TULBRIGHT

I zrl///\\\r:.
I \\\tZZ

I

I

rUnxiye - AMERiKA BiRLEgiK

DEVLETLERi

xUITUnEL MUBADELE KoMisYoNU

28Haziran2017

Sayrn

ilgili,

Tiirkiye-Amerika Birlegik Devletleri Kiiltiirel Mtibadele Komisyonu, bilinen adryla
Tiirkiye Fulbright E[itim Komisyonu, Tiirk ve Amerikah iiniversite mezunlarr, aragtrrmacrlar ve
bilim adamlan arasrndaki e[itim ve kiiltiirel defigim programlannr desteklemektedir. Turkiye
Fulbright E[itim Komisyonu 1949 yrhnda Tiirkiye ve ABD arasrnda imzalanan ikili bir anlagma ile
kurulmugtur, ve biitgesi iki iilke hiiktimetlerinin katkrlanyla sa[lanmaktadrr. Komisyonumuz,
Tiirkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birlegik Devletleri vatandaglan arasrndaki kargrhkh anlayrg ve
saygryr, ktilttirel defi qim yolu ile gii gl endirmeyi amaglamaktadrr.
Yabancr Dil Ofretim Asistanh[r (FLTA) Burs Programl kariyerlerinin bagrndaki
ingilizce tifiretmenlerinin, ingilizce O[retmenli[i Boliimii son srnrf 6[rencilerinin ve lngiliz Dili ve
Edebiyatr, Amerikan Ktilttirti ve Edebiyatr, ingiliz Dilbilimi, ingilizce Miitercim-Terciimanhk
b<iliimleri son stntf d[rencisi olup en geg Haziran 2018'de mezun olacak rifirencilerin veya daha
dnceki yrllarda bu btili.imlerden mezun olan kigilerin bagvuru yapabildifii bir burs programrdrr.
Yukarrda belirtilen bdliimlerden ingilizce Ogetmenligi Bdliimti drgrndaki di[er tiim briliimlerin
tifrenci ve mezunlannrn Pedagojik Formasyon Sertifikasrna sahip olmalan gerekmektedir.

Bu bdliimlerin yant srra, Ttirkge Ofretmenli[i, Ttuk Dili ve Edebiyatr, Dilbilim
bdliimlerinden mezun kigiler de bu burs programrna bagvuru yapabilir. Bu kigilerin bagvuru
strastnda hem Pedagojik Formasyon Sertifikasr sunmalan hem de en az 2 yrl o[retmenlik
tecrtibesine sahip olmalan gerekmektedir.

Bu burs kapsamrnda segilecek kigiler, Amerika Birlegik Devletleri'nde bulunan
tiniversitelerde Ttirkge dersi verirken aynl zamanda bulunduklan tiniversitede her dcinem en az iki
ders de alabileceklerdir.
2018-2019 akademik yrhna ytinelik yaprlacak

FLTA Programr

baqvurulan

igin

son

bagvuru tarihi 8 Eyliil 2017'dir. Bu burs programrna bagvurmayr diigtinen kigiler bagvuru formu ve
aynntr h bil giye rvwiv. fu lbri ght. org. tr adresinden ulagabil irler.

Bursumuzun posteri iligikte sunulmaktadrr. Bu posterin ofisiniz biinyesinde uygun
ilgili akademik personel ve ri[renciler ile paylagrlmasrru

g<irdti[tini.iz yerlere asrlmasrnr ve
takdirlerinize saygrlanmla sunanm.
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