AFS Kültürlerarsaı Programları Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular
1. AFS nasıl bir deneyim sunmaktadır ?
AFS katılımcıları yurt dışında öğrenimlerine devam ettikleri
bir yıl içerisinde, titizlikle seçilen gönüllü aileler tarafından
misaﬁr edilirler ve kendileri için belirlenen bir okulda eğitim
alırlar. AFS katılımcısıyla ev sahibi ailenin bireyleri arasında
kurulacak yakınlık, katılımcının içinde bulunduğu toplumun
günlük yaşantısına aktif olarak katılmasını, o toplumun
kültürünü ve insanlarını tanıyarak onlardan biri gibi
yaşamasını sağlar. AFS, katılımcıyı öz ailesinin eşiti bir aileye
yerleştirmek yerine AFS program standartlarının şartlarını
yerine getirmekte olan ailelere yerleştirme yapar. AFS
katılımcılarının konuk edildikleri ailelerde birer misaﬁr değil
ailenin bir ferdi olarak yer almaları beklenmektedir. Bu
sayede AFS katılımcıları gittikleri ülkenin kültür ve dilini çok
iyi şekilde öğrenebilmektedir.

Ara sınıflarda AFS ile yurt dışına giden öğrencilerimizin denklik
işlemleri; Türkiye’de devam ettikleri okul, gidecekleri ülke, ders
tercihleri ve ders başarılarına göre değişiklik
gösterebilmektedir. Denklik işlemleri ile alınan tüm kararlar
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkisindedir. TKV bu konuda
öğrencilerimize gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeyi
yapmaktadır. Denklik işlemleri ancak öğrenciler programı bitirip
döndüğünde yapılabilir, programa başlamadan yapılamaz.
Lise son sınıfta AFS’ye katılmaya hak kazanan ve ülkemizde lise
mezunu olduktan sonra yurt dışına gidecek öğrenciler ise
Türkiye’den ayrılmadan önce üniversite giriş sınavlarında başarı
göstererek kayıt yaptırdıkları takdirde, kayıtlarını dondurarak
haklarını bir yıl süre ile saklı tutabilmektedirler. AFS öğrencileri
ülkemizde mezun olmuş olsalar dahi program süresince
yerleştirilecekleri lisede okula devam etmek zorundadırlar.

Değerlendirme Süreçlerinde başarılı olan öğrenciler, aday
durumundadır ve yurtdışına gidişleri ancak yapacakları ülke
tercihleri doğrultusunda kendilerine uygun bir aile ve okul
bulunduğu takdirde kesinleşir. Adaylar, ülke tercih koşullarını
www.afs.org.tr adresinden inceleyebilirler.

3. Katılımcının okul ve aile yerleştirmesi nasıl yapılıyor?
Aile ve okul yerleştirmeleri misaﬁr eden ülkelerin
sorumluluğundadır ve onların vereceği kararlarıgeçerlidir ve
Türk Kültür Vakfı (TKV) yurtdışında katılımcı adına aile ve okul
yerleştirmesi yapmaz. Adaylar, tercih ettikleri ülkede, şehir,
eyalet, okul vs. tercihi yapamaz.

SON BAŞVURU TARİHİ*:
27 EKİM 2017 Perşembe 17:00
BAŞVURU FORMU
http://www.turkkulturvakfi.org.tr
ADAY DEĞERLENDİRME SÜRECİ
1.Aşama: Genel Kültür ve Zihinsel Beceri

6. AFS Programlarına katılım için maddi koşullar nelerdir ?
2. Katılımcıların gidecekleri ülkeler nasıl belirleniyor ?

AFS KÜLTÜRLERARASI PROGRAMLARI
2018 - 2019 BAŞVURU KILAVUZU

5. Lise denklik ve üniversite işlemleri nasıl yapılmaktadır ?
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organizasyonlarının kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalarını
ve mali açıdan bağımsızlıklarını şart koşmaktadır. Bu noktada,
diğer tüm AFS ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de AFS
programları, sponsor desteklerinin yanı sıra katılımcılardan
alınan bağışlar ile yürütülmektedir. AFS Programlarının katkı
payları tercih edilen ülkelere göre değişmektedir. Katkı payları,
ülkelere göre değişiklik arz etmekle birlikte ortalama 15.000
ABD Doları’dır.
Öğrencilerin yurtdışındaki yeme, içme, barınma, öğrenim, geniş
kapsamlı sağlık sigortası, gidiş-geliş uluslararası ulaşım, hazırlık,
sene içi ve dönüş oryantasyon aktivitelerinin masrafları; öğrenci
katkı payları, sponsor kurumların destekleri, bireysel burslar,
aile, okul ve çevrenin katkıları ile karşılanmaktadır.

4-5 Kasım 2017 , 10:00
Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir**
1.Aşama Sonuçları İlanı
24 Kasım 2017
2. Aşama : Mülakatlar
2-3 Aralık 2017 ve 09-10 Aralık 2017***
Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir
Başvuru Ücreti: 75 TL
Garanti Bankası
İstanbul, Abdi İpekçi Şubesi, Şube Kodu: 1130
TR72 0006 2001 1300 0006 2994 54

*

7. Başarılı öğrenciler için ne gibi burs imkanları var?
4. Programlara katılım için yabancı dil koşulları nelerdir ?
AFS Değerlendirme Süreçleri Türkçe yapılmaktadır. Tercih
edilen ülkeler arasında A.B.D., Fransa, Almanya, Avusturya
gibi bazı ülkeler için başlangıç düzeyinde dil bilgisi
istenmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler web sitemizde
yer almaktadır.

TKV bütçesi kapsamında ve sponsor destekleri ile çeşitli (tam ve
kısmi) burslar sağlamaktadır. Sadece Mülakat aşamasında ASİL
aday olarak kabul edilen adaylarımız için sunduğumuz Burs
imkanları için başvurular ülke tercihleri için yapılan oﬁs
görüşmesi aşamasında alınmaktadır. Burs başvurusunda,
TKV’nin talep ettiği tüm bilgi ve ﬁnansal belgeler, öğrenci ve
velisi tarafından temin edilmelidir.

Başvuru koşulları ve program detayları diğer sayfalarda yer
almaktadır.
**
Testlerin gerçekleştirileceği değerlendirme merkezleri adaylara
web sitemizden duyurulacaktır.
***
1. Aşama sonuçlarına göre mülakatların hangi illerde ve tarihlerde
yapılacağı sms ve e-posta ile bilgilendirilecektir.
****
Türk Kültür Vakfı tüm tarih ve değerlendirme merkezlerinde
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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AFS Kültürlerarası Programları
Türk Kültür Vakfı (TKV) – AFS Kültürlerarası Programları
çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ile 2018-2019
öğretim yılında, bir yıl süre ile öğrenim görmek üzere, T.C.
M.E.B’e bağlı liselerde öğrenim gören öğrenciler yurt dışında
çeşitli ülkelere gönderilecektir.
Temeli, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1914 yılında Fransız
askerlerini taşımaya yönelik bir Ambulans Birliği olarak atılan
AFS (American Field Service), zamanla, savaştan insani
çıkarımlar yapan ambulans şoförlerinin savaşların önüne
geçilmesinin yolunun insanların birbirlerini tanımalarından
geçtiğine karar vererek oluşturdukları bir örgüt halini aldı.
AFS, daha adil ve barış dolu bir dünya yaratmak için, insanların
gerekli becerileri kazanmalarına ve anlayış geliştirmelerine
yardımcı olacak kültürlerarası öğrenme fırsatları sunan
uluslararası, gönüllü ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum
kuruluşudur.
Günümüzde, dünyada 80'e yakın ülkede AFS Programları
sürdürülmektedir. Oluşturulan ortaklık anlaşmaları dahilinde her
yıl AFS Türkiye ile 40'a yakın AFS ülkesi arasında öğrenci
değişimleri ve benzeri projeler yürütülmektedir. AFS,
uluslararası anlayışı ve dostluğu geliştirmeyi amaçlayan bir
kültür hizmetidir.
AFS, lise öğrencilerine çeşitli ülkelerde bir yıl süre bir ailenin
yanında yaşayarak lise öğrenimi görme imkânı tanımaktadır.
Böylece öğrenciler farklı kültürden insanlarla tanışma, anlaşma,
karşılıklı örf ve adetlere saygı gösterme ve kurdukları
dostluklarla dünya barışına katkıda bulunma fırsatı bulurlar.
AFS Gönüllüleri, okullarda AFS Programları hakkında sunum
yapıp sorularınızı yanıtlayabilmektedirler. Daha fazla bilgi için
Türk Kültür Vakfı ile iletişime geçebilirsiniz.

Türk Kültür Vakfı (TKV)
TKV, AFS Programlarından yararlanmış olanlar ve aynı amacı
benimsemiş kişilerin girişimleri ile kültürlerarası eğitim
programları yürütmek amacıyla 1974 yılında kurulmuştur. Vakıf
faaliyetleri arasında AFS Kültürlerarası programlarının yanı sıra
aynı amaca hizmet eden çeşitli program ve projeler de yer
almaktadır.

AFS Programları 2018 - 2019 Başvuru Koşulları

Aday Değerlendirme Süreçleri İle İlgili Esaslar

1. T.C. Vatandaşı olmak,
2. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim ve Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı liselerdeki; Lise
Hazırlık, 9, 10,11 ve 12. sınıfa devam ediyor olmak ya da
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü'ne bağlı liselerin son sınıf öğrencisi olmak,
3. 01 Ocak 2000 - 01 Eylül 2003 tarihleri arasında doğmuş
olmak,
4. Son iki öğretim yılı (2015-2016 ve 2016-2017) sonu not
ortalamalarının 100 üzerinden 50 ve üzeri olması,
5. Son iki öğretim yılı (2015-2016 ve 2016-2017) not
ortalamalarında hiçbir dersten 50 altında almamış olmak.

AFS Kültürlerarası Programları aday değerlendirme süreci iki
aşamada yapılmaktadır.

*AFS Değerlendirme süreçlerine başvuru için yabancı dil bilgisi
aranmamaktadır.

Başvuru Aşamaları
1. www.turkkulturvakfi.org.tr adresinde bulunan AFS
Programları 2018 - 2019 Başvuru Formunu doldurulması,
2. Adayların devam ettikleri Lise Müdürlüklerinden alacakları
kaşeli ve imzalı öğrenci belgesini ve resimli kimliğini 1. Aşama
Yazılı Sınav’a gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru formunu eksik veya hatalı bilgiler ile usulüne uygun
doldurulmamışsa, aday, değerlendirme süreçlerinin kriterlerine
uygun değil ise; aday başvurusu geçersiz kabul edilecektir.

1. Aşama
Tamamı Türkçe olarak çoktan seçmeli test şekilde yapılan
değerlendirme; genel kültür ve zihinsel beceri testlerinden
oluşmaktadır. Akademik bilgi ve yabancı dil bilgisi test
etmemektedir. Değerlendirmeye katılacak öğrencilerin
gelirken yanlarında fotoğraflı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
pasaport vb.) bulundurmaları gereklidir.
Değerlendirmeye girecek adaylara sınav yeri detayları SMS ve
e-posta yoluyla bildirilecektir.
2. Aşama
İlk aşamada başarılı olan adaylar TKV tarafından ilan edilecek
merkezlerde düzenlenecek 2. aşamaya davet edileceklerdir.
İlgili duyurular SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
Mülakatlar AFS Gönüllülerinden oluşan komisyonlarca
yürütülmektedir. Toplu ve bireysel görüşmeler, Türkçe olarak
yapılacak olup, yapılan değerlendirmeler öğrenciyi daha
yakından tanımaya ve programlara yönelik motivasyonunu
anlayıp yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak düzenlenecektir.
Aday öğrencilerin seçiminde dikkat edilen kriterler
doğrultusunda programdan kazanımlarının fazla olacağına
inanılan öğrenciler AFS Adayı olarak belirlenmektedir.
2. Aşama sonuçları, değerlendirmenin yapıldığı günü takip
eden ilk 15 gün içerisinde SMS ve e-posta yoluyla
bildirilecektir.
Adaylara bildirilen değerlendirme sonuçları kesin olup,
itirazlar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir öğrencinin AFS
programları için aday olarak değerlendirilip
değerlendirilmemesiyle ilgili tüm yetki ve sorumluluk Türk
Kültür Vakfı’na aittir.

