
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFS Uluslararası ve EIL Federasyonu üyesi Xu Bo Art & Exchange Singapore; 2 hafta sürecek 
olan İş Hayatına Yönelik İngilizce, iş hayatını tanıma ve kültürlerarası yetkinlik kazanma 
odaklı programını 2017 yılında AFS adaylarına özel olarak sunmaktadır. 

 

Program Özeti 

İngilizcesini geliştirmek ve iş hayatı hakkında bilgisini arttırmak isteyen 15-18 yaş arası 

adaylar için oluşturulmuş olan bu programımız özellikle Asya’nın en büyük finans merkezi 

olan Singapur’da yapılmaktadır.  

Programa katılan öğrenciler; 

• 40 saatlik “İş Hayatına Yönelik İngilizce” dersleri 

• 10 saatlik İşletme Programı ve bu derslerin devamında Start-Up Şirketlere ve Sosyal 
Girişimcilere yapılacak ziyaretler 

• 2 gün öğleden sonra AFS Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek Kültürlerarası 
Öğrenme Aktiviteleri 

• Singapur Şehir Turu (2,5 gün) 

 
Kimler Başvurmalı? 

Temmuz 2017’de düzenlenecek programımız için 15-18 yaş arası yüksek motivasyonlu 

katılımcılar arıyoruz.  

Katılımcı adaylarının en az orta seviyede İngilizcesinin olması gerekmektedir. Örneğin bir katılımcı 

orta seviye İngilizceyle biraz zorlanarak nazik bir sohbet gerçekleştirebilmelidir; ancak belirli bir 

konuda uzun bir tatışmaya katılması mümkün olmayabilir. Katılımcı adayları İngilizce seviyelerini 

buraya tıklayarak ulaşılan testi kullanarak ölçebilirler 

 

Tarihler 

Başlangıç:  1 Temmuz 2017 

Bitiş:   14 Temmuz 2017 
 

Son Başvuru Tarihi: 1 Nisan 2017 

 
 
 
 

Singapur’da İngilizce, İşletme ve 

Kültürlerarası Etkileşim 

Programı 

 

http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level


Program İçeriği 

• İş Hayatına Yönelik İngilizce Dersleri: 

Katılımcılarımız yaşlarına ve hedeflerine 

uygun bir şekilde hazırlanan 40 saatlik 

Yoğunlaştırılmış İş Hayatına Yönelik İngilizce 

dersleri alırlar.  

Dersler, National University of Singapore 

(NUS) kampüsünde nitelikli İngilizce 

öğretmenleri tarafından verilecektir. 

• İşletme Programı:  

Singapore Management University (SMU), 

Nanyang Technological University (NTU) 

Economics Program ve National University 

of Singapore (NUS) Business School’dan 

katılan akademisyenler ve bu üniversitelerin 

mezunları tarafından yürütülecektir. Bu 

program kapsamında; işletme dersleri, atölye 

çalışmaları ve tartışma panelleri 

düzenlenecektir. 

• Şirket Ziyaretleri: İşletme Programı 

Öğretmenlerimizin idaresinde Start-up 

şirketlere ve sosyal girişimcilere yapılacak 

ziyaretler sayesinde katılımcıları Singapur’da 

işletmelerin nasıl yönetildiğini detaylı bir 

şekilde görme fırsatı yakalayacaklar. 

• Kültürlerarası Öğrenme: Katılımcılar 2 gün 

öğleden sonra düzenlenecek kültürlerarası 

öğrenme aktivitelerine katılacaklardır. Bu 

aktiviteler AFS eğitmenleri tarafından AFS 

Kültürlerarası Programları müfredatı 

kullanılarak yapılmaktadır. 

• Singapur Şehir Turu:  

China Town, Little India, Kampong Glam, 

Merlion Park, Esplanade, Marina Barrage ve 

Sentosa Island dahil olmak üzere 

düzenlenecek şehir turlar toplamda 2,5 gün 

sürecektir.  

 

Ayrıca dilerseniz, ek ücret karşılığında 

Universal Studios ve Singapur Hayvanat 

Bahçesi turlarına da katılabilirsiniz.  



 

Konaklama 

Konukevi (Yurt tipi Konaklama): Prince George Town Residence, National 

University of Singapore.  

Üniversitede atılımcılarımızın yiyecek-içecek alışverişi yapılabilecekleri Kafeterya 

ve kantinler, kullanabilecekleri çamaşır/kurutma makineleri ve spor tesisleri 

bulunmaktadır. 

Katılımcıların konaklayacağı tek kişilik odalarda klima ve kişiye özel banyo 

bulunmaktadır. Odalar, yaşam alanlarını arttıracak bir dizayn kullanılarak yatak, 

çalışma masası ve dolaplar ile döşenmiştir. 

Kişisel telefon, televizyon ve bilgisayarlar için kablo çıkışları ve prizler her odada 

bulunmaktadır. (üniversitenin kablosuz ve ya kablolu internet bağlantısı 

kullanılabilir) 

Prince George’s Park Residence (PGPR) Kent Ridge Kampüsü’nün doğu ucunda, 

Science Park ve Kent Ridge MRT İstasyonu’na çok yakın mesafede 

bulunmaktadır.  

 

 

Destek 

Xu Bo Art ve Culture Exchange çalışanları 7/24 katılımcıları takip ediyor ve destek 

sağlıyor olacaktır. Destek ekibi, katılımcıların sağlıklı, rahat ve güvende olup 

olmadıklarını düzenli olarak kontrol edecektir. Oluşabilecek herhangi bir sorunda 

AFS Destek sistemi devreye girecek ve destek ekibi AFS Türkiye Program 

Koordinatörleri ile irtibata geçecektir. 

  



Program Ücreti 

Katılım ücreti ve ödeme detayları için anil.akin@afs.org adresine email 

göndermenizi rica ediyoruz. Program ücretine dahil olan masraflar: 

 

• Program boyunca geçerli olacak Sağlık ve Seyahat Sigortası 

• İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Singapur’a gidiş-dönüş uçak bileti 

• AFS Türkiye tarafından düzenlenen Gidiş Oryantasyon Kampı 

• Prince George Park Residences, National University of Singapore (NUS) ile 

Singapur havaalanı arasındaki transferler 

• Singapur’da düzenlenecek Varış Oryantasyon Kampı 

• NUS yurtlarında konaklama (Klimalı ve özel banyolu tek kişilik oda) 

• 40 saatlik “İş Hayatına Yönelik İngilizce” dersleri 

• 10 saatlik İşletme Programı ve bu derslerin devamında Start-Up Şirketlere ve 

Sosyal Girişimcilere yapılacak ziyaretler 

• 2 gün öğleden sonra AFS Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek 

Kültürlerarası Öğrenme Aktiviteleri 

• Singapur Şehir Turu (2,5 gün) 

• Kafeterya/kantinde 3 öğün yemek 

• Xu Bo çalışanları tarafından sağlanan 7/24 Destek 

 

 

Xu Bo Art & Culture Exchange Hakkında 
 

Xu Bo, kar amacı gütmeyen, bağımsız ve uluslararası bir 

kültürlerarası değişim programı kuruluşudur. Singapur, 

Şangay ve İsveç’te ofisleri bulunmaktadır. Kuruluşun 

misyonu Singapur, Çin ve İsveç ile diğer ülkelerin 

kültürlerini kaynaştırmaktır.  

2009 yılının Kasım ayında, Xu Bo Singapur ofisi World 

Youth Student and Educational Travel Confederation 

(WYSE)’a üye olmuştur. Nisan 2014’te ise EIL 

Federasyonu’nun üyesi olmuştur. http:// www.xubo.org/ 

 

Tüm çalışanları iyi düzeyde İngilizce bilmektedir ve program boyunca 

katılımcıların ihtiyaç duydukları durumlarda yardımcı olmaktan memnuniyet 

duyacaklardır. Katılımcılara özellikle İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeleri, 

Asya’da iş hayatının nasıl ilerlediğini anlamaları ve Singapur kültüründen nasıl 

keyif alabilecekleri konularında yol göstereceklerdir. Xu Bo ekibi programın 

başından sonuna kadar katılımcıların programdan en fazla faydayı edinmelerini 

sağlama konusunda  katılımcılarımıza destek olacaklardır.  

mailto:anil.akin@afs.org
http://www.xubo.org/


Neden Singapur ? 
 

Singapur; Doğu ve Batı kültürlerinin kesiştiği, çok 

fazla kültürel atraksiyonun tadını çıkarma ve çeşitli 

mutfakları deneme imkanı sunan eşsiz bir yerdir. 

Singapur eskiden Britanya kolonisi olan bir 

Güneydoğu Asya metropolüdür. Bu sebeple 

İngilizce eğitimi için ideal bir ülkedir. 

Singapur’un eşsiz manzarasının ve muhteşem 

Marina Bay’in tadını çıkarmak için Singapore 

Flyer’a gidebilir ya da Little India ve China Town 

gibi değişik mahalleleri ziyaret edebilirsiniz. 

Kültürel bir macera yaşatmasının yanı sıra, 

Singapur dünyanın 4. büyük ticaret merkezidir ve 

limanı dünyadaki en yoğun beş limandan biridir. 

 
 
 
 

İngilizce ve İşletme Eğitimi Neden Singapur’da alınmalı? 

 

Singapur’da İngilizce ve işletme eğitimi almanın birçok faydası vardır: 

 İngilizce öğrenmek çok önemlidir çünkü dünyada neredeyse 2 milyar insan 

İngilizce konuşmaktadır. Bunun yanısıra, İngilizce iş alanında uluslararası dil 

kabul edilmiştir ve uluslararası bir kariyer edinmenin en temel gerekliliği iyi 

bir İngilizceye sahip olmaktır. 

 Singapur’da İngilizce yaygın bir şekilde konuşulmaktadır ve katılımcılarımız 

gerek üniversite kampüsünde gerekse iş yeri ziyaretlerinde İngilizce 

becerilerini pekiştirmek için fazlaca fırsata sahip olacaklardır. 

 Dünya Bankası’nın Doing Business 2014 raporuna göre, Singapur dünyanın 

en kolay ticari faaliyet yürütülen ülkesidir. Aynı zamanda, Singapur dünyanın 

en önemli ve en iyi işletme ekonomilerinden ve ortamlarından birine sahiptir. 

Singapur’un istikrarlı politik ve ekonomik şartları, çeşitli yatırım fırsatları 

içeren bir ortam ve işletmelere büyüme imkanı sağlamaktadır. İşletme 

dersleri katılımcılara, 21. yüzyılda profesyonellerin başarısının sırrı olan 

uluslararası iş perspektifi geliştirme konusunda yardımcı olacaktır.  

 Singapur hem bölgesel hem de global olarak en ilgi çeken yatırım ülkesi 

seçilmiştir. Destekleyici hükümet politikaları, ilgi çekici işgücü piyasası 

koşulları, sağlam altyapı ve finansal yeterlilik gibi faktörler bu tanımlamada 

etkili olmuştur. 



Singapur hakkında bilgiler: 

• İsim: Singapur Cumhuriyeti 
(Republic of Singapore) 

• Ulusal Gün: 9 Ağustos 1965 

• Sembol: Merlion (yarı aslan, yarı 
denizkızı) 

• Okuryazarlık Oranı: %96 

• GSYİH: $61,400 ABD Doları 

• Uluslararası Kısaltma: SGP 

• Etnik Gruplar: Çinli, Malezyalı, 
Hintli, Avrasyalı 

• Resmi Dilleri: İngilizce, Mandarin, 
Bahasa Melayu, Tamil 

• Dinler: Budizm, Müslümanlık, 
Taoism, Hinduizm, Roma Katolik 

• Zaman Dilimi: GMT/UC+8 

• Devlet Yönetimi: Parlamenter 
Cumhuriyet 

• Yüz ölçümü: 719 km2  

• Nüfus: 5,470,000 (2014) 

• Uluslararası Telefon Kodu: +65 

• Trafik soldan akmaktadır 

• Human Development Index (HDI): 0.846 

• Ulusal Tatiller: Yılbaşı, Çin Yeni Yılı, Kutsal Cuma (Paskalya), İşçi Bayramı, Vesak 
Day, National Day, Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, Deepavali, Noel 

 


