne)

Şirketlerin kendilerini anlatıp sektördeki yerlerinden bahsettikleri veya şirket yöneticilerinin kariyerlerinden
bahsettikleri sunumlar online platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Şirketler online platformda ekran
paylaşımı yaparak sunumlarını yapabilecekler. Düzenlenen slotlara katılımcılar da online olarak katılacaklar.
Slotlarda toplam 400 civarı katılımcının olması beklenmektedir.

Şirketler öğrencilerle birebir iletişim kurmak adına stant açarak etkinliğimize katılabilir. Stantlar online platformda
masa şeklinde olacak. Stantlar ve masalar stant açmak isteyen şirketlere özel olarak tahsis edilecek. Masaların
üzerinde yer alan logolar sayesinde şirketlerin görünürlüğü sağlanacak, öğrenciler istedikleri standı ziyaret etme
şansını bulabilecek. Online masalarda kişi sayısı öğrencilerle birlikte 8 kişi olacak. Bu sayede online masalar
aracılığıyla öğrencilerle şirket yetkilileri birebir iletişim kurma şansı bulabilecek.

Etkinliğimize case study ile katılmak isteyen şirketler case çalışmalarını dilerlerse yüz yüze dilerlerse online
platformlar üzerinden gerçekleştirebilecekler. Şirketler sunumlarını gerçekleştirip case hakkında bilgi
verdikten sonra ekipler yüz yüze ise masalarına, online platform üzerindense odalarına ayrılarak çalışmalarını
gerçekleştirecekler. Eğer online platform kullanılırsa case study sırasında öğrenciler görüntülü ve sesli bir
şekilde iletişim kurabilecekler.
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Şirket Sunumları & Liderlik SeminerleriŞirket Sunumları & Liderlik Seminerleri

Kariyer Fuarı & Networking BreaksKariyer Fuarı & Networking Breaks

Case StudyCase Study




