
Uluslararası işletmeyi öğrenmek için dünyanın 
buluştuğu yer... 

BP Programı, genç profesyonelleri ve öğrencileri İngilizce 
konuşulan bir şirkette veya organizasyonda gözlem amaçlı staj 
yapmaları için hazırlayan bir yıllık bir programdır. Üniversite 
düzeyi, yoğun İngilizce ve IBP sınıflarından sonra öğrenciler, 
İngilizce konuşulan bir ortama girerler. IBP Programı 
müfredatı, eğitimi ve deneyimi size kariyerinizde rekabet 
avantajı sağlayacaktır.

Uluslararası  
İşletme Programı 
(IBP)

Bellevue College IBP Programı
Öğrenciler, önemli işletmelerden oluşan geniş ve aktif bir iletişim ağından 
faydalanabilirler veya yeni kurulmuş dinamik şirketlerde gözlem amaçlı 
staj yapabilirler. IBP Programı, 1989 yılından beri öğrenciler için etkileyici 
bir deneyim haline gelmiştir. Bu başarı, Bellevue College’in İngilizce 
dil yeterliliğine odaklı yüksek düzey eğitiminden ve ders müfredatından 
gelmektedir; çünkü dersler gerçek hayatta gereken iş becerilerini 
kazandırmaktadır. Ayrıca, Washington Eyaleti’ndeki Seattle bölgesi, bir dünya 
fırsat sunduğu gibi kampüs içinde ve dışında eğlenceli ve heyecanlı aktiviteler 
de sunar.

Staj yerleri:
● HIS Seattle
● Fujifilm Sonosite
● Ratio
● iLeap
● Global Transportation Services

“IBP öğrencileri sıradışıdır. İstisnasız hepsi çok çalışmaya hazır, öğrenmeye istekli ve 
profesyonel iş ortamımıza uyum sağlayacak kadar olgundurlar. Onları staj yapmaya teşvik 
ediyoruz; şirketimize, şirket kültürümüze ve müşteri hizmetlerine yaklaşımımıza dair şeyleri 
ne kadar çabuk öğrendiklerini görmek gerçekten çok hoş bir deneyim.”

Morgan Wilson
Expeditors International Müdürü

“IBP Programı, bana gerçekten de bağımsız öğrenmeyi öğretti. Geleceğime faydası olacak 
bilgileri bulabilmek için farklı iş sektörlerini nasıl araştıracağımı artık biliyorum.”

Misayo Araki
IBP  Öğrencisi

● Jubilee REACH
● The Mariners
● Expeditors International
● Ve daha pek çoğu

IBP Programına başvuru yapmak için bakınız:
www.bellevuecollege.edu/oiegi

İrtibat bilgileri:  Dahlke, Direktör Yardımcısı 
E-mail: deron.dahlke@bellevuecollege.edu 

Office of International Education • Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE • Bellevue, WA 98007-6484 • USA 

(425) 564-3185 • oie@bellevuecollege.edu
www.bellevuecollege.edu/oiegi

Bellevue College does not discriminate on the basis of race or ethnicity; creed; color; national origin; sex; marital status; sexual 
orientation; age; religion; genetic information; the presence of any sensory, mental, or physical disability; gender identity or veteran 

status in educational programs and activities in which it operates… Please see policy 4150 at www.bellevuecollege.edu/policies/.



    
 

          

         

 

    

 
      

  
     

      
        
 

   
     

   
    

  

   

    

    

 

   

    

     

 

 
   

   

 

 
 

 
   

 

    
     
   

   
      

   
  

   

     

 

 

IBP Programı
IBP Programı, genç profesyonellere uluslararası işletme mesleklerinde rekabet 
avantajı kazandırma ve kazandıkları becerileri kendi ilgi alanlarına uygun, 
gözlem amaçlı stajlarında kullanma amaçlı tasarlanmıştır. 

●  Günümüz iş piyasasına yönelik işletme eğitimi 
●  Küçük gruplardan oluşan sınıflar
●  Birebir rehberlik ve danışmanlık 
●  Amerikan şirketlerinde ve kar amacı gütmeyen organizasyonlarda staj 

olanakları 
●  Öğretim üyelerinden, danışmanlardan ve çalışanlardan oluşan bir destek 

ekibi 
●  Kampüs imkanlarının tamamının kullanımı 
●  Birçok ilgi alanında akademik eğitim

“IBP Programı, özel bir deneyimdi; çünkü program 
İngilizce öğretirken staj da sunuyordu. IBP sayesinde 
gelecekteki kariyerime nasıl hazırlanmam gerektiğini 

öğrendim. Eğer ABD’ye yeniden dönme fırsatım 
olursa, yine benzeri bir programa katılmayı isterim. 

Ayrıca, IBP Programını İngilizcelerini ilerletmek 
isteyenlerle ABD’de bir staj deneyimi isteyenlere 

şiddetle öneririm.”

Jae Hee Jang, IBP Öğrencisi

Kaynaklar
Bellevue College, uluslararası 
öğrencilere şu şekilde destek olur: 

●  Özel ders 
●  Kampüs içinde ve dışında pek 

çok öğrenci kulübü ve eğlence 
aktiviteleri 

●  Kredisiz, ilginç konulu sınıflar

A ROTASI B ROTASI
Yoğun ESL sınıfları ile İngilizce dil becerilerinizi ilerletin!

A ROTASI, İngilizce’yi konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini 
geliştirmek ve Amerikan kültürünü öğrenmek isteyen öğrenciler içindir. Az 
mevcutlu sınıflar, etkili bir eğitim imkanı sağladığı gibi değişik kültürlerden 
öğrencilerin bulunduğu bir ortamda kişiye özel bir ilgi imkanı da sağlar.

İngilizce becerilerini ve kültürel farkındalığı geliştirmek, öğrencilerin kredili 
derslerde başarılı olmalarına ve stajlarda iyi bir performans sergilemelerine 
yardımcı olur.

Kredili derslerle bilginizi artırın ve işletme, teknoloji, bilgisayar ve daha 
fazlasını öğrenin.

B ROTASI, seçtikleri akademik konularda bilgilerini artırmak ve 
derinleştirmek isteyen öğrenciler içindir. B ROTASI öğrencileri Amerikalı 
öğrencilerle birlikte kredili ders alırlar.

Bilgi ve becerileri artırmak, öğrencilere stajları ve gelecekteki kariyerleri için 
bir temel sağlayacaktır. 

İşletmeye Giriş: İşletme yönetimi, insan kaynakları, pazarlama, operasyon 
yönetimi ve planlamanın farklı yararlarını öğrenin.

Sözel İş İletişimi: Telefonda konuşma, iş toplantılarına etkili hazırlanma ve 
katılma teknikleri ve iş sunum becerilerini öğrenin.

Yazılı İş İletişimi: Gerçek işyeri senaryolarıyla İngilizce iş iletişim dili, formatı, 
tonu ve tarzı geliştirin (mektuplar, e-postalar, web sayfaları ve broşürler).

Güncel Konuları Araştırma: Dünyadaki güncel konular üzerine sunum 
hazırlamak üzere araştırma yapma ve eleştirel düşünme becerileri geliştirmek 
için grup projelerine katılın.

Uluslararası İşletme: Farklı kültürel, yasal, teknolojik ve ekonomik ortamların 
uluslararası şirketlerin küresel piyasalardaki operasyonlarında nasıl etkilerde 
bulunduğunu analiz edin.

Gözlem Hazırlık: Hedeflenen araştırma stratejilerini oluşturmak için kariyer hedefleri 
belirleyin; özgeçmiş, kapak yazısı ve e-posta çalışmaları yapın. Mülakat ve telefon 
becerileri geliştirin.

ESL Yazı Yazma: Dilbilgisi ve yazı becerilerini geliştirmek için size sunulacak olan 
çeşitli İngilizce okuma eserlerini kullanın.

Gözlem Yerleştirme: Eğitmenlerin rehberliğinde 4. Çeyrek için bir stajı 
garantilemek için Gözlem Hazırlık’tan öğrendiğiniz becerileri uygulayın. 
Yerleştirmeler, öğrencilerin eğitimine, önceki iş tecrübelerine, ilgi alanlarına, 
İngilizce yeterliliklerine ve kariyer hedeflerine göre yapılmaktadır. Profesyonel 
uygulamalarla ABD’deki iş kültürü için gereken net ve etkili iletişimi öğrenin.

ESL Yazma, Konuşma, Okuma: Dilbilgisi, yazma, okuma ve konuşma becerileri 
geliştirmek için size sunulacak çeşitli kitap ve metotları kullanın.

İşyeri Desteği: Sorumluluğunuzu artırmak için girişkenlik gösterin, bir 
organizasyona katılın, işyeri konularını inceleyin ve profesyonel bir iletişim ağı 
kurun.

Gözlem (Staj): İşyeri Desteği bilgisini bir Amerikan organizasyonunda pratik 
bir tecrübe yaparken uygulayın ve maaşsız 10 haftalık bir gözlem stajı yapın. 
Danışmanlarınızın rehberliği, iletişimi ve desteği staj tecrübeniz boyunca sürecektir.

Akademik Ders: Öğrenciler ilgi alanlarını ve becerilerini desteklemesi için 
bir akademik ders seçerler. Örneğin, genelde tercih edilen dersler: Muhasebe, 
İşletme, Bilgisayar Yazılım, Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama.

Sözel İş İletişimi: Telefonda konuşma, iş toplantılarına etkili hazırlanma ve 
katılma teknikleri ve iş sunum becerilerini öğrenin.

Yazılı İş İletişimi: Gerçek işyeri senaryolarıyla İngilizce iş iletişim dili, formatı, 
tonu ve tarzı geliştirin (mektuplar, e-postalar, web sayfaları ve broşürler).

Güncel Konuları Araştırma: Dünyadaki güncel konular üzerine sunum 
hazırlamak üzere araştırma yapma ve eleştirel düşünme becerileri geliştirmek 
için grup projelerine katılın. Gönüllü aktivitelere dahil olun ve üzerine rapor 
hazırlayın.

Akademik Dersler: Öğrenciler, bireysel hedeflerini ve becerilerini 
desteklemek üzere 5 ile 13 saatlik kredili ders seçerler. Örneğin, genelde tercih 
edilen dersler: Muhasebe, İşletme, Bilgisayar Yazılım, Bilgi Teknolojileri ve 
Pazarlama. 
Gözlem Hazırlık: Hedeflenen araştırma stratejilerini oluşturmak için kariyer 
hedefleri belirleyin, özgeçmiş, kapak yazısı ve e-posta çalışmaları yapın. 
Mülakat ve telefon becerileri geliştirin.

Akademik Dersler: Öğrenciler, bireysel hedeflerini ve becerilerini desteklemek üzere 
10 ile 16 saatlik kredili ders seçerler. Örneğin, genelde tercih edilen dersler: Muhasebe, 
İşletme, Bilgisayar Yazılım, Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama. 

Gözlem Yerleştirme: Eğitmenlerin rehberliğinde 4. Çeyrek için bir stajı garantilemek 
için Gözlem Hazırlık’tan öğrendiğiniz becerileri uygulayın. Yerleştirmeler, öğrencilerin 
eğitimine, önceki iş tecrübelerine, ilgi alanlarına, İngilizce yeterliliklerine ve kariyer 
hedeflerine göre yapılmaktadır. Profesyonel uygulamalarla ABD’deki iş kültürü için 
gereken net ve etkili iletişimi öğrenin.

İşyeri Desteği: Sorumluluğunuzu artırmak için girişkenlik gösterin, bir 
organizasyona katılın, işyeri konularını inceleyin ve profesyonel bir iletişim ağı 
kurun.

Gözlem (Staj): İşyeri Desteği bilgisini bir Amerikan organizasyonunda pratik 
bir tecrübe yaparken uygulayın ve maaşsız 10 haftalık bir gözlem stajı yapın. 
Danışmanlarınızın rehberliği, iletişimi ve desteği staj tecrübeniz boyunca sürecektir.

IBP Programının Kazandırdıkları
●  İngilizce konuşulan bir ortamda 220 saatlik bir gözlem stajı
●  Bir sertifika kazanımı 
●   Alınan tüm dersler ve notlarla beraber resmi “IBP Program Bitirme” 

belgesi 
●  Gelecekteki iş bağlantıları ve kariyer olanakları için mesleki irtibatlar 
●  İlerlemiş bir özgüven ve İngilizce konuşma becerisi
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