Değişim Programları
ESU Türkiye üç farklı değişim programları organize etmektedir:
Uluslararası İlişkiler Konferansı, Mansfield College, Oxford
ESU Uluslararası İlişkiler Konferansı her yılın Ağustos ayında Oxford’daki Mansfield
College’de gerçekleştiriliyor. Konferans, katılımcılarının günlük gelişmelere dair bilgi
dağarcıklarını genişletmeyi hedefliyor.
Globe Tiyatrosu ve Shakespe are dersleri
Stratford-upon-Avon’da İngilizce öğretmenleri, drama ya da tiyatro öğrencileri için
geliştirilen Shakespeare Çalışma Kursu.
Globe Education Cultural Seminar
Londra’daki bu seminer İngilizce ve Tiyatro öğretmenleri ve ana dili İngilizce olmayanlar için
tasarlanmış bulunuyor.
Daha fazla bilgi için: www.esuturkey.com/exchange_programs.php

Exchange Programmes
The ESU runs a series of summer programmes for three different audiences.
International Relations Conference, Mansfield College, Oxford
The annual ESU International Relations Conference takes place at Mansfield College, Oxford
every August. The conference aims to give participants the opportunity to expand their
knowledge of current affairs.
Globe Theatre and Shakespeare classes
Shakespeare Study Course in Stratford-upon-Avon for teachers of English, drama or theatre
and for students at postgraduate level.
Globe Education Cultural Seminar: Shakespeare and His Stage in London for teachers of
English or theatre who are non-native English Speakers.
www.esuturkey.com/exchange_programs.php

Özel Etkinlikler

2012 ESU Dünya Çapında Üyeler Konferansı (18-21 Eylül 2012)
2012 ESU Dünya Çapında Üyeler Konferansı 18 – 21 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecek. Etkinlikte ESU’nun halihazırda dünya çapında gerçekleştirmiş olduğu
çalışmaların yanı sıra yarının dünyasında gençlerin karşılaşabileceği zorluklar ve fırsatlar
masaya yatırılacak. Konferans ayrıca tüm dünyaya yayılmış ESU ailesi arasındaki dostluğu
tazeleyeceği gibi İstanbul’u keşfetme ve Türkiye’deki fırsatları görme olanağını da sağlayacak.
Daha fazla bilgi için: www.esuwmc2012.org
Diamond Jubilee Balosu (9 Haziran 2012)
ESU Turkey, İngiltere Başkonsolosluğu işbirliği ile 9 Haziran 2012 tarihinde Pera House’ta
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in tahttaki 60. yılını kutlamak üzere bir balo düzenleyecek.
Pera House’ta Kokteyl Partisi (8 Haziran 2011)
ESU Turkey 8 Haziran 2011 tarihinde, ESU Turkey Uluslararası Topluluk Önünde Konuşma
yarışmasının finalistlerini kutlama amacıyla bir kokteyl partisi düzenledi. 13 okuldan 23
yarışmacının tamamı aileleri ve öğretmenleriyle davet edildikleri toplantıya ESU Türkiye ile
beraber İngiltere Başkonsolosu Jessica Hand ev sahipliği yaptı.
Pera House’ta Kraliyet Düğünü Kokteyl Partisi (29 Nisan 2011)
ESU Turkey, İngiltere Kraliyet Prensi William ve Kate Middleton’ın düğünü şerefine 29 Nisan
2011 tarihinde Britanya Başkonsolosluğu ve BCCT ile birlikte Pera House’ta bir resepsiyon
düzenledi. Etkinlik Harvey Nichols (Demsa), Türk Hava Yolları, Vodafone, Coca Cola,
Tesco, Doluca, MadamKoket, eXec Turkey ve Britanya – Türkiye Ticaret Odası tarafından
desteklendi.

ESU Turkey Lansmanı (1-5 Haziran 2010)
Haziran 2010’da 50’den fazla uluslararası ziyaretçinin katılımıyla ESU Turkey’nin lansmanı
İstanbul’da yapıldı. Gecenin zirve noktası Pera House’taki kokteyl partisiydi.

Special Events:

2012 ESU World Members Conference (18-21 September 2012)
2012 ESU World Members Conference will be held in İstanbul on 18-21 September 2012.
The event will serve as a platform for sharing information about and celebrating our current
world worldwide and will enable a fruitful debate on the challenges and opportunities
facing tomorrow’s world. The conference will be an opportunity to renew old friendships
from across the ESU family worldwide and to make new ones, while discovering İstanbul
and with the chance to explore Turkey further.
www.esuwmc2012.org
Diamond Jubilee Ball (9 June 2012)
In partnership with the British Consulate-General, we will organize a ball on 9 June 2012 at
the Pera House to celebrate Her Majesty Queen’s Diamond Jubilee and to mark this unique
and special historic occasion.
Cocktail Reception at Pera House (8 June 2011)
On 8th June 2011, ESU Turkey has organized a cocktail reception at Pera House to celebrate
the finalists of ESU Turkey International Public Speaking competition. All 23 competitors
from 13 schools were invited together with their parents and teachers. HM Consul General
Ms. Jessica Hand has hosted the event together with ESU Turkey.
Royal Wedding Cocktail Reception at Pera House (29 April 2011)
On 29th April 2011, ESU Turkey has organized a cocktail reception at Pera House to mark
the Royal Wedding together with British Consulate General in
Istanbul and BCCT. The event has been sponsored and supported by Harvey Nichols
(Demsa), THY, Vodafone, Coca Cola, Tesco, Doluca, MadamKoket, eXec Turkey ve BCCT .
Launch of ESU Turkey (1-5 June 2010)
In June 2010 a four day program has been organized with more than 50 international guests
visiting Istanbul to celebrate the launch of ESU Turkey. The highlight of the program was
the cocktail reception organized at Pera House.

Dünyayı İngilizce ile Kavramak

CREATING GLOBAL UNDERSTANDING THROUGH ENGLISH

Bir bakışta ESU

ESU, İngiltere, ABD ve 50’yi aşkın diğer ülkede
faaliyeti bulunan, siyaset dışı, eğitim odaklı, bağımsız
bir dernektir. Amacı, İngilizcenin dünyada gittikçe
daha fazla paylaşılan bir dil olarak konumlandığı bir
dönemde, küresel bir diyalog ve karşılıklı anlayış
ortamı yaratmaktır. İngilizce, milyonlarca insan için
sanatta, iş dünyasında, politikada ve teknolojide
başarının anahtarıdır. Dil daha önce hiç bu kadar
gerekli, dilin kullanım alanları hiç bu kadar çeşitli ve
dilin uluslararası arkadaşlık ve işbirliğine katkısı hiç
bu kadar yaşamsal olmamıştır. ESU, dünya genelinde
üyelerinin özverili çalışmaları ve uzmanlığı sayesinde
düzenlenen bireylerarası değişim programları, burslar,
münazara ve toplum önünde konuşma etkinlikleri,
konferanslar, seminerler, ulusal ve uluslararası
programları hayata geçirmektedir.
www.esuturkey.com
www.esu.org

ESU at a glance

The ESU is an independent, non-political, educational
charity with members throughout the UK, USA and
over 50 other countries. Its purpose is to create global
understanding through English at a time when English
is positioned as the increasingly shared language of
an interdependent world. For millions it is the key to
personal achievement in the arts, business, politics
and technology. The language has never been more
needed, its uses more varied, its contribution to
international friendship and co-operation more vital.
The ESU’s response is to work through people-topeople exchanges, scholarships, debating and public
speaking activities, conferences, seminars and national
and international programmes made possible by the
generosity, interest and expertise of its members
worldwide.
www.esuturkey.com
www.esu.org

Münazara

ESU tarafından münazara faaliyetlerinin öğrenciler üzerine etkilerini ortaya koymak
üzere yaptırılan “Debating the evidence: an international review of current situation and
perceptions” başlıklı araştırma raporu(*), münazara etkinliğinde yer almanın çocukların
ve gençlerin gelişimine olumlu fayda sağladığını ortaya koymaktadır. ABD’nin yanı sıra
İngiltere, Kanada, Fransa, İsrail, Japonya, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerden gelen
verilerle derlenen rapor, münazara sanatının başarılı bir kariyer isteyen her çocuk için
hayati derecede önemli olan “fikirleri daha zengin bir hayal gücü ve akıcılıkla geliştirme
ve sunma” becerileri ile dili düzgün ve etkili kullanma yetkinliklerini artırdığını da
kanıtlamaktadır.
ESU Turkey, liseler seviyesinde olmak üzere üç senedir yaptığı hitabet yarışması ve eğitim
çalışmalarının yanı sıra 2012 yılı içinde liselerarası İngilizce münazara ligi kurulması için de
gerekli hazırlıkları gerçekleştirmektedir.
2011 yılında 40’ı aşkın ülkeden gelen ekiplerle Robert College’de gerçekleşen Eurasia
School Debating Championship organizasyonu da ESU Turkey tarafından desteklenmiştir.
(*) www.esuturkey.com/dte.pdf
Dünya Liseler Münazara Şampiyonası 2013’te Türkiye’de
27 Ocak – 5 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya’da yapılacak 25. Dünya Liseler Münazara
Şampiyonası’na 64 ülke katılacaktır. Dünyadaki en büyük spor dışı öğrenci etkinliği olan
ve kazandırdığı yeteneklerden dolayı “liderlik oyunu” olarak nitelendirilen münazara
alanında Türkiye son zamanlarda büyük başarılara imza atmaktadır. Bu alandaki en büyük
etkinliklerden biri olan ve her yıl yapılan seçimler sonucunda dünyanın farklı bir ülkesinde
gerçekleştirilen Dünya Liseler Münazara Şampiyonası 2013 yılında Türkiye’de yapılacaktır.

Debating

“Debating the evidence: an international review of current situation and
perceptions” report (*) by ESU reveals the fact that participating in debating activities
enables children and young people to improve their learning skills. The report which covers
data from USA, UK, Canada, France, Israel, Japan, Singapore proves that the art of depating
improves the skills of “creating and developing ideas with richer imagination and fluency”
and the competency of using the language properly.
ESU Turkey continues to fulfill the necessary preparations for establishing an English
Debating League in 2012, besides its other organizations including the highschool level
debating competition and education projects.
Eurasian Schools Debate Championship organized at Robert College back in 2011 was
supported by ESU Turkey.
(*) www.esuturkey.com/dte.pdf
World Schools Debating Championships
In recent years, Turkey demonstrated a huge success on debating, the one of the biggest
events for students besides sports and also known as “the game of leading”. One of the
major events in debating, World Schools Debating Championships 2013 will be held in
Turkey. The contest will take place between January 27th and February 5th, 2013 in Antalya
and 64 countries will participate.

Topluluk Önünde Konuşma

ESU, genç insanların iletişim alanında beceri ve güven potansiyellerini fark edebilmeleri
için her yıl Uluslararası Topluluk Önünde Konuşma Yarışması’nı (IPSC) düzenlemektedir.
Dünyada 1950’li yıllardan beri yapılan yarışmayı ESU Turkey ülkemizde 2009 yılından beri
önde gelen okullarımızın katılımı ile organize etmektedir.
2009 yılından beri yarışmaya katılan okullar
• Açı Okulları
• Darüşşafaka Lisesi
• Doğa Koleji
• Hisar Okulları
• FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
• FMV Özel Işık Lisesi
• Irmak Okulları
• Işıkkent Eğitim Kampüsü
• TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
• İstek Belde Okulları
• Kabataş Erkek Lisesi
• Kadıköy Anadolu Lisesi
• Koç Okulları
• Özel Maltepe Coşkun Lisesi
• Özel Çakabey Okulları
• Robert College
• TED İstanbul Koleji
• Üsküdar Amerikan Lisesi
ESU Turkey Uluslararası Münazara Yarışması Kazananları
2009: Troy Edige (Hisar Okulları)
2010: Aslı Altınışık (Üsküdar Amerikan Lisesi) / Kerem Urman (Hisar Okulları)
2011: Yasemin Akçagüner (Üsküdar Amerikan Lisesi Akademi) / Aydın Çelebi (Açı Okulları)
2012: Dilara Demir (FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi) / Aras Fanusçu (Hisar Okulları)
www.esupublicspeakingturkey.com

Public Speaking

With the vision of providing young people with the opportunity to realise their potential
by building skills and confidence in communication, we organize the International Public
Speaking Competition (IPSC) each year. The competition has been initiated by ESU back
in 1950s, and has been held at international level since 1981 and is one of the ESU’s most
successful and far-reaching international programmes. ESU Turkey has participated to this
project since 2009.
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Participating Schools since 2009
Açı Okulları
Darüşşafaka Lisesi
Doğa Koleji
Hisar Okulları
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
FMV Özel Işık Lisesi
Irmak Okulları
Işıkkent Eğitim Kampüsü
TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
İstek Okulları
Kabataş Erkek Lisesi
Kadıköy Anadolu Lisesi
Koç Okulları
Özel Maltepe Coşkun Lisesi
Özel Çakabey Okulları
Robert College
TED İstanbul Koleji
Üsküdar Amerikan Lisesi

Winners of ESU Turkey International Public Speaking Finals:
2009: Troy Edige (Hisar School)
2010: Aslı Altınışık (Üsküdar American Academy) / Kerem Urman (Hisar School)
2011: Yasemin Akçagüner (Usküdar American Academy) / Aydın Çelebi (Açı Shools)
2012: Dilara Demir (FMV Ayazağa Işık High School)/ Aras Fanusçu (Hisar School)
www.esupublicspeakingturkey.com

ExpatSuite

Ülkemiz expat ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığından kendilerini gelecekte yurt dışında
çalışmaya hazırlayan genç profesyonellerin gerekli yetkinliklere sahip olabilmeleri için bilgi
paylaşımının yapılabilmesini sağlayan “ExpatSuite” adında bir platformu 2010 yılı başında
hayata geçiren ESU Türkiye bu program vesilesi ile gençlerimize bu açıdan da imkanlar
sunmakta…
Daha fazla bilgi için: www.expatsuite.com
2012 yılı için planlanmış ExpatSuite etkinlikleri :
20 Şubat 2012 – Küresel ekonomik beklentiler ve Türk ekonomisinin görünümü
6 Mart 2012 – Yeşil İşler & Çevreci Girişimcilik: Bir Mit mi Yoksa Bir Gerçeklik mi?
17 Nisan 2012 – Gardırop Yönetimi / Başarı İçin Giyinmek
15 Mayıs 2012 – Expat’ler İçin Sosyal Medya ve Sosyal Yaşam
26 Haziran 2012 – Markalaşma, Tasarım ve Moda
19 Ekim 2012 – Çin ve Hindistan
27 Kasım 2012 – Kurumsal Yönetişim Zorlukları
2011 yılında yapılan ESU ExpatSuite etkinlikleri:
• Münazara ve Topluluk Önünde Konuşma Sanatı
• Sosyal Bakış Açısıyla Expat Yaşamı
• Uluslararası Mutfaklar
• Yönetim ve İşletme Eğitimlerinden Hangisini Seçmeli?
• Expat’ler İçin Kişisel Finans Planı

ExpatSuite

Turkey is an expatriate exporting country, and ESU Turkey aims to provide a platform for
young professionals to get prepared for a future expat life. In line with that goal and within
the framework of our vision, ESU Turkey is hosting a series of roundtable discussions and
debating opportunities, called “ESU ExpatSuite”. The program aims to help talented young
people improve their multicultural adaptation skills to help them be better prepared for an
international career.
For further information: www.expatsuite.com
Schedule of events in 2012:
20 February 2012 – Global economic Outlook and forecasts about Turkish economy
6 March 2012 - Green jobs & eco-entrepreneurship: a myth or a reality?
17 April 2012 - Wardrobe management / Dress for success:
15 May 2012 - Social Media and Social Life for Expats
26 June 2012 - Branding, Design and Fashion
19 October 2012 - China and India:
27 November 2012 - Corporate Governance challenges
Previous events in 2011:
• The Art of Debating and Public Speaking
• Expatriate Life from a social perspective
• International Cuisine
• Which executive and business education?
• Expat life from spouses’ perspective
• Wardrobe Management - Dress for success?
• Personal Financial planning for Expats
• China and India
• Festive season traditions

