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GENEL BİLGİ 

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Türk-Amerikan Derneği tarafından organize edilen 

Modern Medya Becerileri için İngilizce eğitim programı kapsamında toplam 100 gazeteci ve gazeteci 

adayına ücretsiz eğitim bursu verilecektir.  

 

KİMLER KATILABİLİR? 
Modern Medya Becerileri için İngilizce programına CEFR kriterlerine göre en az A2+ seviyesinde 

İngilizce bilen aktif gazeteciler ile iletişim fakültelerinin gazetecilik ve radyo/TV bölümlerinde eğitim 

alan 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir. Program burs ve kontenjanları 100 kişi ile 

sınırlandırılmıştır.  

 

EĞİTİMLER NERELERDE VERİLECEK? 
Program kapsamında sınıf ortamında ve yüz yüze gerçekleştirilecek tüm eğitimler aşağıdaki 

merkezlerde verilecektir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KAPSAMINDA SUNULAN EĞİTİMLER 

Program 1: Genel İngilizce  

Asıl hedefimiz olan Modern Medya Becerileri için İngilizce eğitim programı için İngilizce seviyesi 

yetersiz olan (A2+ altında) adaylara ücretsiz Genel İngilizce eğitimi verilecektir. Bu programa katılacak 

adayların başlangıç seviyesinden biraz daha ileride olması beklenmektedir.  

- Genel İngilizce eğitimleri 16 Mart 2019 tarihinde başlayacaktır. 

- Genel İngilizce eğitimleri sınıf ortamında yüz yüze gerçekleştirilecektir.  

- Genel İngilizce eğitimleri Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir.  

- Genel İngilizce eğitimleri haftada 3 defa 2 veya 3’er saatlik dersler şeklinde yapılacaktır. 

- Eğitim günlerinin katılımcıların iş ve okul saatlerine uygun şekilde/ hafta içi akşam saatleri ya 

da hafta sonu olarak seçilmesi hedeflenmektedir. 

ANKARA 

Türk-Amerikan Derneği Genel Merkezi  

Cinnah Cad. No: 20 Kavaklıdere Ankara  

(312) 426 26 44 

İSTANBUL 

EDUC (Türk-Amerikan Derneği Anlaşmalı Merkez) 

Duatepe Mah. Ergenekon Cad. No: 71 Elit Apartmanı 

Şişli / İstanbul – (212) 231 58 98 
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Programı başarıyla tamamlayan ve seviyesi uygun hale gelen adaylar Program 2’ye devam 

edebilecektir.  

 

Program 2: Modern Medya Becerileri için İngilizce  

- Modern Medya Becerileri için İngilizce programı Haziran 2019 tarihinde başlayacaktır. 

- Program online ve yüz yüze eğitim olmak üzere karma bir eğitim şeklinde tasarlanmıştır. 

- Programın online eğitim içerikleri Arizona State Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olup 10 

hafta sürecektir. 

- Online eğitim eleştirel medya okuryazarlığı, gazetecilikte doğruluk, dijital çağda haber ve 

kaynak değerlendirmesi gibi konuları kapsayacaktır.  

- Online eğitim eş zamanlı yürütülecek yüz yüze eğitimle birlikte sunulacaktır.  

- Yüz yüze eğitimlerin, online eğitimlerle aynı tarihte başlaması ve 14 hafta sürmesi 

planlanmaktadır.  

- Yüz yüze eğitimler gazetecilerin gerek günlük hayatlarında gerekse mesleklerinde ihtiyaç 

duydukları İngilizce becerilerine yöneliktir. 

- Eğitimin yüz yüze kısmı Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 

- Eğitim günlerinin katılımcıların iş ve okul saatlerine uygun şekilde/ hafta içi akşam saatleri ya 

da hafta sonu olarak seçilmesi hedeflenmektedir. 

 

SEVİYE TESPİT SINAVI 
Tüm adaylar İngilizce Seviye Tespit Sınavına tabii tutulacaktır. İngilizce Seviye Tespit Sınavının amacı 

adayların seviyesini doğru şekilde belirleyip seviyelerine uygun programdan başlayarak maksimum 

oranda faydalanmalarını sağlamaktır. Seviye Tespit Sınavı tüm katılımcılar için iki aşamalı olacaktır: 

1. Aşama: Yazılı Sınav 

Adaylar sınavlarını belirlenen tarih aralığında Türk-Amerikan Derneği web sitesi üzerinden 

online olarak yapacaktır. Adaylarımızın seviyelerine uygun aşamadan başlamalarını temin 

edebilmek için online gerçekleştirilecek yazılı sınavı kendilerinin yapmaları ve hiçbir koşulda 

yardım almamaları çok önemlidir.  

2. Aşama: Sözlü Sınav 

Online Yazılı Sınavı tamamlayan adaylar konuşma becerilerinin ölçüleceği Sözlü Sınava tabii 

tutulacaktır. Sözlü sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın yazılı sınavı 

tamamladıktan sonra eğitimin verileceği iki merkezden kendilerine uygun olan merkez ile 

iletişime geçerek Sözlü Sınav için randevu almaları gerekmektedir.  

 

BAŞVURU SÜRECİ 
1. Türk-Amerikan Derneği Genel Merkezi Resmi Web Sitesi üzerinden Online Başvuru Formunun 

ilan edilen tarih aralığında doldurulması (devam edecek iletişimlerin sağlıklı şekilde 

yapılabilmesi için aktif bir e-posta adresi ile telefon numarası temin edilmesi son derece 

önemlidir) 

2. Türk-Amerikan Derneği Genel Merkezinden adaylara gönderilecek link üzerinden Online 

Seviye Tespit Sınavının ilgili tarih aralığında yapılması 

3. Yüz yüze sınavın gerçekleştirileceği merkez ile ilgili tarih aralığında irtibata geçilerek sözlü 

mülakat için randevu alınması 

4. Randevu gün ve saatinde ilgili merkezde hazır bulunmak 

5. Sözlü mülakatın gerçekleştirilmesi 
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6. Seviye Tespit Sınav sonuçlarının Türk-Amerikan Derneği Genel Merkezince ilgili tarih 

aralığında değerlendirilmesi 

7. Sonuçların açıklanması 

8. Eğitimlerin Başlaması 

 

PROGRAM TAKVİMİ 
Başvuru Dönemi   : 27.02.2019 – 03.03.2019  

Seviye Tespit Sınavı - Yazılı  : 04.03.2019 – 06.03.2019 

Seviye Tespit Sınavı - Sözlü  : 07.03.2019 – 10.03.2019  

Sonuçların Duyurulması   : 13.03.2019 

Genel İngilizce Eğitim Başlangıcı  : 16.03.2019 

Program 2 Başlangıcı   : Haziran 2019 

 

Sorularınız için coursesinfo@taa-ankara.org.tr adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.  
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