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Ö N S Ö Z  

Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma,  A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından muhtemel uluslararası 
öğrencilere ve bilim adamlarına Birleşik Devletlerde okumak konusunda tarafsız ve kullanışlı öneriler 
sunmak için bir dizi olarak hazırlanan dört kitapçıktan birisidir. Dört kitapçığın hepsini Internet’teki 
http://educationusa.state.gov adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz ve Birinci, ikinci ve üçüncü 
kitapçıkların basılı kopyalarını ise dünyanın birçok yerindeki  (bu merkezler konusunda daha fazla bilgi için 
11-12. sayfalara bakınız) B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde bulabilirsiniz. 

Bu dört kitapçık aşağıdaki konuları kapsar: 

1. Lisans Eğitimi – A.B.D. lisans ve ön-lisans diploması için programların nasıl seçilip, bunlara nasıl 
başvurulacağı ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde teknik ve mesleki eğitim olanakları konusunda  
bilgiler. 

2. Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma – B.D. mastır, doktora dereceleri, ve doktora sonrası 
programlar ve buna ek olarak eğitimlerini ve uygulamalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde daha da 
ilerletmek isteyen profesyoneller için sertifika ve lisans süreçleri konusunda bilgiler. 

3. Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon – en çok bir yıl süreyle 
Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim fırsatları ve buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri dışından 
derece , diploma veya sertifika almak için uzaktan eğitim programlarıyla eğitim almak konusunda genel 
bilgiler. Bu kitapçık aynı zamanda A.B.D. yüksek eğitim kurumlarının akreditasyonu ile ilgili ayrıntılı 
bilgi içerir. 

4. Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler – 
Bir B.D. üniversitesi veya koleji tarafından kabul edildikten sonra Birleşik Devletlere gitmenizi 
planlamak için yardım. Bu kitapçık vize başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmak, ve 
kampusa vardığınızda nelerle karşılaşacağınız konularında çok değerli bilgiler içerir. Bu sadece B.D. 
Dış İşleri Bakanlığı’nın http://exchanges.state.gov/education/educationusa/ adresindeki internet sitesinde 
bulunur. 
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G İ R İ Ş  

Birleşik Devletlerde 1,700’den fazla üniversite ve diğer kurumlar yüksek lisans programları sunar. Bu geniş 
seçenek herkesin ihtiyacını karşılayacak bir program olduğunu gösterir, ama sizin için en doğru programı 
nasıl bulacaksınız? Bu kitapçığın hedefi size hem doğru seçimleri yapabilmeniz için gerekli bilgi hem de  
başarılı başvurular hazırlamanız için güven sağlamaktır.Dokuzuncu bölüm, “Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim”, 
dişçilik, tıp, hemşirelik, veterinerlik, ve hukuk gibi konularda kariyer yapmak isteyenler için her dalda 
başvuru sürecini anlamaya yardımcı olur. Onuncu bölüm, B.D.de edinecekleri akademik deneyimle 
fırsatlarını genişletmek isteyen doktora sonrası adaylar ve bilim adamları için fırsatları tartışır. 

Neden Amerika Birleş ik Devletleri’nde Okumal ıs ın ız? 

İşte size dünyanın dört bin yanından 500,000’den fazla1 uluslararası öğrencinin eğitimlerini ilerletmek için 
Birleşik Devletleri seçmelerinin birkaç nedeni: 

Kalite: B.D. kolejleri kaliteli programları, eğitim kadroları, tesisleri ve kaynaklarıyla dünya çapında üne 
sahiptir.  

Seçenek: A.B.D. eğitim sisteminin kurum çeşitleri, akademik ve sosyal çevreler, giriş koşulları, doktora 
programları, ve uzmanlaşabileceğiniz konular açısından dünyada rakipsizdir.  

Değer: Geleceğinize yapacağınız bir yatırım olarak, bir A.B.D. derecesi size paranızın karşılığını en iyi 
şekilde verir. Eğitim ücretlerinin ve yaşama giderlerinin çok geniş bir yelpazeye dağılması ve 
üniversitelerden biraz mali yardım Amerika Birleşik Devletleri’nde okumayı sizden önceki binlerce öğrenci 
için mümkün kılmıştır 

Bu kitapçıkta ayrıca sonuç alan başvurular (5. bölüm) ve vize başvurusu süreci (7. bölüm)konularında 
yardım bulacaksınız. Kabul yazınız elinize geçtiğinde, Birleşik Devletlere vardığınızda nelerle 
karşılaşacağınız konusunda ipuçları isteyebilirsiniz (8. bölüm). Kitapçığın sonunda,  Terimler Sözlüğü 
Birleşik Devletlerde okumak için başvurduğunuzda sık sık karşınıza çıkacak bazı kelimeleri veya deyimleri 
açıklar.  

Birleş ik Devletler Eğ i t im Bilgi ve Dan ışma Merkezleri 

 “Danışma merkezinden aldığım yardım ve desteği olduğundan fazla değerli 
göstermek çok zor. Merkez benim için Amerikan eğitim sistemi konusunda ilk ve 
en önemli kaynaktı. Merkezde bulunan kitaplar, dergiler, ve Internet bağlantısı son 
derece yararlı oldu, ve orada çalışanlar hedeflerime ulaşmam için bana çok 
yardımcı oldu.” 
— Rusya’dan bir iş yönetimi öğrencisi 

Kendiniz için en uygun okulları seçmek ve başarılı başvurular hazırlamak sizin yönünüzden sorumluluk ve 
dikkatli bir planlama gerektirir, ama hemen hemen her ülkede sizin ihtiyaçlarınızı anlayacak ve size yardım 
edebilecek danışmanlar vardır. 450’den fazla B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezini bünyesinde barındıran 
dünya çapında bir şebekede Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak konusunda sizin için gerekli bilgi ve 
önerileri bulabilirsiniz. Size ve ailenize B.D.’de üniversite seçimi ve başvurularla ilgili konularda yardım 
edecek bu konuyla ilgili özel eğitim almış eğitim danışmanlarının yanı sıra dizinler, rehberler, kolej 
katalogları, ve giriş testleriyle ilgili bilgilerin tümünü bu merkezlerde bulabilirsiniz. Bazı merkezler kolej 
fuarları ve seminerleri de düzenlemektedir. Bilgi ve danışma merkezlerinde video ve grup sunuşları, Web 
sitelerine ulaşım ve bağımsız kaynak kitaplıkları olarak ücretsiz tanıtıcı bilgi alabilirsiniz, ancak bazı 
merkezlerde ek hizmetler ücrete tabi olabilir.  

Bütün B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri Birleşik Devletlerdeki eğitim olanaklarının çeşitleri 
konusunda tarafsız bilgi sağlamak amacıyla B.D. Dış İşleri Bakanlığı tarafından desteklenir. Ancak, 
merkezlerin ve onları yöneten kuruluşların isimleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Size en yakın merkezi 

                                                      
1 Open Doors2000: Open Doors on the Web, http://www.opendoorsweb.org/.  Institute of International Education, New York, N.Y. 



 13

bulmak için bölgenizdeki B.D. sefareti veya konsolosluğu ile bağlantı kurabilir veya A.B.D. Dış İşleri 
Bakanlığının http://educationusa.state.gov adresindeki Internet sitesindeki listeden yararlanabilirsiniz. 

Başvurularınızda şansınız bol olsun.! 

Yararl ı  Internet Siteleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumak İstiyorsanız Kitapçık Dizisinin Çevrimiçi Uyarlaması  
http://educationusa.state.gov 

Dünya Çapındaki B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri Rehberi  
http://educationusa.state.gov 

“Merkezdeki eğitim danışmanları Amerika Birleşik Devletleri’nde okumakla ilgili 
birçok sorunu aydınlatmak konusunda bana destek oldular ve her zaman yardım 
eli uzatmaya hazırdılar.  Ayrıca orada bulunan mükemmel kaynaklar sayesinde 
seçimim dahilindeki kolejler ve üniversiteler hakkında çok şey öğrendim.”  
— Malezya’dan psikoloji öğrencisi 
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1 .  B Ö L Ü M  –  B . D . ’ D E  Y Ü K S E K  L İ S A N S  E Ğ İ T İ M İ  

Birleşik Devletlerdeki yüksek lisans eğitim sistemi büyük bir olasılıkla size ülkenizde sunulan sistemden 
farklı olacaktır. Bu bölümde Birleşik Devletlerdeki yüksek lisans diploma programları, farklı kurumlar ve 
eğer bir B.D. üniversitesinde okumak isterseniz karşılaşacağınız bazı temel terimler ve fikirler 
açıklanacaktır. 

Yüksek Lisans Dereceleri  

Birleşik Devletlerde sunulan iki yüksek lisans derecesi mastır ve doktora dereceleridir; her ikisi de araştırma 
ve sınıf çalışması içerir. Yüksek lisans eğitiminin lisans eğitiminden farkı daha derin bir eğitim sunması, 
uzmanlığın ve eğitim yoğunluğunun artmasıdır. Lisans seviyesiyle karşılaştırıldığında yüksek lisans 
seviyesinde eğitim ve öğrenme daha kişiye yöneliktir. 

Yüksek lisans dersleri öğrencilerin çalışma alanlarının temel konularında çok iyi hazırlanmış olduklarını 
varsayar. Konuya göre, dersler resmi olup, fakülte üyelerince verilen konferans sunuşlarından oluşur; veya 
oldukça resmiyetten uzak olup, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında tartışmalara ve fikir alışverişine önem 
verir. Seminerler konferans derslerine kıyasla daha küçük öğrenci gruplarından oluşur ve öğrencilerin 
tartışmalara katılmasının yanı sıra sunuşlar da yapması gerekebilir. Sınıfa katılım, araştırma yazıları ve 
sınavların hepsi çok önemlidir. 

Derece koşulları “kredi” (bazen “ünite” veya “saat” olarak da adlandırılabilir) olarak belirtilir, ve her ders 
genellikle üç veya dört kredi kazandırırken, sınıfta geçirilen süreyi ve gereken çalışmayı yansıtır. Bir 
öğrenci, eğer üniversite geleneksel iki-yarıyıl sistemiyle çalışıyorsa, çoğunlukla her akademik yıl için 24 
kredi toplayabilir. 

Mastır Dereceleri  

Mastır derecesi, öğrencinin uzmanlaşmış bilgi dalında, bakalorya eğitiminin çok ötesinde, ek eğitim ve 
öğretim sağlar. Mastır dereceleri çok farklı konularda verilir ve başlıca iki çeşit program vardır: akademik ve 
profesyonel. 

Akademik Mastır : Sanat Mastırı (M.A.) ve Bilim Mastırı (M.S.) dereceleri genellikle geleneksel sanatlar, 
bilim ve beşeri ilimler gibi bilim dallarında verilir. Özgün araştırma, araştırma metodolojisi, ve saha 
araştırması üzerinde durulur. Bu programlar genellikle 30 ila 60 kredi tamamlanmasını gerektirir ve normal 
olarak tam-zamanlı bir eğitimle bir veya iki akademik yılda tamamlanır. Doğrudan doktora seviyesine yol 
açabilirler. (Aşağıdaki “Önemli Fark”a bakınız.)  

Bir çok mastır programı tezli veya tezsiz seçeneğini sunar. Her iki durumda da derece aynıdır ancak 
akademik koşullar biraz farklıdır. Tezsiz programdaki öğrenciler araştırma ve tez yazmak yerine daha fazla 
sınıf çalışması alırlar ve bütün sınıf çalışmaları bittikten sonra kapsamlı bir yazılı sınava girerler. Tez içeren 
derece programlarındaki öğrenciler, genellikle hem sınıf çalışmalarını hem de tezlerini kapsayan kapsamlı 
bir sözlü sınava girerler. 

Profesyonel Mastır: Bu derece programları öğrenciyi ilk dereceden başlayarak belirli bir mesleğe doğru 
götürürler. Profesyonel mastır dereceleri genellikle “son” mastır programlarıdır, yani, doktora derecesine 
devam edilmez. Bu mastır dereceleri genellikle belirgin ve tanımlayıcı unvanlarla gösterilir, örneğin iş 
idaresi mastırı (M.B.A.), sosyal çalışma mastırı, eğitim mastırı veya güzel sanatlar mastırı. Profesyonel 
mastır programlarının diğer konuları arasında gazetecilik, uluslararası ilişkiler, mimarlık, ve kent planlaması 
vardır. Profesyonel mastır dereceleri özgün araştırmadan daha çok bilginin doğrudan uygulanmasına 
yöneliktir. Akademik derece programlarından daha fazla yapılandırılmış olup, çoğunlukla her öğrencinin 
benzer veya eş eğitim programları almasını gerektirir. Bu programlar kuruma ve eğitim konusuna bağlı 
olarak bir yıldan üç yıla kadar sürer. 

Profesyonel derece programları genellikle 36 ile 48 ünite  (bir veya iki-yıllık tam-zamanlı eğitim) 
tamamlanmasını  gerektirir ve genellikle tez seçeneğini sunmazlar. Her zaman lisan derecesinin belirli bir 
konuda olması gerekmez, ama konuyla ilgili önceden bir eğitim veya sınıf çalışması önerilir. 
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Önemli Fark: Mastır programlarının arasındaki çok önemli bir fark doktora derecesine devam etmek 
isteyen öğrenciler için tasarlanıp tasarlanmamış olduklarıdır. Belirgin olarak doktora programına 
yönelmeyenler son mastır programları olarak bilinir. Çoğu profesyonel mastır dereceleri bu sınıfa dahildir. 
Daha sonra bir doktora derecesine devam etmeniz durumunda, son mastır programında elde ettiğiniz 
kredilerin transfer edilebileceği veya uygulanabileceği kesin değildir. 

Bazı kurumlar belli seviyede sınıf çalışması tamamlayan ancak doktora çalışmasına devam etmeyen 
öğrencilere son mastır derecesi verseler de, belirli bölümlere girişi sadece muhtemel doktora adaylarıyla 
sınırlarlar. Diğer bölümler doktora programlarına giriş koşulu olarak mastır derecesi isterler.  

Politikalar kurumdan kuruma, ve her kurumda bölümler arasında farklılık gösterdiğinden, yüksek lisans 
bölümleriyle doğrudan bağlantı kurarak mastır ve doktora adayları için yapılarını ve Kabul koşullarını 
belirlemek en iyisidir.  

Doktora Dereceleri  

Doktora dereceleri araştırma için bilim adamlarını, ve çoğu kez, geleceğin kolej ve üniversite öğretim 
üyelerini eğitmek için tasarlanmıştır. Doktora derecesinin alınması, öğrencinin belirli bir bilim dalında 
eğitilmiş araştırmadan sorumlu bilim adamı kapasitesine sahip olduğunu gösterdiğini belgeler. 

Doktora seviyesinde, Ph.D. (felsefe doktoru) akademik bilim dallarında verilen en yaygın derecedir. Diğer 
doktora dereceleri öncelikle eğitim (Ed.D – Eğitim Doktorası) ve iş idaresi (D.B.A. iş idaresi doktorası) gibi 
profesyonel alanlarda verilir. Doktora programları ileri seviyede sınıf çalışması, seminerler, ve öğrencinin 
özgün araştırmasını anlatan ve fakülteden bir danışmanın gözetiminde tamamlanan bir inceleme (tez) 
yazılmasını içerir. 

Genellikle en az üç en çok beş yıllık bir eğitim ve sınıf çalışmalarının hepsinin tamamlanmasından sonar, ve 
hem öğrenci hem de danışman öğrencinin hazır olduğuna karar verince kapsamlı bir sınav uygulanır. Bu 
sınavın amacı öğrencinin dersler ve bağımsız araştırmasında edindiği bilgiyi yaratıcı ve özgün bir biçimde 
kullanma becerisini ölçmektir. Öğrencilerin seçtikleri alanda kapsamlı bir bilgiye sahip olduklarını 
göstermeleri gerekir. Bu sınavın başarıyla tamamlanması öğrencinin sınıf çalışmasının sonunu ve 
araştırmaya odaklanmasının başlangıcını belirtir. 

Öğrenciler doktora derecesine özgün ve önemli bir araştırmayı tamamlamaları, bu araştırmayı anlatan bir tez 
yazmaları, ve bu bilim dalında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşan bir panel önünde çalışmalarını 
başarıyla savunmaları sonucunda hak kazanırlar. Bu da ek iki veya üç sene alabilir. Bu nedenle, bir doktora 
derecesine hak kazanmak, lisans derecesinden sonra, eğitim konusuna bağlı olarak en az beş en çok sekiz yıl 
alabilir. 

Birleşik Devletlerde geleneksel olmayan çeşitli doktora programları bulabilirsiniz; bu programların koşulları 
geleneksel programlarınkinden çok farklı olabilir. Muhtemel öğrenciler girmeyi düşündükleri her programa 
kabul edilmek için  ne gerektiğinden, ve dereceyi elde etmek için ne gerektiğinden emin olmalıdır. Bu bilgi 
genellikle üniversite kataloglarında ve internet sitelerinde veya doğrudan doğruya ilgili bölümlerde bulunur. 

Akademik Takvim 

Bir programa güz döneminde (Ağustos/Eylül’de başlar) başlamak en iyisidir. Bir çok dersin belli bir sırayla 
alınması gerekir ve farklı bir dönemde başlarsanız dereceyi tamamlamak için zaman kaybedebilirsiniz. 
Ayrıca, akademik yılın başında başlarsanız, Birleşik Devletlerde okumaya alışmak ve bölümdeki diğer 
öğrencilerle tanışmak daha kolay olur. Son olarak, yıl ortası yerine güz döneminde başlayan öğrencilerin 
burs fırsatları daha fazla olabilir. (Daha fazla bilgi için üçüncü bölümdeki “Yüksek Lisans Eğitimi için Mali 
Kaynak Bulmak” konusuna bakınız.) 

Ders Yükü ve Not Verme 

“Ders yükü” öğrencinin her dönem aldığı ders sayısıdır. Yüksek lisans öğrencileri için normal ders yükü üç 
veya dört derstir, bu da her dönem dokuz veya 12 kredi demektir. B.D. Göçmen Bürosu uluslararası 
öğrencilerin kurum tarafından tam-zamanlı olarak Kabul edilecek bir ders yükü almalarını şart koşar. 
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Geçer notlar tipik olarak “A”dan “D”ye kadar bir ölçek üzerinden verilir ve “F” bir dersten kalındığını 
gösterir. Bir yüksek lisans derecesi programını tamamlamak için genellikle en az orta bir not olan “B” 
gerekir. Diğer not sistemleri sıfırdan başlayan, ve 3,4 veya 5’e giden not-derecesi; geçer/kalır; Yüksek geçer/ 
düşük geçer; veya diğer şekillerde olur. 

Kredi, ders yükü, not sistemleri ve koşullar kurumdan kuruma değişir. Baş vurmadan önce belirli bir 
programın kurallarının farkında olduğunuzdan emin olun. 

Kurum Çeş i t leri  

Kolejler, Üniversiteler, ve Enstitüler: Aralarındaki Fark 

Birleşik Devletlerde diploma derecesi veren kurumlar bu adlardan herhangi birini taşıyabilirler ve kolejler ve 
enstitülerin üniversitelere kıyasla daha aşağı derecede olduğu hiçbir şekilde söylenemez. Genel olarak, 
kolejler daha küçük olup, doktora derecesi vermezler. Üniversiteler ise doktora programları dahil, çok çeşitli 
yüksek lisans programları verirler. Üniversiteler eğitim (geleneksel olarak kolejlerin güçlü yanıdır) 
araştırmaya da önem verir ve doktora programı veren üniversitelere genellikle araştırma üniversitesi denir. 
Bu kitapçığın başından sonuna kadar “okul”, “kolej” ve “üniversite” sözcükleri birbirinin yerine 
kullanılacaktır.  

Bir enstitü çoğunlukla yakın ilişkili ders konusu grupları için diploma programları üzerinde uzmanlaşır. Bu 
nedenle teknoloji enstitüleri, moda enstitüleri, sanat ve tasarım enstitüleri ve benzerlerinde sunulan diploma 
programlarıyla karşılaşacaksınız. Araştırma merkezleri yüksek lisans derecesi veya araştırma ve eğitim 
fırsatları sunarlar, ancak bazıları üniversitelere bağlı bazıları ise değildir.  

Her kurum bünyesinde fen ve edebiyat fakültesi, işletme okulu gibi okullar bulunur. Her okul kendi eğitim 
konusunda kolejin veya üniversitenin sunduğu diploma programından sorumludur. 

Özel ve Devlet Kurumları  

Hem devlet, hem de özel üniversiteler derece programları verirler. “Devlet” ve “özel” terimleri 
üniversitelerin mali açıdan nasıl desteklendiğini gösterir.  

Devlet üniversitelerine eyalet üniversitesi de denebilir. Bazılarının adı içinde “eyalet üniversitesi” sözcükleri 
veya “doğu” veya “kuzey” gibi bir bölgesel öğe bulunur. Eyalet üniversiteleri çok büyük olup, genelde en az 
20,000 öğrenci kaydı alırlar ve özel üniversitelere oranla daha geniş bir öğrenci dağılımı kabul ederler. 
Eyalet üniversiteleri mali desteklerinin bir bölümünü bulundukları eyaletten sağladıkları için, onların eğitim 
ücretleri çoğunlukla özel üniversitelerinkinden daha düşüktür. Ayrıca, eyalet sakinleri{ XE "Eyalet 
üniversiteleri:Eyalet sakinleri için eğitim ücreti" } (o eyalette yaşayan ve vergi ödeyenler)  eyalet dışından 
gelenlerden{ XE "Eyalet üniversiteleri:Eyalet dışından olanlar için eğitim ücreti" } çok daha düşük bir 
eğitim ücreti öderler. Uluslararası öğrenciler eyalet-dışından olarak kabul edilirler ve bu nedenle eyaletteki 
kurumların düşük eğitim ücretlerinden yararlanamazlar.  

Özel kurumların mali kaynağını öğrencilerin eğitim ücretleri, yatırım gelirleri, araştırma kontratları, ve özel 
bağışların bir bileşimi oluşturur. Özel üniversitelerde eğitim ücretleri eyalet üniversitelerine göre daha 
yüksektir ve eyalet içinden ve eyalet dışından olan sakinler arasında bir ayırım yapılmaz. Dinsel bir 
bağlantısı olan kolejler ve tek-cinsiyetli kolejler özeldir. Genelde, özel üniversitelerin en çok 20,000 
kayıtları olup, özel kolejlerin kampuslarında en çok 2,000 öğrenci olur. 

Mali açıdan oluşan düşünceler dışında, bir yüksek lisans programını seçerken, üniversitenin devlet veya 
özele ait olması etken olmamalıdır. Her iki çeşit kurumda da çok kaliteli programlar bulunur. Esas olan 
kurumun yüksek lisans programına verdiği önemdir. Bu bağlılığın göstergesi kurumun birinci sınıf bir 
öğretim kadrosu bulundurmak istemesi ve yüksek eğitim için, kütüphaneler, laboratuvarlar, bilgisayarlar ve 
diğer gereçler gibi mükemmel tesislerdir. Bir çok bilim dalında üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer 
etken, sizin ilgi alanınıza giren diğer dallarda güçlü bölümlerin olmasıdır. Bu sizin kendi alanınızla ilgili 
diğer bilim dallarında bilim adamlarına ve derslere ulaşabilmenize olanak sağlar. Yüksek lisans eğitimi için 
bir kurum seçmek bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  
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Uzaktan Eğ i t im{ XE "Uzaktan eğ i t im" } 

Uzaktan eğitim, Birleşik Devletlerde kısa bir mesleki kurstan doktora derecesine kadar birçok şey 
konusunda eğitim almanın gittikçe artan bir şekilde tercih edilen yoludur ve uzaktan eğitimin öğretim 
yöntemlerini kullanarak yüksek lisans programları sunan pek çok kuruluş vardır. Uzaktan eğitim modelinde 
öğrenciler derslere kampustaki sınıflarda katılmamakta; bunun yerine dersler “uzaktan” Internet, uydu 
televizyonu, video konferans, ve diğer elektronik ulaşım araçlarıyla verilmektedir. Bunun uluslararası 
öğrenciler için anlamı şudur: her ne kadar yüz yüze görüşmeler ve kampus çalışmaları için Birleşik 
Devletlere kısa süreler için gitmeleri gerekebilecekse de, artık bir B.D. diplomasını ülkelerinde okuyarak 
alabileceklerdir.  

Öğrencilerin uzaktan eğitim aracılığıyla diploma almak için eğitim görebilmeleri için öz disiplin ve kendi 
başına çalışabilme gibi bazı özel niteliklere sahip olmaları gereklidir. Eğer uzaktan eğitimi düşünüyorsanız, 
programın kaliteli olup olmadığını, kuruluşun Birleşik Devletlerdeki akreditasyonunu, ve sizin ülkenizde 
tanınıp tanınmadığını çok derinlemesine araştırarak bu seçeneğin sizin gelecekteki hedefleriniz için uygun 
bir seçenek olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Uzaktan eğitim konusunda daha fazla bilgiyi bu dizinin 
Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim{ XE "Uzaktan eğitim" }, ve Akreditasyon{ 
XE "Akreditasyon" } başlıklı üçüncü kitapçığında bulabilirsiniz. 

Bir A.B.D. Kolejinde Diploma Almadan Okumak{ XE  "Diploma almadan okumak" 
} 

Birleşik Devletlerde bir kolej veya üniversitede diploma almadan okumak mı istiyorsunuz? Belki de belirli 
konularda bilginizi geliştirirken, B.D.’deki kampus yaşamını denemek istiyorsunuz. Bu, hiç şüphesiz, eğitim 
deneyiminize yararlı bir katkı olacaktır, ve B.D. kolejleri sizin gibi öğrencileri hoş karşılar. Üniversitelerle 
yazışarak, durumunuzu açıklamalı, ve “özel öğrenci” veya “ziyaretçi öğrenci” statüleri için bilgi 
istemelisiniz. Birleşik Devletlerdeki kısa-dönem eğitim olanakları için bu dizinin Üçüncü Kitapçığına bakın.  

Özetleyecek Olursak 

− Birleşik Devletlerde sunulan iki yüksek lisans derecesi mastır ve doktora dereceleridir. Her ikisi de sınıf 
çalışması ve bağımsız araştırma içerir. Derecenin tamamlanması için gereken süre programına göre 
değişir: mastır derecesi için en az 12 en çok 24 ay, doktora derecesi için ise lisans derecesinin üstüne 
beş yıldan sekiz yıla kadar süre gerekir. 

− Mastır derecesi programları akademik veya profesyonel olur, öğrencileri doktora derecesine ulaştırmak 
için tasarlanmış olabilirler. Bunun tersi de mümkündür. Sizi ilgilendiren programların yapısını anlamak 
için üniversite kataloglarını ve bölüm tanımlarını dikkatle inceleyin. 

− Birleşik Devletlerde yüksek lisans seviyesinde “özel öğrenci” statüsünde derece almadan da eğitim 
alabilirsiniz. 

− Akademik yıl dokuz ay sürer ve sömestr, trimestr veya çeyrek yıla bölünür. 

− Sınıf çalışmaları saat, kredi veya ünite ile ölçülür. 

− Geçer notlar “A”, “B”, “C” ve “D”dir. Bazen ondalık sistem de kullanılır. Yüksek lisans öğrencilerinin 
programa devam edebilmeleri ve derecelerini alabilmeleri için genellikle ortalamada “B” notu 
tutturmaları gerekir. 

− Birleşik Devletlerde yüksek lisans programı veren kurumlar kolej, üniversite veya enstitü olarak 
adlandırılır. Aralarındaki başlıca fark derece seviyeleri ve konulardaki uzmanlık seviyeleridir. 

− Kurumlar ölçek ve yer açısından oldukça büyük farklılık gösterirler. Özel veya devlete bağlı olabilirler, 
bu onların sadece mali kaynaklarını gösterir, kalite veya program çeşidiyle bir ilgisi yoktur.  
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Yararl ı  Internet Siteleri 

B.D. Eğitim Sisteminin Genel Açıklaması 
http://www.ed.gov/NLE/USNEI/  
http://www.edupass.org  

Uzaktan Eğitim{ XE "Uzaktan eğitim" }  
http://educationusa.state.gov  
(Bu dizinin üçüncü kitapçığının çevrimiçi versiyonundaki “Yararlı İnternet Siteleri” ne bakınız.)  

Amerika Birleşik Devletleri’nde Diplomasız Eğitim 
http://educationusa.state.gov  
(Kısa-dönem eğitim ve İngilizce dil programları için bu dizinin üçüncü kitapçığının çevrimiçi 
versiyonundaki “Yararlı İnternet Siteleri” ne bakınız.) 

Üniversitelerin İnternet siteleri için bu kitapçığın 2’inci bölümüne bakın. 



 19

2 .  B Ö L Ü M  –  S İ Z İ N  İ Ç İ N  E N  İ Y İ  Y Ü K S E K  L İ S A N S  
P R O G R A M I N I  S E Ç M E K   
Binlerce mil öteden bir üniversite seçmek{ XE "Üniversite seçmek" },  – özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’nde aralarından seçim yapabileceğiniz bu kadar çok büyük üniversite varken -- bazı zorluklara yol 
açar. Ancak, eğer önceden planlar ve araştırmanızı dikkatle yaparsanız,  ihtiyaçlarınızı karşılayan kurumlar 
açısından kullanışlı son eleme için bir aday listesi oluşturabilirsiniz. Her öğrenci farklıdır. Seçiminizi 
yaparken hem eğitiminiz, hem de yaşam tarzınız açısından sizin için önemli olan unsurları düşünmelisiniz.  

Bu bölüm üniversiteler için kısa bir liste oluştururken düşünmeniz gereken akademik, yaşam tarzıyla ilgili 
unsurları ele alır ve daha fazla yardım ve bilgiyi nerede bulacağınız konusunda size yardımcı olur. Doğru ve 
uygun akademik ve kişisel tercihi bulmak sizin tarafınızdan dikkatli bir planlama, araştırma ve haberleşme 
gerektirir. Herkese uyan özel bir yanıt veya formül yoktur. Bu iyi düşünme ve araştırma sürecini Birleşik 
Devletlerde okumaya başlamak istediğiniz tarihten 12 ile 18 ay önce başlatmalısınız.  

1. ADIM – Eğ i t im ve Kariyer Hedeflerinizi Tan ımlay ın  

Eğitiminiz ve kariyeriniz için hedef belirlemek size en uygun yüksek lisans programınızı seçmek konusunda 
yardımcı olacak ve başvuru süresi boyunca sizi motive edecektir. Ayrıca size kariyer hedeflerinizi ve yüksek 
lisans eğitimi için başvuruyla ilgisini açıklamanız gereken başvuru mektubunuzu yazmanız konusunda da 
yardımcı olacaktır. Son olarak, kariyer hedeflerinizi tanımlamak o kariyer için hangi niteliklerin gerekli 
olduğunu ve ülkenizde B.D. kredilerinin geçerli olup olmayacağını  öğrenmenizi sağlayacaktır. 

Eğitim ve kariyer hedeflerinizi tanımlamak için kendinize şu soruları sorun: 

− Kariyer olarak ne istiyorum? Bu alanda kendi ülkemde iş bulabilir miyim? Bu mesleğe girmek için 
hangi yüksek derece gereklidir? 
Bu alanda çalışanlarla ve meslek birliklerinin temsilcileriyle görüşün . Ülkenizdeki eğitim veya kariyer 
danışmanları hem değişik meslekler için gerekli beceriler ve eğitim konusunda, hem de ülkenizdeki 
farklı  alanlarda profesyonellere duyulan ihtiyaç konusunda bilgi sahibi olabilirler. 

− Birleşik Devletlerde okumak benim kariyerimi nasıl etkileyecek? Yüksek lisans derecesi bana daha 
yüksek bir maaş sağlayacak mı? 
Eğitimcilere, hükümet yetkililerine, ve ülkenizde çalışan profesyonellere kariyerinizdeki bu noktada bir 
B.D. eğitiminin nasıl bir değer taşıdığını danışın. Kazancınıza bir katkısı olup olmayacağını öğrenin. 
Planlamanızda ülkenize döndüğünüz zaman kendi alanınızda ortaya çıkabilecek yeniden değerlendirme 
veya sertifika koşullarını dahil edin.  

− B.D. derecelerinin ülkemde tanınma sistemi nedir? 
Bir çok ülkede B.D. derecesi çok değerlidir ve derecenin tanınması doğrudan doğruya olur. Ancak, bazı 
ülkelerde, özellikle eğitim sistemi Birleşik Devletlerden belirgin biçimde farklı olanlarda, Birleşik 
Devletlerde kazanılacak yüksek lisans dereceleri resmen tanınmayabilir, veya farklı bir seviyede 
tanınabilir. Eğer durum böyleyse, B.D. eğitimini bilgi ve deneyim açısından isteyebilirsiniz. 
Başvurunuza başlamadan önce size en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine, veya eğitim 
bakanlığına ya da uygun yetkili kimselerle bu durumu inceleyin . Bu dizinin üçüncü kitapçığında 
akreditasyonla ilgili bölüme bakın. Bu adım özellikle Birleşik Devletlerde profesyonel bir programa 
katılmayı düşünüyorsanız çok önemlidir çünkü profesyonel eğitim için koşullar titizlikle korunur ve 
ülkeden ülkeye büyük değişiklik gösterir. 

2. ADIM – Bir B.D. Eğ i t im Bilgi ve Dan ışma Merkezine Dan ış ın  

“Bilgiyi her yerden kolaylıkla elde edebilirsiniz, ama doğru programın nasıl 
seçileceğini bilmek çok daha zor olabilir.” – Macaristan’dan Almanca dili ve 
edebiyatı öğrencisi  

bu bürolardaki eğitim konusunda deneyimli eğitimciler Birleşik Devletlerde okumak konusunda bilgi ve 
tavsiyeler verirler. Danışmanlar aşağıdaki konularda sorularınızı yanıtlamak üzere size yardımcı olmak için 
hazırdırlar: 
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− Eğitim sistemi konusunda ülkeniz ve Birleşik Devletler arasındaki denklik; 

− Sizin konunuzda eğitim almak için giriş koşulları;  

− Size uygun kurumları bulmak için başvuru gereçlerini kullanmak; 

− Ülkenizde ve Birleşik Devletlerde mali yardım kaynakları; 

− Test ve diğer uygulama koşulları; 

− Başvurunuzun hazırlanması;  

− Eğitiminizin planlanması;  

− Birleşik Devletlerdeki akademik ve kültürel yaşama uyum göstermek;  

− Ülkenize döndükten sonar eğitiminizi kullanmak. 

− Size en yakın bilgi veya danışma merkezini bulmak için, ülkenizdeki Amerikan sefareti veya 
konsolosluğuyla bağlantı kurun, veya B.D. Dış İşleri Bakanlığının  
http://exchanges.state.gov/education/educationusa/ adresindeki internet sitesine başvurun. B.D. eğitim, 
bilgi ve danışma merkezleri B.D. sefaretlerinde, Fulbright Komisyonlarında, çift uluslu merkezlerde, 
Amerikan kütüphanelerinde, ya da, bazı ülkelerde AMIDEAST veya IIE - Institute of International 
Education (Uluslararası Eğitim Enstitüsü) ofislerinde bulunur.  

Merkezle bağlantı kurduğunuzda aşağıdaki bilgileri verebilmelisiniz: 

− elde etmiş olduğunuz dereceler; 

− eğitim konunuz; 

− Birleşik Devletlerde ne zaman okumaya başlamak istediğiniz; 

− İngilizce dili yeterliğiniz; 

− Mali yardıma ihtiyacınız olup olmadığı. 

Eğitim danışmanlarına ek olarak, B.D. kolejleri ve üniversitelerinin yakın zamanda geri dönmüş mezunları 
da Birleşik Devletlerde okumak konusunda mükemmel kaynaklardır.  

3. ADIM – Programlar için bir K ısa Liste Oluşturun  

Hangi kurumlara başvuracağınıza karar vermek vereceğiniz en önemli kararlardan birisidir. Çok ciddi 
düşünmeyi gerektirir. Yüksek lisans programları arasında büyük bir çeşitlilik olduğundan, elde etmek 
istediğinizin ne olduğunu çok açık ifade edebilmek ve aradığınız programları hangi kurumların sunduğunu 
öğrenmek özellikle önemlidir.  

Sizin Eğitim Konunuzu Sunan Üniversiteleri Belirleyin  

İlk ve en önemli adımınız sizin konu alanınızı ve o konuda gerçekleştirmek istediğiniz uzmanlaşmayı sunan 
kurumları belirlemektir. Aşağıda açıklanan çeşitli insan, elektronik, ve basılı kaynakları kullanarak siz, 
bölüm ve öğretim kadrosu arasındaki doğru akademik “uyum”u bulmak Birleşik Devletlerde başarılı bir 
yüksek lisans deneyiminin anahtarı olabilir. 

Basılı Rehberler: Kurumları derece programlarına göre sıralayan ve yüksek lisans eğitimi konusunda 
yararlı makaleler içeren bir kaç genel rehber (bu kitapçığın sonundaki kaynakçaya bakın) vardır. Farklı 
konular için meslek birlikleri de Birleşik Devletlerdeki üniversite bölümlerini içeren rehberler basarlar. 
Bunlarda değişik uzmanlık konuları hakkında bilgi ve fakülte araştırma konuları da ele alınır. Kurumlar ve 
programları konusunda en belirgin bilgiyi üniversite katalogları içerir. Bu rehberlerin ve katalogların bir 
çoğunu B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde ve bazı üniversite kütüphanelerinde bulabilirsiniz. 
Tanıdıklar: Kurumunuzdaki öğretim üyelerine ve Birleşik Devletlerde okumuş öğrencilere planlarınızdan 
söz edin. Büyük bir olasılıkla onların Birleşik Devletlerde kendi tanıdıkları ve düşünülmesi gereken 
üniversiteler konusunda önerileri olacaktır. Bir de, Birleşik Devletlerdeki üniversitelerle programları 
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hakkında soru sormak veya ilgi duyduğunuz bölümdeki diğer uluslararası öğrencilerle iletişim kurmak için 
doğrudan bağlantı kurmaktan çekinmeyin.  

“Süreci yaşamış birisiyle konuşun. Onlar size hiç bir okulun broşüründe 
bulamayacağınız bilgiler verebilirler.” — Gana’dan tıp öğrencisi 

Kolej Internet Siteleri ve E-Posta: { XE "Üniversite seçmek:Kolej Internet siteleri ve E-posta" }Birleşik 
Devletler Internet kullanımı açısından dünyada birinci sıradadır. Hemen hemen bütün B.D. üniversite ve 
kolejlerinin diploma programları, başvuru işlemleri, akademik bölümler, öğretim üyeleri, kampustaki 
tesisler, ve diğer konularda son derece bol bilgi içeren Internet siteleri vardır. Çoğu kez, kolej katalogunun  
bir kopyasını da çevrimiçi olarak inceleyebilir veya sonradan okumak üzere bilgisayarınıza indirerek 
yükleyebilirsiniz. Birçok sitenin okula başvuru ve kampustaki yaşamla ilgili sorularınızı seve seve 
yanıtlayacak uluslararası öğrenciler de dahil olmak üzere o andaki öğrencilerinin e-posta adreslerini 
yayınladığını da unutmayınız. İlgilendiğiniz kolej ve üniversitelerin sayısını azalttığınız zaman, son olarak 
nereye başvuracağınıza karar vermeden önce profesörlere ve kayıt kabul görevlilerine e-posta atarak özel 
sorularınızı yanıtlamalarını isteyebilirsiniz. 

Internet’te Kolej Aramaları: { XE "Kolej aramaları" }Bazı İnternet siteleri kolej ve üniversitelerden 
bağımsız olup, eğitim almak istediğiniz konuya, coğrafi tercihinize, veya sizin belirteceğiniz farlıklı bir 
kriter sıralamasına göre kurum araması yapmanızı sağlarlar. Bu bölümün sonundaki listede üniversite 
aramaları sunan internet sitelerini bulabilirsiniz. B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerindeki görevliler, 
internetteki arama sitelerinin kullanımı konusunda size yardımcı olabilirler ve belirli programlar konusunda 
nerede bilgi bulacağınız konusunda öneriler yapabilirler. 

“Düşündüğünüz programın tam olarak sizin istediğiniz gibi olduğundan emin 
olmak için üniversitelerle temasa geçin.” — Portekiz^’den lojistik öğrencisi  

Diğer üç bilgi kaynağı aşağıdadır:  

B.D.’de Üniversite Fuarları{ XE "Kolej fuarları" } ve Gezileri: B.D. üniversitelerinin temsilcileri 
ülkenizi ziyarete gelebilirler. B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma 
merkezleri" } size kayıt kabul görevlileri ve öğretim üyeleriyle yüz yüze görüşme olanağı sağlayacak olan ve 
yakın zamandaki A.B.D. kolej fuarları veya diğer ziyaretler konusunda bilgi verebilir. Bunların çoğu 
eğitiminize başlamayı düşündüğünüz yıldan bir önceki yılın baharında veya sonbaharında gerçekleşir. Bu 
nedenle araştırmalarınıza erkenden başlamanız çok önemlidir. 

Kampusları Gezmek{ XE "Üniversite seçmek:Kampusları gezmek" }: Birleşik Devletlerde bir tatil 
yapabilirseniz, bu, ilgilendiğiniz kampusları ziyaret etmeniz için çok büyük bir fırsat olacaktır. Birçok 
üniversite, mevcut öğrencileri rehberliğinde, kolej turları düzenler; daha fazla bilgi için kayıt kabul bürosuna 
başvurun. Kampus hakkında iyi bir fikir edinebilmek için akademik tesisleri ve kalacak yerleri, öğrenci 
birliğini ve kütüphaneyi gezin. Amerikalılar dost canlısı olmakla tanınırlar. Bu nedenle kolej yaşamının 
gerçekten nasıl olduğunu öğrenmek amacıyla öğrencilerle konuşun.  

Eğitim Danışmanları ve Öğrenci Kayıt Büroları{ XE "Community koleji:Eğitim danışmanları ve 
öğrenci kayıt büroları" }: Dünyanın birçok yerinde özel temsilciler veya acenteler, B.D. kolejlerine 
öğrenci almak için çalışırlar. Ayrıca bir de B.D. koleji seçme ve başvurunuzu hazırlama işlemlerinde size 
belli bir ücret karşılığında yardımcı olan özel eğitim danışmanları vardır. Bu eğitim danışmanları ve özel 
temsilciler genellikle B.D. kolejleri mezunları veya B.D. eğitim sisteminin yararlarını ve avantajlarını 
tanıtmak için çalışan kimselerdir. Ancak, bazen böyle olmayabilirler. Hizmetlerinden yararlanmadan önce 
eğitim danışmanlarının veya temsilcilerinin belgelerini ve geçmişteki performanslarını kontrol etmek çok 
önemlidir  

Eğer size yardımcı olabilen, bilgili ve güvenilir bir temsilci veya danışman bulabilirseniz, o size Birleşik 
Devletlerde bir üniversite seçmek ve ona başvurmak konusunda çok yararlı olabilir. Ancak, temsilci veya 
danışmanın geçmiş başarı hikayelerini kendi ülkenizden olan öğrencilerden doğrulatmaya dikkat edin. O 
sırada Birleşik Devletlerde okuyan ve o temsilcinin veya danışmanın yardımıyla orada olan öğrencilerin 
ismini  ve adresini isteyin. Yazarak, e-postayla veya telefonla bu öğrencilerin bazılarıyla temasa geçerek, 
onların eğitim aldıkları kolej ve temsilci veya danışmandan aldıkları hizmet konusunda ilk elden bilgi alın. 
Bu önlemler, özellikle temsilci veya danışman vereceği hizmet karşılığında yüksek ücret istiyorsa, çok 
önemlidir. Son olarak, tarafsız bir kaynak aracılığıyla (B.D. eğitim bilgi ve danışmanlık merkezi{ XE 
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"A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } gibi) temsil edilen kolejin geçerliliğini ve akreditasyon 
statüsünü kontrol edin. 

“Öncelikli iletişim yöntemi olarak ABD İnternet’e her gün daha fazla yöneldi çok 
önemli bir araçtır.” — İngiltere’den MBA öğrencisi  

Akreditasyon{ XE "Akreditasyon" } Durumunu Kontrol Edin:  

Bir A.B.D. kolejinin veya üniversitesinin en önemli kalite göstergesi akreditasyon statüsüdür. 
Düşündüğünüz bütün kurumların gerektiği gibi akredite olmasına dikkat etmek çok önemlidir. Diğer birçok 
ülkenin tersine, Birleşik Devletlerde eğitim kurumlarını onaylayan hükümete bağlı merkezi bir ofis yoktur. 
Bunun yerine, hükümetle bağlantısı olmayan akreditasyon kuruluşlarınca yürütülen ve isteğe bağlı bir sistem 
vardır ve okulların standartlara uygunluğu denetlenir. 

Bir yandan bütün B.D. kolejlerinin geniş kabul gören akreditasyon{ XE "Akreditasyon" } formları varken, 
diğer yandan Birleşik Devletlerde akreditasyonun karmaşık bir alan olduğu unutulmamalıdır. Çok farklı 
çeşitte akreditasyon olup, çok fazla sayıda akreditasyon kuruluşu vardır. Ayrıca diploma veren kurumların 
akredite olması veya belli bir biçimde akreditasyon sahibi olmaları kanuni bir gereklilik değildir. Bu 
karmaşıklıktan ötürü, başvurduğunuz kurumun diplomasının anavatanınızdaki hükümet ve ülkenizdeki ilgili 
meslek kuruluşları, bakanlıklar, veya işverenler tarafından tanınıp tanınmayacağını çok önceden dikkatle 
araştırın. Ayrıca, ülkenize geri dönen mezunlardan o kurumdan aldıkları diplomayı kendi mesleklerinde 
başarı ile kullanıp kullanamadıklarını öğrenin.  

B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } ülkenizde B.D. 
derecelerinin tanınması konusunda ve B.D.’de  derece veren bir kurumun gerekli akreditasyona sahip olup 
olmadığı konusunda bilgi verebilir. Akreditasyon konusunda daha ayrıntılı bilgi bu dizinin üçüncü kitabında 
ve bu bölümün sonunda listelenen İnternet sitelerinde bulunabilir. 

Düşünülmesi Gereken Diğer Konular  

Sıralamalar: { XE "Sıralamalar" }{ XE "Üniversite seçmek:Sıralamalar" }Birleşik Devletlerde, en iyi 10, 
20, 50 ve hatta 100 üniversitenin bile resmi bir listesi yoktur. B.D. hükümeti üniversitelerin bir sıralamasını 
yapmaz.  Karşınıza çıkacak sıralamalar genellikle gazeteciler tarafından üretilmiş olup, büyük bir olasılıkla 
yanlıdır. Aralarında bazen akademik standartların veya genel itibarın bulunmadığı çok geniş bir yelpazeye 
yayılmış kriterlere dayanırlar. Özellikle hangi kriterlere dayandırıldığı açıklamayan sıralamalara karşı 
dikkatli olun. Daha ciddi sıralamalar kararınız için bir başlangıç noktası oluşturabilir; yine de, sizin için “en 
iyi” kolej bu bölümde önerilenler unsurlara dayanarak sizin için en doğru olduğuna karar verdiğiniz kolejdir.  

Staj veya Denizaşırı Eğitim Programları: Birçok B.D. üniversitesi müfredat programlarına sizin için 
ilginç olabilecek stajları (gönüllü veya ücretli iş) veya denizaşırı eğitim (“yurtdışında oku”) programlarını 
katmışlardır. 

Büyüklük: Bazı kurumlar küçüktür ve bir veya iki konuda derece sunarlar; bazıları ise büyüktür ve bir çok 
konuda derece sunarlar. Nereye başvuracağınızı seçerken, kurumun büyüklüğünün yanı sıra, bölümün ve 
derece programının da büyüklüğünü düşünmelisiniz. Büyük bir kurum daha iyi akademik tesisler 
sunabilirken, küçük bir kurum daha kişisel hizmetler sunabilir. Aynı şey derece programının büyüklüğü için 
de geçerlidir. Bir çok öğrencisi olan büyük bir program ihtiyacınız olan bireysel ilgiyi veremeyebilir; ancak, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler için daha fazla çeşitlilik  olabilir ve diğer öğrencilerden daha çok yardım 
gelebilir. Küçük bir derece programı kendi konunuzda sizi yeterince geniş bir görüş çeşitliliğiyle bir araya 
getiremez. 

B.D. kampuslarındaki öğrenci nüfusu büyüklük olarak 200 ile 60,000 öğrenci arasında değişebilir. Bazı 
üniversiteler kendi postaneleri, bakkalları ve alışveriş merkezleriyle küçük şehirlere benzer. Diğerleri büyük 
ve yoğun nüfuslu kentsel bölgelerde olmalarına rağmen çok düşük sayıda kayıt alabilirler. Sizin için hangi 
fırsatların önemli olduğunu belirleyin ve kolej kataloglarını bunları düşünerek inceleyin. 

Yer: Üniversiteler, bir çok kurumun bulunduğu büyük kentlerden, tek bir kurumun büyük bir bölgeye 
hizmet verdiği kırsal alanlara kadar Birleşik Devletlerin her bölgesinde yer alırlar. Şehirde yerleşik 
kampuslar çeşitli yemek, eğlence, kültür ve alışveriş olanakları sunar. Kentler kırsal bölgelere kıyasla nüfus 
açısından daha çeşitli olup, belirli ülkelerden gelmiş önemli sayıda sakinleri vardır. Ancak kentler daha 
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pahalı da olabilir.  Kırsal bir üniversite ise daha sessiz, daha kolej-merkezli bir çevre anlamına gelebilir. 
İklim de ayrıca düşünülmelidir. Kuzeydoğunun dört mevsiminden, Arizona’nın çöllerine ve Florida’nın 
astropikal iklimine kadar neredeyse sonsuz bir çeşitlilik vardır.  

Öğrenci Hizmetleri: B.D. üniversiteleri öğrencilere çok çeşitli hizmetler sunar. Bunların arasında 
uluslararası öğrenci danışmanları, kampus oryantasyon{ XE "Oryantasyon" } programları, rehberlik 
hizmetleri, yasal yardım hizmetleri, konut büroları, değişik yemek seçenekleri, sağlık merkezleri, özel ders 
hizmetleri, İkinci Dil Olarak İngilizce programları, yazı yazma laboratuvarları, kariyer planlama gibi 
hizmetler vardır. Muhtemel öğrenciler üniversitelerde sunulan olanakları kıyaslayarak kendi ihtiyaçlarına en 
uygun olan hizmetleri bulabilirler. 

Engelli Öğrencilere sunulan Hizmetler: { XE "Engelli öğrenciler" }Eğer özel ihtiyaçlarınız varsa, 
seçtiğiniz üniversitenin size uygun olduğundan emin olun. Kolejlerle yazışmak için çok zaman ayırın. 
Birleşik Devletlere gitmeyi planladığınız tarihten en az iki yıl önce araştırmalarınıza başlamanızı öneririz. 
Üniversitelerden bilgi istediğiniz zaman, engeliniz konusunda kısa bir bilgi vererek sizin gibi öğrencilere 
sundukları yardımlar hakkında bilgi isteyin. Ayrıca kampusta engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarıyla 
ilgilenen  büroyla temasa geçerek sundukları hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Bu Engelli 
Öğrenci Hizmetleri Bürosu veya Engelli Hizmetleri Bürosu adı altında özel bir büro olabilir ya da 
kampustaki bir genel öğrenci hizmetleri bünyesinde yer alabilir. Bazı kolejler öğrenme engeli olan 
öğrenciler için kapsamlı programlar sunarken, diğerleri bu öğrenciler için bazı özel hizmetler sunar. Siz ve 
aileniz sunulan bu hizmetleri inceleyerek ihtiyaçlarınızla karşılaştırmalısınız. Hangi hizmetlerin 
kendiliğinden ve ücretsiz olarak verildiğini, hangilerinin ise önceden ayarlanması gerektiğini ve ücretli 
olduğunu öğrenin. Başvurunuzu yaptığınızda engelinizi belgelemeniz gerekir. Kampusu ziyaret etmeniz 
önerilir. Eğer mümkünse, kolejde sizinle aynı engeli olan bir öğrenciyle bağlantı kurarak daha kişisel bir 
bakış açısı elde edebilirsiniz. Engelli öğrenciler gerekli belgeleri sunarak özel olanaklar isteyebilir veya 
yüksek lisans giriş testlerini ve tüm  sınavları öğretim yılı içinde alabilirler.  

4. ADIM – Nereye Başvuracağ ın ıza Karar Verin 

Listenizi sizin eğitim konunuzu ve ilgili uzmanlık alanlarını veren 10 ila 20 akredite olmuş kuruma 
indirdiğinizde bu kurumlar arasındaki tarafsız verileri birbiriyle karşılaştırmalısınız. Bunu yaparken sadece 
kurumların sıralamasına ve değerlendirmelerine bakmayın; en tanınmış ve en zor girilen üniversiteyi seçmek 
yerine doğru bölümü seçmek  Belli bir disiplin için mükemmel itibarı olan en az beş veya altı okul olacaktır. 
Unutmayın ki bölümün itibarı en çok öğretim üyelerinin itibarına bağlıdır. Bazen belli bir kişiden eğitim 
almak prestijli bir adı olan bir üniversitede eğitim almaktan daha önemlidir. Unutmamanız gereken bir diğer 
konu, asistanlık ve öğretim üyeliği öğrenci ve öğretim kadrosunun araştırma konusundaki ilgilerinin birbirini 
tutamsına bağlıdır. Önceden yapılacak iyi bir araştırma size akademik ve profesyonel hedeflerinizi 
karşılayacak bölümleri olan k-okulları bulmanıza yardımcı olur ve mali yardım alabilme şansınızı arttırır. 

Aşağıdaki noktaları ele alarak üniversiteler arasındaki farkları listeleyen bir karşılaştırma tablosu yapın: 

− Kütüphaneler ve bilgisayar tesisleri dahil, araştırma programları ve tesisleri; 

− Bölümün büyüklüğü (öğrenciler ve eğitim kadrosu) ve kurumun büyüklüğü; 

− Öğretim kadrosunun nitelikleri; 

− Kurumun, ve geçerliyse bölümün veya programın akreditasyonu; 

− Ders ve tez koşulları; 

− Derecenin tamamlanması için gerekli sure; 

− Akademik giriş koşulları, buna test sonuçları (daha fazla bilgi için 4. bölüme bakın), dereceler, ve 
gerekli ortalama lisans notları; 

− Eğitim ücretleri, harçlar, kitaplar, v.s. 

− Mali yardımın olması (daha fazla bilgi için 3.bölüme bakın) 

− Yer, konut seçenekleri, kampus ortamı, iklim, ve yaşama maliyeti; 
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− Kampusta bulunan uluslararası öğrenci hizmetleri ve gerekli diğer hizmetler.  

Mali açıdan karşılayamayacağınız ve hak ettiğiniz mali yardımı vermeyen, kişisel ihtiyaçlarınızı 
karşılamayan, niteliklerinize uymayan giriş koşulları olan üniversiteleri eleyin. Seçiminizi kişisel ve 
profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılayan, mali açıdan karşılayabileceğiniz, ve giriş için gerekli niteliklere sahip 
olduğunuz  üniversitelere indirin. Başvurmayı planladığınız dört ila yedi üniversitelik son bir kısa liste 
hazırlayın. Daha fazla bilgi için 5. Bölüme, „Başarılı Başvurular Hazırlamak“  

Özetleyecek Olursak 

− İlk önce, en uygun programı seçmenize yardımcı olmak için eğitim ve kariyer hedeflerinizi belirleyin. 

− B.D eğitim bilgi ve danışma merkezleri sadece derece programları konusunda değil, Birleşik 
Devletlerde okumanın her yönüyle ilgili olarak  bilgi ve tavsiye verir. 

− Rehberler ve İnternet siteleri yararlı bilgi kaynaklarıdır, ama kendi kurumunuzdaki öğretim üyeleri ve 
Birleşik Devletlerde okumuş öğrencilerle de görüşmelisiniz. B.D. üniversite fuarları ve kampus 
ziyaretleri sizin uygun programları belirlemeniz için yararlı araçlardır. Derecelendirmeler de yardımcı 
olabilir, ancak dikkatle ve diğer daha tarafsız verilerle beraber kullanılmalıdır. 

− Başvurmayı düşündüğünüz bütün derece programlarının akreditasyon durumunu kontrol edin ve 
derecenin ülkenizde tanınıp tanınmayacağını öğrenin.  

− Sizin konunuzu ve uzmanlık alanınızı/alanlarınızı sunan programların kısa listesini belirlediğiniz 
zaman, finansman maliyeti ve olabilecek yardımlar, giriş koşulları ve gerekli dereceler, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler, ve kampus hizmetleri ve tesisleri açısından programları karşılaştırın.  

Yararl ı  Internet Siteleri 

A.B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } Rehberi 
http://educationusa.state.gov  

Üniversitelerin Ana Sayfalarına Bağlantılar 
http://www.siu.no/heir  

Üniversitelerin Arama Siteleri 
http://www.collegenet.com  
http://www.collegeview.com  
http://www.educationconnect.com  
http://www.embark.com  
http://www.gradschools.com  
http://www.petersons.com  
http://www.studyusa.com  

Akreditasyon{ XE "Akreditasyon" } Bilgileri  
http://www.chea.org  
http://exchanges.state.gov/education/educationusa. (Bu dizinin üçüncü kitabındaki “Akreditasyon” başlıklı 
dördüncü bölümüne bakın.)  

Okulların Sıralamalar{ XE "Sıralamalar" }{ XE "Üniversite seçmek:Sıralamalar" }ı  
http://www.library.uiuc.edu/edx/rankings.htm  

Engelli Öğrenciler{ XE "Üniversite seçmek:Engelli öğrenciler" }{ XE "Engelli öğrenciler" } için Bilgiler 
http://www.miusa.org  
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3 .  B Ö L Ü M  –  E Ğ İ T İ M İ N İ Z İ  F İ N A N S E  E T M E K  

Birleşik Devletlerde eğitim pahalı görünebilir, ama belki de şimdiden bu eğitimin yatırılan paranın 
karşılığını en iyi biçimde verdiğinin farkına varmışsınızdır. Bu bölüm B.D.’de yüksek lisans eğitimiyle ilgili 
maliyetleri daha ayrıntılı olarak inceleyecek ve giderlerinizi karşılayabilmeniz için yollar gösterecektir. 
Üniversiteler ve diğer kaynaklardan mali yardım da bunlara dahildir. 

Önceden Planlamak 

Uluslararası öğrencilerin Birleşik Devletlerde bir koleje veya üniversiteye kabul edildikten sonra gerek 
duydukları parayı kolayca bulabilecekleri sadece bir mittir. Gerçekte, böyle bir varsayım zorluklara ve hayal 
kırıklılığına yol açar. Bir çok kurum bütün burslarını ve kredi fonlarını akademik yılın başlamasından çok 
önce bağlarlar. Bir de, öğrenci vizesi başvurusunun bir parçası olarak, hem yüksek lisans kayıt kabul bürosu 
hem de bulunduğunuz yerdeki B.D. sefareti veya konsolosluğuna yıllık masrafların tamamını 
karşılayabileceğinizi kanıtlayabilmeniz gerekir. Eğer Birleşik Devletlere beraberinizde bir eş ve/veya çocuk 
getirmeyi düşünüyorsanız, ailenize bakabileceğinizi de kanıtlamalısınız. 

Birleşik Devletlerde yerleşik mali yardımı ayarlamanın en iyi zamanı evden ayrılmadan öncedir. Burslar ve 
yardımlar için son müracaat tarihi hareketinizden bir buçuk yıl önce kadar erken olabilir. Üniversiteler, 
başvuru sürecinin bir parçası olarak, öğrencilerden masrafları nasıl karşılayacağınızı ayrıntılı olarak 
açıkladığı bir mali beyan ister. 

Önceden planlama yapmak size bağımsız bursları araştırmak ve fon verebilen üniversite programları 
belirlemek için size yeterli zaman sağlayacaktır. B.D.’deki üniversitelerin profesörleri kendi bölümlerindeki 
mali yardım ve fon alacak öğrencilerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlendiği için, eğer mümkünse, 
ilgilendiğiniz bölümlerindeki profesörlerle kişisel temas kurmaya çalışın. 

Giderlerinizi Hesaplamak 

Birleşik Devletlerde okumakla ilgili olarak temel giderleriniz okul ücreti ile harçlar ve yaşama giderleridir. 
Bunlar çok farklı olabileceğinden, eğitiminizle ilgili masraflar konusunda size kontrol sağlar. Bütün B.D. 
üniversiteler kendi kurumlarıyla ve bölgeleriyle ilgili giderler konusunda bilgi yayımlarlar. Giderlerinizi 
hesaplarken aşağıdaki noktaları da göz önünde bulundurun: 

Okul Ücreti ve Harçlar{ XE "Okul ücreti ve harçlar" } 

Okul ücreti size verilen eğitimin maliyetidir, harçlar ise kütüphane, öğrenci faaliyetleri, veya sağlık merkezi 
gibi hizmetlere karşılık ödenir. Uluslararası yüksek lisans öğrencilerinin, eğer mali yardım tarafından 
karşılanmıyorsa, hem eğitim ücretlerini, hem de harçları ödemesi gerekmektedir. Bazı üniversiteler 
uluslararası öğrencilerden ek bir zorunlu sağlık sigortası{ XE "Sağlık sigortası" } ücreti de alabilirler. 

Her ne kadar okul ücreti ve harçlar okuldan okula çok büyük ölçüde değişse de, ücret ve harçların yüksek 
olmasıyla kurumun kalitesi arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Belli bir kolej tarafından istenen miktar en 
başta nasıl bir okul olduğuna bağlı olarak birçok unsurlara dayanır. Genellikle özel üniversitelerdeki{ XE 
"Özel üniversiteler" } ücretler ve harçlar eyalet üniversitelerinden{ XE "Eyalet üniversiteleri" } daha 
yüksektir. Eyalet üniversiteleri eyalet içinden olan öğrencilere göre eyalet dışından gelen öğrencilerden daha 
fazla ücret alırlar. Hemen hemen her durumda, eyalet üniversitelerinde okuyan uluslararası öğrenciler eyalet 
sakinlerinin oranlarına hak kazanamadıkları için bütün eğitim programı boyunca ücretlerini bu yüksek 
orandan ödeyecektir. Unutulmaması gereken bir başka konu, en düşük ücret ve harcı alan üniversitenin aynı 
zamanda en düşük hayat pahalılığına sahip olmayacağıdır. Her iki unsuru da dikkatle inceleyerek yıllık 
giderleriniz için daha gerçekçi bir tahmin yapabilirsiniz. 

Ücretler ve harçlar okuldan okula değiştiği ve her yıl %5 arttığından son rakamlar için en iyi kaynak güncel 
üniversite katalogları, Internet siteleri, veya B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde{ XE "A.B.D. 
Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } bulabileceğiniz başvuru malzemeleridir. Başvurunuzu yaptığınız 
zaman kurumun güncel maliyetleri teyit etmesini isteyin. 
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Yaşama Giderleri{ XE "Yaşama giderleri" } 

Yaşama giderleri çok değişir ve kişisel yaşam tarzına bağlıdır. Birleşik Devletlere aile bireylerinizi de 
getiriyorsanız bu kuşkusuz aylık masraflarınızı arttıracaktır. 

Yaşama giderlerinin en yüksek olduğu yerler büyük şehirler, California ve Kuzeydoğudur. Güneyde, Orta 
batıda  ve diğer bölgelerde maliyetler çok daha düşük olabilir. Güncel yaşama giderleri için üniversite 
katalogları ve Internet siteleri iyi bir bilgi kaynağıdır. Bildirdikleri toplam yaşama giderleri içinde genellikle 
oda, yemek, kitaplar, sağlık sigortası, ve kişisel giderler gibi ortalama bir dağılım bulabilirsiniz. Sizin B.D. 
eğitim bilgi ve danışma merkezinizden{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } şehre veya 
kuruma göre güncel aylık yaşama giderleri konusunda bilgi alabilirsiniz. 

Sizin temel yaşama giderleriniz kuşkusuz yemek ve kalacak yeri içerecektir. Ancak, aşağıdaki masrafları da 
hesaba katmayı unutmayın: 

Kitaplar ve Araç Gereçler: Üniversiteler öğretim yılı için gerekli kitap ve malzemelerin maliyetini 
hesaplar. Birleşik Devletlerde okuyan öğrencilerin ders kitaplarını kendileri alması gerekir ve kitap parası 
oldukça yüksek olabilir. Birçok kurumun kampusun içinde kitap satışı vardır. Bu mağazaların çoğu 
kullanılmış kitapları daha düşük bir ücretle satın almanıza veya sömestr sonunda elinizdeki kitabı düşük bir 
fiyata satmanıza olanak sağlar. Eğer özel malzeme gerektiren mühendislik, sanat, veya mimarlık gibi bir 
alanda eğitim alacaksanız giderlerinizin ortalamanın daha üstünde olacaktır. 

Ulaşım: Üniversitelerin çoğu tarafından bildirilen yaşama giderleri Birleşik Devletler ve anavatanınız 
arasında yapacağınız yolculukları içermez. Anavatanınız ve okulunuz arasında yapacağınız gidiş geliş  
yolculuğunu yıllık bütçenize eklemeyi unutmayın. Kampus dışında yaşamayı ve koleje gidip gelmeyi 
planlıyorsanız bunu da bütçenize ekleyin.  

Diğer Kişisel Giderler: Kişisel giderler arasında temel ihtiyaçlar, giyim, ve hizmetler yer alır. Sağlık 
sigortası{ XE "Sağlık sigortası" } gereklidir. Bakmanız gereken kimseler – bir eş ve/veya çocuklar – ya da 
özel tıbbi ihtiyaçlarınız varsa, yaşama giderleriniz için daha fazla paraya ihtiyacınız olacaktır. 

Eğ i t im Giderlerinizi Finanse Etmek 

Mali planlamanızı yapmaya Birleşik Devletlerde okumayı düşündüğünüz tarihten en az 12 ay önce 
başlamalısınız. Kolej eğitiminizi finanse etmek aşağıdakilerden oluşur: 

− kişisel mali kaynaklarınızı değerlendirmek; 

− almaya hak kazanabileceğiniz mali yardımları belirlemek; 

− etkin başvurular derlemek (5. bölüme bakınız); 

− eğitimle ilgili giderlerinizi azaltmak.  

Kişisel Mali Kaynaklarınızı Değerlendirmek 

Elinizdeki bütün mali kaynakları ve her birinden ne kadar kullanabileceğinizi düşünün. Örneğin: 

− ailenin yıllık geliri: yakın ailenizden eğitiminize katkıda bulunacak her üyesinin yıllık kazancı; 

− aile varlıkları: banka hesaplarında, hisse senetlerinde, tahvil ve bonolardaki yatırım, iş gelirleri, ailenin 
alacakları, ve acil durumlarda satış ve kredi yoluyla para kazanabileceğimiz diğer bütün varlıklar; 

− hareketinize kadar geçecek sürede kendi kazancınız: tasarruflarınız, hediyeler, yatırımlar veya mal 
varlığından gelecek kazançlar;  

− diğer kaynaklar: Birleşik devletlerdeki akrabalar veya eğitim giderlerinizin tamamını veya bir kısmını 
üstlenmiş bir sponsor (kişi, hükümet büroları veya özel kuruluşlar). 

Eğer mevcut kişisel kaynaklarınızla eğitiminizi karşılayamıyorsanız, mali yardım için başvurmanız gerekir.  

Mali Yardım Kaynaklarını Belirlemek 
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Değişik kaynaklara mali yardım için başvurabilirsiniz ama sadece uygun olduğunuz kaynaklara başvurmanız 
önemlidir. 

Yardımlar için büyük rekabet söz konusudur; eksik, gecikmiş, kötü yazılmış, veya düzensiz başvurular siz 
veya bir başka aday arasındaki farkı yaratabilir. Bu nedenle önceden plan yapın, iyi plan yapın, dikkatle 
hazırlanın ve talimatlara uyun. Kaliteli bir mali yardım talebini oluşturabilmek için kendinize yeterli süre 
tanıyın ve başvurunuzu son müracaat tarihinden çok önce yapın. 

Mali yardım kaynakları konusunda daha fazla bilgi için, bu bölümün sonunda yer alan listedeki kaynaklara 
başvurun. Başvuru kaynaklarının ve rehberlerin çoğunu B.D. eğitim bilgi  ve danışma merkezlerinde 
bulabilirsiniz. Ayrıca merkezlerdeki danışmanlar ülkenizdeki kaynaklar konusunda size daha fazla bilgi 
verebilirler. Bu bölümün sonunda listelenen internet sitelerine de bakabilirsiniz. 

Anavatan Kaynakları: Bir bilgi ve danışma merkezine veya yerel bağlantılara danışarak, hükümetin burs 
programları, bölgesel yardım programları, yerel veya yabancı ülke kuruluşları veya şirketlerinden 
gelebilecek mali yardım konusunda veya ülkenizdeki yüksek lisans öğrencilerine yardım eden, bankaları 
veya dini kurumları hakkında bilgi alabilirsiniz.  

B.D. Hükümeti Yardımı: Fulbright Programı, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde yaşayan insanlar 
arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek için kurulmuş olup, yüksek lisans için burslar verir. Bunlar çok çeşitli 
olup, sadece yaşama ve eğitim giderlerini ödeyen seyahat burslarıdır. Her ülkede bulunmayabilirler. 
Adayların başvurularını kendi ülkelerinde yapmaları ve ilgili ofis tarafından onaylanmaları gerekir. Eğer 
ülkenizde bir Fulbright Komisyonu varsa, burs çeşitleri konusunda bilgi isteyin. Eğer yoksa, bütün B.D. 
eğitim bilgi ve danışma merkezleri veya B.D. sefareti veya konsolosluğundaki kamuoyu bölümünden bilgi 
alabilirsiniz.  

Bazı gelişmekte olan ülkelerde, sponsorluğunu B.D. Dış İşleri Bakanlığının yaptığı kısa-dönem yüksek 
lisans veya mastır derecesi eğitimleri için destek programları vardır. Bu programlar için aranan uygunluk 
koşulları değişir. Ama genelde yerel kuruluşlar çalışanlarını belirli bir gelişme hedefi için gereken eğitim 
veya kurslar için aday gösterirler. 

Bazı burs programları bölgesel olarak faaliyet gösterirler. Örneğin Afrika’nın Sahra bölgesinde USAID- 
Agency for International Development (Uluslararası Gelişme Bürosu) tarafından ATLAS -  Advanced 
Training for Leadership and Skills (Liderlik ve beceriler için İlerlemiş Eğitim) adlı bir program mali olarak 
desteklenmektedir. B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri size ülkenizdeki B.D. hükümetinin  sponsor 
olduğu diğer programlar hakkında bilgi verecektir. 

Unutmayın, B.D. Eğitim Bakanlığı ve eyalet-kaynaklı mali yardımlar sadece B.D. vatandaşları içindir. 

Özel B.D. Kaynakları ve Uluslararası Kuruluşlar: Özel B.D. temsilcilikleri, vakıfları, şirketleri, ve 
profesyonel dernekleri genellikle uluslararası değişimi arttırmak için mali yardım verirler. Birleşmiş 
Milletler ve Amerikan Eyaletleri Birliği (OAS) gibi uluslararası kuruluşlar diğer mali yardım kaynaklarıdır. 
Bu kurumlar büyük ve karmaşık olduğundan, onlara doğrudan yazarak mali yardım istemek çok etkili 
olmayacaktır. Uygun koşullara sahip olduğunuz belirli bursları bulmak için bilgi ve danışma 
merkezlerindeki başvuru yayınlarını kullanın ve başvurunuzu belirtilen büroya gönderin. Birçok burslar 
kadınlar, mühendisler, veya gazeteciler gibi gruplara yöneliktir.; bu kategorilerden birine girip girmediğinizi 
anlamak için dikkatle inceleyin. Genellikle sosyal ve tabii ilimler ve beşeri ilimlerdeki öğrenciler için daha 
fazla burs imkanı vardır. Sadece kriterlerine uyduğunuz burslara başvurun. 

Eğer başvurunuz bir araştırma veya proje önerisi yazmanızı şart koşuyorsa, bu adıma çok dikkat edin. Eğer 
mümkünse, önerinizi sizin alanınızda görevli ve Birleşik Devletlerde çalışmış bir profesörün kontrol 
etmesini sağlayın. Daha fazla bilgi için “Araştırma Önerisi Yazmak” başlıklı bölüme bakın. 

B.D. Üniversiteleri: Yüksek lisans öğrencilerinin neredeyse üçte biri eğitimlerini B.D. üniversitelerinden 
aldıkları mali yardımlarla karşılarlar. Ancak, mali yardım olanakları, eğitim konusuna, eğitim düzeyine, ve 
kurumun cinsine (fonların çoğu araştırma üniversitelerinde olacaktır) göre değişir. Bir de, bazı üniversiteler, 
öğrenciler ancak birinci sömestri veya eğitimlerinin birinci yılını tamamladıktan sonar yardım ederler. 

Mali yardım sunan üniversiteleri belirlemek için Üniversite başvuru kitaplarını veya bilgi ve danışma 
merkezlerindeki arama programlarına bakın. Ayrıca mali yardım konusunda bilgiyi doğrudan üniversitelerin 
kataloglarında veya internet sitelerinde de bulabilirsiniz. Bazı üniversite başvuru kitapları birinci sınıf 
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yüksek lisans öğrencilerine verilen mali yardım konusunda bilgi içerir ama bu istatistikler hem uluslararası 
hem de B.D. öğrencileri içindir. 

Uluslararası öğrenciler dahil, bütün öğrenciler, bazı yüksek lisans mali yardımları için B.D. gelir vergisi 
ödemek zorundadır. Eğer bir üniversiteden mali yardım alırsanız, her hangi bir vergilendirmeye tabi olup 
olmayacağınızı dikkatle araştırın. 

Üniversitelerden alabileceğiniz başlıca mali yardımlar aşağıda sıralanmıştır. 

− Araştırma bursları: Bölümler ve kurumlar bursları akademik başarı esasına göre normalde bir yıllık 
eğitimin sonunda verirler. Yüksek lisans bursları çok yüksek olmayıp, ya sadece eğitim ücretini ve 
harçları karşılar, ya da tam burs olup, eğitim ücreti ve harçların yanı sıra yaşamsal gereksinmeleri 
karşılayacak aylık şeklindedir. Araştırma bursları nadiren yaşama ve eğitim gereksinmelerinin tamamını 
karşılar.  

− Asistanlıklar: Yüksek lisans seviyesinde asistanlıklar en sık rastlanan mali yardım biçimidir. 
Asistanlıklar eğitim alanıyla ilgili hizmetler karşılığında ödenen para olup haftada ortalama 20 saattir. 
Bazen asistanlığın yanı sıra eğitim ücretlerinden ve harçlardan muafiyet de sağlanır. Bu nedenle 
asistanlığın masraflarınızı hangi oranda karşılayacağını öğrenmek önemlidir. Üç çeşit asistanlık vardır: 
 
Öğretim asistanları: üniversite bölümlerinde yüksek lisansın birinci yılında olup, giriş dersleri alan çok 
sayıda lisans öğrencisi içindir. Eğitim asistanları (Teaching Assistants – TA) lisans seviyesindeki 
laboratuar sınıflarını denetler, tartışma gruplarını yönetir, veya küçük sınıflarda ders verir. Gittikçe 
artarak, üniversiteler adayların TA olmadan önce TSE – Test of Spoken English (Konuşulan İngilizce 
Testi) testine girmelerini şart koşmaya başlamıştır. Üniversiteler genellikle eğitim asistanlarının, onları 
B.D. eğitim ortamına hazırlayan eğitim programlarını tamamlamalarını ister. Eğer eğitim asistanlığına 
başvurmayı düşünüyorsanız, daha önce edinmiş olduğunuz eğitim verme deneyimlerinizden söz edin. 
 
Araştırma asistanlığı eğitim alanıyla ilgili araştırma hizmetlerini içerir. Araştırma asistanlığının 
avantajı, tezinizle veya uzun vadeli akademik meraklarınızla ilgili olmasıdır. Araştırma asistanları (RA 
– Research Assistant) ortaya koydukları araştırma kişiler arası becerileriyle seçilir. Bilgisayar becerisi, 
yazı yazma becerisi ve bir ekipte çalışma deneyimi en önemli üç niteliktir. Sizin alanınızda burs veren 
üniversiteler bulun ve bu üniversitelere araştırma asistanlığı için başvurun. Araştırma kaynakları sizin 
ilgi alanınızla örtüşen kurumlara başvurursanız, sizin alanınızda verilecek burslar için araştırma yapan 
profesörler, eğer bir de kanıtlanmış araştırma deneyiminiz varsa, diğerlerinin arasından sizin 
başvurunuzu seçeceklerdir. 
 
İdari asistanlık haftada 10 ila 20 saat arasında uluslararası Öğrenci Bürosu gibi idari bürolarda çalışmayı 
gerektirir. Çoğu kurumda her büro ile tek tek temas etmeniz gerekecektir. Sadece bir kaç kurumda bir 
başvuru merkezi olabilir. Her kurumdan gelen malzemeleri dikkatle okuyarak başvurunuzu nereye 
yollayacağınızı öğrenebilirsiniz. 
 
Her kurumda kısıtlı sayıda asistanlık açıldığından bunlar için çok yüksek rekabet vardır. Uluslararası 
öğrenciler B.D.den öğrencilerle yarışmak zorundadır. Genelde, mastır öğrencilerinden çok doktora 
öğrencilerinin destek alması daha olasıdır. Her ne kadar mali ihtiyaçlar göz önünde bulundurulsa da, en 
önemli etken akademik başarı ve o konuda geleceği olmasıdır. Pratikte yüksek lisans öğrencileri için 
bütün burslar bir yıllık olarak düzenlenir. Yenilenme otomatik olmayıp, performansınıza ve kaynaklara 
bağlıdır; ancak, genellikle, bölümler size sürekli destek verilmesi için ellerinden geleni yapacaklardır. 
Bir kuruma kayıt olduktan sonra, bir sonraki yıl için kaynak aramaya başlamalısınız. 
 
Üniversite kaynaklarına başvurmak için çeşitli programlardan hangi büroları  sorumlu olduğunu öğrenin 
ve başvuru malzemelerini isteyin. Yüksek lisans okulu kaynakları kontrol ediyor olabilir, veya bölüm 
veya program bunları yönetebilir, ya da her ikisinin bileşimi olabilir. Kaynaklara ait bilgileri dikkatle 
okuyun çünkü başvuru süreci karmaşık ve zaman alıcı olabilir. 
 
Size bir öneri yapıldığında, burs paketinin eğitim ücretleri ve harçlar, yaşamsal gereksinmeleri 
karşılayan aylık, bursun süresi ve görev sorumluluklarını karşılaştırın. Birden fazla öneri alırsanız, her 
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kurumun bursunu tartarak, en iyi kararı vermelisiniz.  Hangi kuruma gideceğine hiçbir zaman sadece 
burs açısından karar vermeyin, çünkü mali yardımın programın kalitesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bir 
kurumu seçmek karmaşık ve önemli bir karardır; bütün etkenleri düşünerek, kendiniz  için en iyi seçimi 
yapınız. 

− Çalışma: Tam-zamanlı öğrenciler için diğer yardım çeşitleri arasında haftada 20 saati geçmemek üzere 
kampusta yarı-zamanlı çalışmadır. Mevcut B.D. göçmen yönetmeliği hem uluslararası yüksek lisans 
öğrencileri hem de eşleri için üniversite dışında çalışmayı sınırlar; çoğu kez tüm  eğitim süresince eşler 
ne kampus içinde ne de dışında hiçbir işe giremezler.Kampusta iş sınırlı olup rekabete dayalıdır, ve 
oldukça düşük maaşlar eğitim ücreti ve harçlara yetmez. Üstelik, yüksek lisans öğrencileri çoğu kez 
akademik çalışmaları o kadar yoğundur ki, yarı-zamanlı bir iş için gereken zamanı ayıramazlar. Son 
olarak, öğrenci vizesine başvururken Birleşik Devletlerinde iş eğitim giderlerini karşılamanın bir yolu 
olarak gösterilemez.  

− Krediler: Bir kaç saygın kurum uluslararası öğrenciler için kredi verir. Bilgi veya danışma 
merkezinizden sizin ülkeniz giden uluslararası öğrenciler için krediler konusunda bilgi alabilirsiniz. 
Kredi almadan önce, nasıl geri ödeyeceğinizi ve kredinin daha sonraki eğitiminiz ve eve dönüş 
planlarınızı nasıl etkileyeceğini iyi düşünün. 

A r a ş t ı r m a  Ö n e r i s i  Y a z m a k   

Birleşik Devletlerde araştırma veya eğitim için para alabilmeniz için bazı kuruluşlar önerdiğiniz araştırma 
için dikkatle hazırlanmış bir planı onlara vermenizi şart koşar. Genellikle, sizin öneriniz diğer mükemmel  
bilim adamlarının önerileri ile yarışacaktır. Sadece diplomanızı, pozisyonunuzu veya deneyiminizi ortaya 
koyarak niteliklerinizi belirtmek yeterli olmaz. 

Bir bölüm komitesi veya denetleme kurulu araştırma önerilerine baktığında, yarışan önerileri birkaç kriter 
doğrultusunda karşılaştırırlar: 

Önerilen kurum uygun mu? Kurumun projeyle ilgilenecek ve çalışmaları denetleyecek araştırmacıları var 
mı? Ekipman gerekiyorsa, doğru ekipman var mı, veya satın alma için gerekli para var mı? Kütüphane veya 
araştırma toplama gereçleri yeterli mi? 

Aday eğitim ve deneyim açısından araştırmayı başarıyla yapabilecek bir geçmişi açıkça ortaya koyabiliyor 
mu? Araştırma yeteneğini ortaya koyabildi mi? Destekleyici belgeler ve geçmiş çalışmalar yardımcı olur. 
 

Öneri dikkatle yazılmış ve düzgün bir biçimde sunulmuş mu? Öneri planlanan araştırma projesinin 
hedeflerinin açıkça beyan edilmesiyle başlamalıdır. Araştırmanın neden yapıldığına dair arkaplan bilgisinin 
bir özeti, ilgili araştırmalardan alıntılar (kaynakçayla birlikte), umulan sonuçlar veya esas tezle birlikte 
araştırma planının adım-adım  açıklamasını ve bir  sonuç içermelidir. Öneri makinede yazılmalıdır. 

Önerilen araştırma önemli, zaman açısından uygun, ve özgün mü? Her ne kadar yaratıcılık, özgünlük, ve asıl 
anlam önerileri arasında seçim yaparken önemli kriterler ise de iş alanları farklıdır. Tıp gibi bazı alanlarda,  
pratik uygulama için umut veren öneriler avantajlı olabilir.  

Ülkenizde gelişmeyi destekleyen bir burs veya programa başvuruyorsanız, önerdiğiniz araştırma ülkenize 
döndükten sonra işinize uygulanabiliyorsa bu yararlı olabilir.  

Özetleyecek Olursak 

− Mali açıdan plan yapmaya eğitim programlarınızı seçmeye başladığınız anda yani Birleşik Devletlerde 
okumaya başlamayı düşündüğünüz zamandan 12 ila 18 ay önce başlayın.  

− Eğitim ücretleri bir kurumdan diğerine değişir ve maliyet kurumun kalitesinin bir göstergesi değildir.  

− Yaşamsal giderler yaşam biçiminize ve yerinize göre değişir. 

− B.D.de eğitimle ilgili maliyetleri dikkatle hesaplamalı ve bunları karşılayacak olası para kaynaklarını 
hesaplayın. Si ve aileniz maliyetleri karşılayamıyorsa, mali yardım için başvurmalısınız. 
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− Mali yardım için olası kaynaklar içinde kendi ülkenizde hükümetin verdiği burslar, B.D. hükümetinin 
yardımı, özel B.D. kaynakları ve uluslararası kuruluşlar, B.D. üniversiteleri ve krediler. 

− Bir çok uluslararası öğrenciler üniversitelerden gelecek mali yardımla eğitimlerini finanse ederler; 
ancak, bu fonların varlığı eğitim alanı, eğitim seviyesi, ve kurumun çeşidine göre çok büyük fark 
gösterir. Bazı kurumlar uluslararası öğrencilere verdiği fonları kısıtlar. 

− Üniversitelerdeki başlıca mali yardım çeşitleri araştırma bursları, öğretim asistanlığı, araştırma 
asistanlığı ve idari asistanlıklardır. Bu şekilde mali yardım alan öğrenciler, yardımı kabul etmeden önce 
üstlenecekleri sorumlulukları ve alacakları paranın miktarını derinlemesine araştırmalıdır. 

Yararl ı  Internet Siteleri 

Uluslararası Öğrenciler için Mali Yardım Konusunda Genel Bilgiler  
http://www.edupass.org/finaid  
http://www.nafsa.org/ (“Tahsisatlar ve Burslar” konusuna bakın) 
http://www.bibl.u-szeged.hu/oseas/aid.html  

Burs Arama Sitesi – Uluslararası Öğrenciler için Bazı Ödüller  
http://www.fastweb.com  

Yüksek Lisans Bursu Veren Kuruluşlar:  

Ulusal Bilim Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi, Tıp Enstitüsü ve Ulusal Araştırma Konseyi  
http://www.nas.edu  

Beşeri İlimler için Ulusal Bağışlar  
http://www.neh.fed.us/  

Ulusal Bilim Vakfı  
http://www.nsf.gov  

Bilim adamları için Woodrow Wilson Uluslararası Merkezi  
http://wwics.si.edu  

Bağış Veren Kurumlar Hakkında Bilgi:  

Vakıf Merkezi  
http://www.fdncenter.org/grantmaker/  

Uluslararası Öğrenciler için Kredi Bilgisi  
http://www.edupass.org/finaid/loans.phtml  

Uluslararası Öğrenciler için Vergi Bilgisi  
 http://www.edupass.org/finaid/taxes.phtml  
http://www.irs.ustreas.gov/  
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4 .  B Ö L Ü M  –  G İ R İ Ş  İ Ç İ N  G E R E K L İ  K O Ş U L L A R  

Birleşik Devletlerde eğitim kurumlara kabul edilmek için gereken temel koşullar: 

− Güçlü bir akademik altyapı;  

− İngilizce diline hakimiyetin kanıtlanması;  

− Bir çok program için, standartlaştırılmış giriş testlerinden bir veya bir kaçının notları;  

− Yeterli mali kaynaklar (üçüncü bölüme bakın).  

Akademik Altyap ı   

Bir yüksek lisans programı için seçilebilir nitelikte olmak için, bir akademik ve profesyonel derecenin ilk 
adımını tamamlamış veya tamamlamak üzere olmanız gerekir. Birleşik Devletlerde bunun tamamlanması 
için üniversitede dört yıl eğitim gerekir. Bir B.D. öğrencisi için bu okulda ve üniversitede toplam 16 yıl 
anlamına gelir. Eğer ilk akademik dereceniz için sadece üç yıl okumuşsanız, veya okul ve üniversite 
eğitimini toplamda 14 veya 15 yılda tamamladıysanız, veya derece eğitiminiz sadece tek bir teknik konu 
içermişse, Birleşik Devletlerde yüksek lisans programlarına kabul edilip edilmeyeceğinizi bir eğitim 
danışmanına sorun. Unutmayın ki, her ne kadar bütün B.D. üniversiteleri aynı genel hatları izleseler de, sizin 
ülkenizden belirli bir dereceyi tanıma seviyesi konusunda farklılık gösterebilirler.  

Yüksek lisans okuluna başvuranların bir de özellikle seçtikleri dalda çok iyi notları olmalıdır. Bir çok 
yüksek lisans bölümü lisans eğitimi sonucunda en az B.D. “B” notuna eşdeğer bir not ortalaması ister. B.D. 
eğitim bilgi ve danışma merkezlerindeki personel bu notun sizin eğitim sisteminizde karşılığını size 
söyleyecektir. Kanıtlanmış araştırma becerisi ve iş deneyimi de yüksek lisans seviyesine kabulünüzü 
kolaylaştırır. 

İngilizce Dil Yeteneğ i  

Birleşik Devletlerde yüksek lisans eğitiminizi başarıyla tamamlayabilmek için yüksek derecede yeterlilikle 
İngilizce okuyabilmeli, yazabilmeli ve sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilmelisiniz. İngilizce dili 
yeterliliği Birleşik Devletlerdeyken sizin akademik ve kişisel hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı 
olacaktır. 

İngilizce yerlilik seviyenizi belirlemek için olabildiğince erken bir tarihte TOEFL - Test of English as a 
Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce) testine girin. B.D. eğitiminin diğer bir çok alanı gibi, her 
kurum İngilizce açısından kabul standartlarını kendisi belirler ama bu standardın ana hatları konusunda bilgi 
aşağıdaki TOEFL puanları bölümünde verilmiştir. Bazı kurumlar TOEFL dışında da bazı İngilizce dil 
sınavlarını kabul eder; kurumdan gelen bilgileri dikkatle inceleyerek hangi sınavları kabul ettiklerini 
öğrenin. 

Her ne kadar iyi bir temel seviyede İngilizce yeterliliğiniz olsa da, ve bir üniversite için en az TOEFL 
şartlarına uysanız da, bazı okullar sizin Amerikan İngilizcesi üzerinizdeki hakimiyetinizi, veya akademik 
veya araştırma açısından dili kullanımınızı ve eğitim becerilerinizi arttırmanız için bazı dersler almanızı şart 
koşabilir. Eğer İngiliz sistemi altında İngilizce okuduysanız, B.D. kelime haznesi ve kullanımını çok farklı 
bulabilirsiniz. 

Eğer eğitmen asistanlığa başvuruyorsanız, üniversite sizin konuşma İngilizcenizi göstermeniz isteyebilir. 
Bunu TOEFL testi ölçemez. TSE - The Test of Spoken English (Konuşma İngilizcesi Testi), genellikle bu 
nedenle istenir ve daha az bir sıklıkta ve TOEFL’a göre daha az sayıda merkezde verilir. Eğer eğitmen 
asistanlığına başvuruyorsanız, başvuru süreci için birkaç ay daha fazla ekleyin. 

TOEFL Muafiyeti: Eğer siz B.D. vatandaşı değişseniz, ve anadiliniz İngilizce değilse, ancak okul 
hayatınızın büyük bir bölümünde İngilizce eğitim almışsanız, TOEFL testinden muaf tutulabilirsiniz. 
Başvurunuzda bu konuyla ilgili olarak B.D. üniversiteleriyle yazışmak için yeterli süre ayırın. Amerikan 
üniversitelerinin orta öğretim İngilizce dili sınav sonuçlarını sizin dil becerinizin kanıtın olarak kabul etmesi 
çok zordur.  
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Yabancı Bir Dil Olarak İngilizce Testi (TOEFL{ XE "TOEFL" }) 

“Size test için alıştırmalarla yardımcı olabilecek bir çok mükemmel TOEFL hazırlık 
kitabı var. TOEFL’ın yapısını tanımalı ve buna hazırlanmalısınız.” — Macaristan’dan 
edebiyat öğrencisi  

TOEFL dünyadaki birçok ülkede bilgisayar ortamında verilmektedir ve kağıt üzerindeki baskısı yavaş yavaş 
kullanımdan kaldırılmaktadır. Bu test sadece kısıtlı sayıda bilgisayar bulunan test merkezlerinde her ayın 
birçok günü verilmektedir. En yakın test merkezine ulaşmak için seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz 

Test Kaydı{ XE "Test kaydı" }: Ön kayıt gereklidir. Test merkezine gidip aynı gün yer bulmak MÜMKÜN 
DEĞİLDİR. Bilgisayar destekli testin son kayıt tarihleri değişir. TOEFL kurallarına göre, kayıt tarihinin son 
günü, mektupla başvurularda teste girmek istediğiniz tarihten üç hafta önce, faksla başvurularda bir hafta 
önce ve telefon başvurularında iki gün öncedir. Faksla veya telefonla kayıt yaptırmak için kredi kartına 
gerek olduğunu unutmayın. Teste girmeyi tercih ettiğiniz günleri belirtirseniz, test görevlileri talebinizi 
karşılamaya çalışacaklardır. Ancak, yılın bazı dönemlerinde veya bazı şehirlerde merkezler çok dolu olabilir. 
Bu nedenle istediğiniz tarihten en az iki veya üç ay önce başvurunuzu yapmanızı öneririz. Kağıt üstünde 
testlerin halen sürdürüldüğü ülkelerde yıl boyunca test belli tarihlerde açılır ve kayıt tarihleri bundan 
ortalama altı hafta öncedir.{ XE "Son başvuru tarihleri:Giriş testleri" } 

TOEFL kayıt duyurularını Birleşik Devletlerdeki test görevlilerinden, veya ülkenizin bölgesel kayıt 
merkezinden (daha fazla ayrıntı için http://www.toefl.org  adresindeki TOEFL Internet sitesine veya test 
kayıt duyurusuna bakınız) ya da bir B.D.eğitim bilgi ve danışma merkezinden{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve 
danışma merkezleri" } alabilirsiniz. Bu merkezler sizden posta masraflarını karşılamanızı isteyebilirler ve 
ayrıca ellerinde başvuru için kullanabileceğiniz, ödünç alabileceğiniz veya satın alabileceğiniz test hazırlık 
malzemesi de olabilir. 

İçerik: Bu test sınava girenlerin Kuzey Amerika İngilizce’sini anlayabilme yeteneğini ölçmek için çoktan 
seçmeli ve yazı biçimini kullanır. Test dört bölümden oluşur: dinleme, yapı, okuma ve yazma. Yazı 
kısmında teste girenin bir yazı yazması istenir. TOEFL bilgisayarla uyarlanan bir testtir, bu nedenle teste 
giren bütün öğrenciler aynı soruları yanıtlamaz. Bunun yerine, her soruda öğrencinin ne kadar başarılı 
olduğuna bağlı olarak, bilgisayar bir sonraki sorunun düzeyinin daha zor veya kolay olmasına karar verir. 

Puanlama: Doğru yanıtladığınız soruların toplam sayısı ve yazıdan alacağınız puan her bölüm için ham 
puanınızı oluşturur. Ham puanlar daha sonra her bölüm için bilgisayar destekli testlerde 0 ile 30 arasında 
derecelendirilmiş puanlara dönüştürülür. Bunlardan bilgisayarlı testler için 40 ve 300 arasında değişen bir 
toplam puan hesaplanır. Bir üniversitedeki her yüksek lisans bölümü hangi puanı kabul edeceğine kendisi 
karar verir. Genel olarak, kolejler 250 ve üstü puanları çok iyi, 173’ün altında olan puanları ise yetersiz 
olarak kabul ederler. Kurumların çoğu bir yüksek lisans programına kabul için 213 ve 250 (basılı testte 550 
ve 600) arasında bir puan isterler. Birkaç tanesi ise 173 (basılı testte 500) kadar düşük puanları da kabul 
edebilir.  

Yüksek Lisans Giriş  Testleri  

Yüksek lisans bölümlerinin çoğu, akademik giriş testlerinden, ya Graduate Record Examination / Mezuniyet 
Sicil Testi (GRE) General Test / Genel Testi gibi bir genel yetenek testinin, ya da alanınızdaki yeterliliğinizi 
kanıtlayacak GRE Subject Test / GRE Konu Testi gibi bir konu testinin, en azından birisinin, bazen de her 
ikisinin sonuçlarını ister. İş idaresi okullarına başvuranların istisnasız hepsinden Graduate Management 
Admission Test / Yüksek Lisans İş İdaresi Giriş Testi (GMAT) istenir. Miller Analogy Tests / Miller 
Örnekseme Testi (MAT) eğitim ve psikoloji gibi alanlarda istenir. Bu testlerin hepsi İngilizce dili yeterlilik 
sınavına ek olarak istenir. Bunlara bazen standartlaştırılmış testler denir çünkü bütün adaylara  (B.D. 
adayları da dahil) şart koşulur. Bunlar kayıt kabul sorumlularının adayları test puanlarına göre 
karşılaştırmasını sağlar. Genel akademik testlerin bir listesi için aşağıya bakın. Hukuk, tıp, dişçilik, ve 
veterinerlik gibi meslek okullarının özel sınavları vardır; daha fazla bilgi için “Uzmanlaşmış Profesyonel 
Eğitim” başlıklı dokuzuncu bölüme bakın. 
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Genellikle bir üniversitedeki bölümlerin her birinin öğretim üyeleri çeşitli giriş testleri için koşulları ve 
sonuçlara verilecek ağırlığı belirler. Bu nedenle, test gereksinimleri hakkında uyulması gereken genel bir 
kural yoktur. 

Bu testlerden bir veya iki tanesine girmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için üniversite katalogları ve 
internet sitelerine bakın veya B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerindeki referans kitaplarına bakın. 
Başvuru kitaplarında ayrıca çeşitli programlara kabul edilen başarılı adayların test puanlarının dağılımını 
bulabilirsiniz. Bu sınavlarda geçme veya kalma yoktur ama puanlarınız başvurunuzun rekabet gücü üzerinde 
etkili olacaktır. 

Giriş testleri çoktan-seçmeli testler olup yüksek derecede İngilizce yeterliği gerektirir. Bazıları matematiksel 
beceriler veya eğitim alanınızla ilgili içerik konusunda derin bilgi gerektirir. Ancak unutulmaması gereken 
önemli bir nokta, test puanlarının uluslararası öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan 
etkenlerden sadece birisi olduğudur. Kayıt kabul memurları sınavlara anadilinizin dışlında bir dilde 
girdiğinizin farkında olup bunu dikkate alacaklardır. 

Bugün dünyanın birçok yerinde GRE ve GMAT bilgisayar-uyarlamalı testlerdir. TOEFL’da olduğu gibi bu 
öğrencilerin aynı soruları yanıtlamayacağı anlamına gelir. Öğrencinin her soruda ne yaptığına bağlı 
olaraktan bilgisayar bir sonraki sorunun daha zor veya kolay olmasına karar verir. Teste girenler sınavı 
bitirir bitirmez (yazı sorularının dışında) hemen puanlarını göreceklerdir, ve öğrencinin sınava girmesinden 
iki veya üç hafta sonra sonuç raporları üniversitelere yollanmış olacaktır. Genelde, sadece çok temel klavye 
yeteneği gereklidir; ancak,  yazılı bölümler dahil, testler daha güçlü yazım becerisi gerektirir. Testin 
yapıldığı günde soruları yanıtlarken farenin nasıl kullanılacağı konusunda kısa bir eğitici başlangıç  için süre 
tanınır.  

Yüksek lisans programına başlamayı düşündüğünüz tarihten bir yıl önce gerekli testlere girmeyi 
planlamalısınız. Kayıt ve test hazırlık malzemeleri, ve bu sınavlar konusunda bilgi edinmek için size en 
yakın bilgi ve danışma merkezine başvurun. Daha fazla bilgi için aynı zamanda http://www.ets.org 
adresindeki Educational Testing Service (Eğitsel Test Hizmetleri) internet sitesini ziyaret edin veya test 
kuruluşuyla doğrudan temas kurun. Yılın çok hareketli zamanlarında teste hemen giremeyebileceğinizi 
unutmayın, bu nedenle, çok önceden kayıt yaptırın. Özellikle GRE konu testleri yılda sadece iki veya üç 
defa yapıldığından, en az sekiz hafta önceden kayıt yaptırmanız gerekir. Test sonuçlarının postaya verilmesi 
birkaç hafta alabilir ve üniversitelere son başvuru tarihinden önce ulaşmaları çok önemlidir.  

Özetleyecek Olursak 

− Bir B.D. yüksek lisans programına başvurabilmeniz için, birinci akademik veya profesyonel derecenizi 
bitirmiş veya bitirmek üzere olmanız ve iyi notlar almanız şarttır.  

− Eğer İngilizce ilk diliniz değilse, TOEFL testine girmeniz gerekir. Bazı durumlarda başka İngilizce dili 
yeterlik testleri kabul edilebilir. 

− Eğer öğretici asistanlık için başvuracaksanız, bazı yüksek lisans bölümleri TSE testine girmenizi 
isteyebilir. 

− Bir çok B.D. yüksek lisans programları standartlaştırılmış giriş testlerinin puanlarını ister. Genellikle 
akademik programlar için GRE, ve iş idaresi programları için GMAT istenir. Bazı akademik programlar 
için adayların GRE konu testi ve/veya GRE Yazı Değerlendirmesi testlerine girmelerini ister. 

− Bu testlerin çoğu bilgisayar-tabanlı testler olup, özel test merkezlerinde düzenli olarak sunulurlar. 
Ancak GRE Konu testleri henüz bilgisayar ortamına geçmediğinden, diğer giriş testlerine göre daha az 
açılırlar. Daha fazla bilgiyi B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinden veya doğrudan test 
yöneticilerinden alabilirsiniz. Genellikle kayıt için İnterneti kullanabilirsiniz. 

− Öğrenciler testlere girmeleri gereken tarihlerden çok önce kayıt yaptırmalı ve en az bir veya iki ay 
önceden teste hazırlanmalıdırlar. 
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Yararl ı  Internet Siteleri 

Standartlaştırılmış Giriş Testleri 
http://www.ets.org  
http://www.toefl.org  
http://www.gre.org  
http://www.gmat.org  
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Giriş  için Gerekli  Olabilecek Akademik ve İngilizce Dil S ınavlar ı   

Sınav Bilgi için Başvuru 

GMAT Graduate Management Admission Test 
(Yüksek Lisans Yönetimi Giriş Testi) 

GMAT 
CN 6103 
Princeton, NJ 08541-6103 USA  
http://www.gmat.org 

GRE  Graduate Record Examination Educational Testing Service 
GRE Testing Program 
CN 6000  
Princeton, NJ 08541-6000 USA  
http://www.gre.org  

GRE Writing Assessment  (Yazı Değerlendirmesi) Educational Testing Service  
c/o GRE Testing Program  
CN 6000  
Princeton, NJ 08541-6000 USA  

MAT Miller Analogy Tests  Psychological Corporation  
7500 Old Oak Road  
Cleveland, Ohio 44130 USA  
http://www.tpcweb.com/mat/index.htm  

TOEFL Test of English as a Foreign Language TOEFL  
CN 6152  
Princeton, NJ 08541-6152 USA  
http://www.toefl.org 

TSE Test of Spoken English c/o TOEFL  
CN 6152  
Princeton, NJ 08541-6152 USA  
http://www.toefl.org 
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5 .  B Ö L Ü M  –  B A Ş A R I L I  B İ R  B A Ş V U R U  H A Z I R L A M A K  

Artık elinizde ihtiyaçlarınıza, ilgilerinize ve yeteneklerinize uyan okulların kısa bir listesi olmalıdır. Ayrıca, 
Birleşik Devletlerde okumak için gerekli en az koşulları yerine getirdiğinizden ve B.D. yüksek lisans eğitimi 
için gerekli maliyeti karşılayacağınızdan emin olmalısınız. Artık, başvurunuzu hazırlama zamanı gelmiştir. 
Bu bölüm seçtiğiniz okullara başarılı bir biçimde başvurmanız için gerekli pratik bilgileri ve önerileri içerir. 

Başvuru Süreci 

Başlangıç bilgilerini almaktan öğrenci vizesine başvurmaya kadar, başvuru sürecinin tümü,  Birleşik 
Devletlerde okumaya başlamayı düşündüğünüz tarihten 12 ila 18 ay önce başlamalıdır. Neyi ne zaman 
yapmanız gerektiğini tam olarak anlamak için 6. bölümdeki B.D. üniversitelerine başvurma için gerekli 
zaman çizelgesinin özetine bakabilirsiniz. İşlemleri 12 aydan önce tamamlamak mümkündür ancak, 
başvurularında daha geç kalanlar için kurum açısından seçenekler çok daha kısıtlıdır. Mali yardım alma 
şansı daha da düşer. B.D. eğitim sistemini iyi anlamak, yeterince erken başlamak ve aşağıdaki adımları 
izlemek başvuru sürecini olabildiğince kolaylaştıracaktır. 

Başvuru Malzemelerini İstemek{ XE "Başvuru formlar ı :Kolej" } 

Başarılı bir başvuruyu toparlamak için gerekli çaba ve masraflardan ötürü birçok öğrenci başvurularını dört 
ile yedi kolej arasıda sınırlar. Yine de, istediğiniz kadar üniversiteden bilgi isteyebilirsiniz, ancak bunu 
yaparken ödeyeceğiniz posta ücretlerini ve üniversitelere araç gereçler için ödeyeceğiniz ücretleri 
unutmayın. Tam olarak hangi okullara başvuru yapmak istediğiniz konusunda açık bir fikriniz olabilir ve 
sadece o okullardan bilgi isteyebilirsiniz. Ya da, ihtiyacınızı karşılayacağını düşündüğünüz 10 ila 20 okuldan  
bilgi isteyebilir, kataloglarını, başvuru formlarını ve gelen diğer bilgileri inceledikten sonra listenizi 
daraltabilirsiniz.  

Eğer Internet erişiminiz varsa,  birçok B.D. üniversitesinin kataloglarını Internet sitelerinde de yayınladığını 
ve hatta bazı üniversitelerin baskılı kopyalarından vazgeçmiş olduğunu göreceksiniz. Bir çoğunun ayrıca 
çevrimiçi başvuru formları da vardır. Bu formları bilgisayarda doldurup elektronik olarak üniversiteye geri 
gönderebilir veya bilgisayarınıza yükleyerek sonradan basabilirsiniz. Eğer çevrimiçi başvuru varsa onu 
kullanmalısınız. Bu başvurunuzu göndermenin en hızlı yoludur. Eğer uygulamayı, katalogun uygun 
bölümlerini ve diğer bilgileri üniversitenin Internet sitesinden bilgisayarınıza yükleyebiliyorsanız, okulla 
doğrudan bağlantı kurmanız gerekli olmayacaktır. Ayrıca, Internet siteleri kampuslarının video turları gibi 
her gün daha fazla farklı özellikler de sunmaktadır. 

Internet erişiminiz yoksa ve başvuru malzemelerinin ve katalogların baskılı kopyalarına ihtiyacınız varsa, 
her üniversiteye mektupla başvurun veya faksla veya e-postayla her okula ayrı ayrı talebinizi yollayın. 
Aşağıdaki “Başvurunuzda Neler Olmalı” başlıklı bölümde ayrıntıları yer alan bilgileri yazılı talebinizde 
ekleyin. Veya, bunun yerine, size en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinden{ XE "A.B.D. Eğitim 
bilgi ve danışma merkezleri" } elde edebileceğiniz ön hazırlık başvuru formunu kullanabilirsiniz.  

Uluslararası posta ücretlerinin maliyetinden ötürü size kısa bir ders listesi gelebilir ve katalogun tamamını 
isteyip istemediğiniz sorulabilir. Size en yakın bilgi ve danışma merkezinde size gerekli katalogların bir 
kopyasının olup olmadığını kontrol edin. Eğer ihtiyacınız olan bütün bilgiler size gönderilmez veya elde 
edemezseniz, uluslararası lisans öğrencisi kayıt kabul bürosuna tekrar yazın veya e-posta gönderin ve 
yanıtlanmasını istediğiniz belirli sorularınızı sorun. 

E-posta başvuru veya diğer malzemeleri elde etmek için kolay bir yoldur ve B.D. üniversiteleri size cevap 
vermekte genellikle gecikmezler. Ancak, belirli bir konuda bilgi edinmek için bazen telefon görüşmesi 
yapmanız gerekebilir. Bu durumda, önceden bir faks veya e-posta yollayarak, görüşmek istediğiniz kimseyi, 
ne zaman arayacağınızı ve ne görüşmek istediğinizi bildirin. 

 

Başvurunuzu Ne Zaman Yollamalısınız 
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Eğer çok revaçta olan bir kuruma başvurmayı veya mali yardım istemeyi planlıyorsanız, ilk başvurunuzu 
kayıt yaptırmayı düşündüğünüz tarihten 18 ay önce gönderin. Diğer durumlarda ilk başvurunuzu kayıt 
yaptırmayı düşündüğünüz tarihten 12 ay önce gönderin. Uluslararası postada oluşabilecek gecikmeleri 
düşünerek kendinize yeterince süre tanıyın. Bu, özellikle çok sayıdaki bayram yazışmaları nedeniyle 
postanın gideceği yere varma süresini iki katına çıktığı Kasım ve Aralık aylarında başvurunuzu 
gönderiyorsanız veya bilgi istiyorsanız daha da geçerlidir. Her türlü mektubunuzu birkaç ay alabilen  
karayolu yerine uluslararası havayolu ile gönderin. 

Başvurunuzu Nereye Yollamalısınız 

Bilgi taleplerinizi üniversitenin referans kitaplarından bulacağınız adresine Yüksek Lisans Öğrencileri Kabul 
Ofisine yapın. Ayrı bir mektubu da Bölümün Dekanına veya Bölüm Kayıt Bürosuna göndererek bölümdeki 
eğitim ve araştırmalar konusunda bilgi isteyin ve okulun Yüksek Lisans Öğrencileri Kabul Ofisine de 
başvurduğunuzu belirtin. Zarfa gerekli büro veya bölümün adını açık olarak yazmayı unutmayın. 
Mektubunuzun adrese en kısa sürede ulaşması için kurumun zip / posta kodunu tam olarak yazın. Bu soruları 
e-postayla da gönderebilirsiniz.  

Başvurunuzda Neler Olmalı 

− isim, adres, yaş, ve uyruk (her zaman isim ve adresinizin yazılış şekli konusunda tutarlı olun); 

− orta öğrenim diplomanız veya elde ettiğiniz veya edeceğiniz sınav sonuçlarınız; 

− eğer varsa, tamamlamış olduğunuz orta eğitim sonrası bütün eğitimler; 

− ana dal olarak seçmek istediğiniz diploma derecesi ve konusu (eğer biliyorsanız) ve önerilen başlama 
tarihi; 

− eğitiminizi nasıl finanse etmeyi düşündüğünüz – eğer üniversiteden mali yardıma ihtiyacınız olacaksa, 
bu imkanı soruşturun; 

− eğer girdiyseniz, TOEFL, SAT ve diğer giriş testlerinin sonuçları. 

Eğer talebimizi yazmak veya fakslamak istiyorsanız, her şeyi ya daktiloyla ya da büyük harflerle yazın. 
Gönderdiğiniz her şeyin bir kopyasını saklayın. İlk başvuruyla birlikte hiçbir belge göndermeyin; resmi 
başvurunuzu yapıncaya kadar bekleyin. Bir mektup veya e-posta mesajı aşağıdakileri içermelidir: 

− Adınız; her sefer aynı formda ve yazım şekliyle ve isimlerden hangisinin aile adı olduğunu açıkça 
belirterek yazılmalıdır. Birleşik Devletlerde her kişi öncelikle tek bir aile adı veya “soyadı” ile 
tanımlanır ve sadece babanın soyadını erkek veya kız çocuğa soyadı olarak vermek adettir. İsminizi 
pasaportunuzdaki gibi yazmak en iyisidir. 

− Doğum tarihiniz; önce ay, sonra gün, en son olarak da Miladi takvime göre yılını yazın. Örneğin 6 
Mayıs 1967 için 5/6/67 yazılır. Eğer ülkenizde farklı bir takvim kullanılıyorsa onu Miladi takvime 
çevirin. Daima aynı doğum tarihini kullanın. 

− Posta adresiniz.  Dönüş adresinizin mektupta ve zarfta açıkça yazılı olduğundan emin olun. 

− Uyruğunuz ve pasaportunuzu veren ülke. 

− Kronolojik sırayla geçmiş ve mevcut eğitiminiz, buna orta öğrenimden itibaren devam ettiğiniz teknik 
programları, kolejleri ve üniversiteleri veya diğer kurumları sınav sonuçları, notlar ve sınıf sıralaması ile 
birlikte dahil edilmelidir. 

− Başvurmak istediğiniz eğitim programı; kurumun program için kullandığı kelimeleri aynen kullanarak 
yazın, Birleşik Devletlerde eğitime başlamak istediğiniz ay veya dönemi ve yılı yazın. 

− Birleşik Devletlerde eğitiminizin her yılı için eğitsel ve yaşamsal masraflarınızı karşılamak için mevcut 
toplam para, ve bu paranın kaynağı. 

− İngilizce dili yeterlilik testleri ve eğer varsa, gerekli giriş testlerinden alınan puanlar, veya bu testlere 
girmek için kaydolduğunuz tarihler. 
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− Eğer anadiliniz İngilizce değilse, İngilizce eğitim aldığınız yıl sayısı ve nerede eğitim aldığınız. 

Bu öğeler kayıt memurlarının belli bir seviyede eğitim için başvurmanın sizin için uygun olup olmadığını 
değerlendirmelerine olanak sağlayacak ve sizin için kabul şansını gösterecektir. Bazen okullar ve bölümler 
bu ve belki de daha fazla bilginin daha resmi bir yolla ilk başvuru olarak gönderilmesini ister. Yine, bu 
okulun sizin başvuru sürecinin tamamını yaşamadan program için uygun bir program olup olmadığını 
anlamsını sağlar. 

Eğer potansiyel olarak uygun bölümler ve programları belirlemek için derinlemesine bir araştırma 
yaptıysanız, kurumların çoğu veya tamamı sizi giriş için tam ve resmi bir başvuru vermeye davet ederek 
yanıtlayacaktır. Size bütün formları ve talimatları gönderecekler, size geçici veya işleme tabi bir kimlik 
(I.D.) numarası verecektir. Gelecekte kurumla yapacağınız bütün yazışmalarda bu numarayı 
kullandığınızdan emin olun. 

Giriş  Testleri için Kayıt  Yapt ırmak 

Eğer koleje Eylül ayında (sonbahar sömestri) kaydolmayı planlıyorsanız, gereken bütün testlere aynı yılın en 
geç Ocak ayında ve hatta tercihen daha da önce girmelisiniz. GRE Genel Testi, GRE Konu Testi, GRE 
Yazma Değerlendirmesi, GMAT, veya diğer başka giriş testlerine girmeniz gerekip gerekmediğini öğrenin. 
(Bu testler hakkında daha fazla bilgi için dördüncü bölüme bakınız) 

Eğer İngilizce anadiliniz değilse, TOEFL{ XE "TOEFL" } testine girmek için kayıt yaptırın. (Dördüncü 
bölüme bakın). Akademik giriş testlerinde olduğu gibi, test sonuçlarınızın üniversitelere son başvuru 
tarihinden önce ulaşacağından emin olun. Eğer TOEFL muafiyetine uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 
üniversiteyle doğrudan temasa geçerek durumunuzu açıklayın. Test tarihlerinden en az bir veya iki ay önce 
test hazırlık malzemeleri konusunda veya ihtiyacınız olabilecek her türlü yardım için bilgi alın. Bilgi ve 
danışma merkeziniz size daha fazla bilgi verebilir.  

Başvuru Malzemelerini Doldurmak ve Geri yollamak{ XE "Başvuru malzemeleri"  
} 

“Referansları ve transkriptleri son müracaat tarihinden bir kaç ay önce 
ayarlamaya çalışın – bu organizasyon gerektirir. Bu özellikle işlerin farklı yürüdüğü 
ülkelerde organizasyon – Macaristan’dan edebiyat öğrencisi  

Üniversitelerden bilgi geldiğinde her şeyi baştan sona dikkatle okuyun. Birçok okul benzer bilgileri ister, 
ama bunları farklı şekilde isteyebilirler. Sizden genellikle aşağıdakiler istenecektir:  

Başvuru Formu{ XE "Başvuru formları:Kolej" } 

İyi bir izlenim bırakmak için başvuru formunuzun özenli ve anlaşılır olması gerekir. Eğer sizden formu 
özellikle elle doldurmanız istenmemişse, daktilo veya kelime işlemci kullanın. Bilgilerinizi başvuru formuna 
sığdırmalı ve ancak gerektiğinde ek sayfa kullanmalısınız. Kişisel bilgileriniz konusunda tutarlı olun ve 
belgelerin tamamında isminizi hep aynı şekilde yazın. Bu, okulların sizin başvuru malzemelerinizi daha 
kolay izlemesini sağlayacaktır. Unutmayın ki, büyük B.D. üniversitelerinin elinden her yıl binlerce öğrenci 
kaydı geçmektedir.  

Sosyal güvenlik numarası konusunda endişe etmeyin, talimatlara göre o bölümü ya boş bırakın, ya da 
“none” yazın. Kısaltmalardan kaçının; okullarınızın, işverenlerinizin, sınavlarınızın ve ödüllerinizin adını ve 
adreslerini, tam ve açık yazmak daha iyidir. Eğitiminiz ve iş deneyiminizle ilgili bilgiyi, mantıksal bir 
sıralamayla, kronolojik olarak gerektiği gibi ya ilkten sona, ya da sondan ilkine doğru yazın. Size ne okumak 
istediğiniz, ve hangi dereceyi almak istediğiniz sorulacaktır. Her kurumdan size gelecek bilgi orada verilen 
bütün ana dalları ve derece programlarını içerecektir. Ana dalı bu malzemelerde belirtildiği şekilde 
listeleyin.  

“Zaman ayırın ve formları tam olarak doldurun. İhtiyacınız olduğunda ara verin. 
Erken başlayın ve formları erken den geri postalayın!” – Gana’dan klinik psikoloji 
öğrencisi  
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Başvuru Harcı{ XE "Başvuru harcı" } 

Hemen hemen bütün üniversiteler başvurunuzun işleme sokulmasının maliyetini kapsayan ve geri 
ödenmeyen bir başvuru harcı isterler. Bunun B.D. doları olarak ya bir Birleşik Devletler bankası adına 
yazılmış  bir çek veya bankalardan veya American Express bürolarından alabileceğiniz uluslararası para 
makbuzu ile ödenmesi gerekir. Geçerli ücret için okulun başvuru formlarını, Internet sitesini veya 
katalogunu inceleyin. Eğer harcınızı sizin adınıza başka bir yerdeki birisi ödeyecekse, başvurunuzu o kişiye 
gönderin ve harçla başvuruyu birlikte üniversiteye yollamasını isteyin. 

Akademik Belgeler 

Her kolej geçmişteki eğitiminizi belgelemek için gerekli gördüğü resmi kayıtları belirtecektir. Amerika’da 
bunlara “transkript{ XE "Transkript" }” denir ve orta eğitimde almış olduğunuz derslerin listesini, ne zaman 
aldığınızı ve her dersten aldığınız notu{ XE "Notlar" } içerir. Genellikle üniversite liseden itibaren ve/veya 
üniversite kaynaklarından da bütün eğitim kayıtlarınızı isteyecektir. 

B.D.deki okul özel formlar vererek okulunuzdaki yetkililerin notlarınızı ve diğer öğrencilerle 
kıyaslandığında sizin okul başarınızın belirtilmesini isteyebilir. Bu formlar verilmemişse, okulunuzun yine 
de resmi belgeler vermesi ve bu belgelerde gerekli bilgileri antetli kağıda kaşeli olarak yazmasını isteyebilir. 
Eğer kayıt kabul görevlisi not sistemi ve sınıf sistemi veya alınan derslerin açıklanmasını  isterse, bu bilgi, 
eğer mümkünse, okulunuzun bir yetkilisi tarafından verilmelidir.  

B.D. kolejleri notlarınızı ve belgeleri ya kendileri değerlendirir ya da uluslararası öğrencilerin referans 
değerlendirici olarak adlandırılan, okul dışından bir şirkete para ödeyerek,  belgelerinizin 
değerlendirilmesini isteyebilir. 

İstendiği gibi, diplomalarınızın, sertifikalarınızın veya profesyonel unvanlarınızın, ve ülkenizde uygulanan 
her hangi bir ulusal sınavdaki performansın sonuçlarının onaylatılmış birer kopyasını da göndermeniz 
gerekir.  B.D. kayıt memurları, daha önceki eğitsel çalışmaların transkriptlerinin başvurunuzla birlikte 
tercihen eski okulunuz tarafından kapatılmış bir zarfta gönderilmeli veya dorudan okuldan yollanmalıdır. 
Eğer başka bir seçeneğiniz varsa belgelerinizin aslını göndermeyin; genellikle size geri gönderilmeyecektir. 
Kopyaların ya okulun resmi kaşesini taşıması veya notere onaylatılması gerekir. 

Eğer İngilizce çevirileri gerekiyorsa, profesyonel bir çevirmenden yararlanabilir veya belgeleri kendiniz 
çevirebilirsiniz. Bu çevirilerin de yetkili bir büroya onaylatılması gerekir. Bazı B.D. eğitim bilgi ve danışma 
merkezleri başvuru işlemlerinde size yardımcı olmak için belgelerinizi çevirip onaylayabilir. Bu işlem için 
bir ücret alabilirler. Okul sonuçlarınızı ve derslerini Amerikan terminolojisine dönüştürmeyi denemeyin. 
Onun yerine, kullanılan not sistemi  ve diplomalar, sertifikalar ve ödüller hakkında olabildiğince çok 
açıklayıcı bilgi verin.  

Test Puanı Raporlaması 

GRE, GMAT, MAT, TOEFL, veya diğer sınavlara başvurduğunuz zaman, başvurmak istediğiniz 
üniversitelerin hangileri olduğunu biliyorsunuz. Bu şekilde, o anda puanlarınızın o üniversitelere 
yollanmasını istediğinizi belirtebilirsiniz. Daha sonraki bir tarihte puanları istemek yerine test zamanı 
puanları göndererek hem zaman hem de paradan tasarruf edebilirsiniz. Bir başvuru yaptığınızda, test 
puanları raporunun da bir kopyasını ekleyin. Kayıt kabul bürosu resmi puanları daha kolay bir biçimde 
başvurunuzla eşleyebilir ve  bazı durumlarda, bir tek fotokopiyle başvurunuzu işleme koyabilirler. 

“B.D.de ne elde etmek istediğinizi düşünün – her kolejin size bu soruyu 
soracağından emin olabilirsiniz ve iyi düşünülmüş bir yanıt çok önemlidir.” — 
İngiltere’den M.B.A. öğrencisi  

Kişisel Beyan (Amacın Beyanı){ XE "Kişisel beyan" } 

Hemen hemen bütün yüksek lisans programları adaylardan kayıt kabul işlemlerinin bir parçası olarak, yazılı 
bir kişisel beyan veya yazı isterler. Kişisel beyan sizin hakkınızda üniversitelere başvurunuzun geri 
kalanında yer alan derecelerden ve sayılardan elde edemeyecekleri bir fikir verecektir. Amaç görüş açınızı 
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ve arzularınızı yansıtan açık, kısa ve öz, ve ikna edici bir beyan yazmaktır. Üniversitenin adayları 
değerlendiren kayıt kabul komitesi, sizle bölüm ve okul arasında iyi bir uyum olup olmadığına ve derece 
programının sizin ihtiyaçlarınıza karşılık verip vermeyeceğini anlamak ister. 

“Başvurunuzda kendi konunuza olan tutkunuzun kendini belli etmesi çok 
önemlidir. Geçmişte yaşamış olabileceğiniz akademik zorluklardan ve bunları 
düzeltmek için ne yaptığınızdan söz edin. Ders dışı faaliyetler kabul komitesine sizin 
nasıl biri olduğunuza dair bir fikir verecektir.” — Gana’dan tıp öğrencisi  

Amaç beyanı başvurunun önemli bir bölümüdür ve mümkün olan en iyi beyanı yazmanız şarttır. Bu sizin 
için kendinizi diğer adayların önüne geçirmeniz için bir fırsattır. Kişisel beyan kronolojik sırada bir 
otobiyografi olmamalıdır, onun yerine hayal gücünüzü kullanarak okuyucunun ilgisini çekecek ilginç bir 
biçim ve içerik oluşturun. 

Amaç beyanında dört önemli soru yanıtlanmalıdır: 

− Neden bir yüksek lisans derecesi istiyorsunuz? Neden şimdi? Üniversite size kariyer hedeflerinizi ve 
bunların geçmiş deneyimleriniz ve yüksek lisans eğitimi için ne ifade ettiğini sorabilir. 

− Akademik ve araştırma alanlarında ilgileriniz nelerdir? Kabul komitesi sizle bölüm arasında sizin 
ilgilerinizi karşılamak için iyi bir uyum ararlar. Ayrıca konunuz açısından entelektüel olgunluk ve 
anlayışı da görmek isterler. 

− Neden özellikle bu kuruma ve derece programına başvuruyorsunuz? Amaç beyanınızdaki her cümleyi 
programa ve kuruma göre yazın .Buna birlikte çalışmak istediğiniz profesörlerin, almak istediğiniz 
derslerin, ve kurumdaki tesislerin referanslarını da dahil edin. Kayıt kabul memurları programları 
hakkında dikkatli bir incelme yapmış olduğunuzu ve ciddi bir aday olduğunuzu görmek isterler. 

− Geçmişiniz, becerileriniz veya diğer özel nitelikleriniz ve ilgileriniz açısından bölüme veya programa 
nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Buna ilişkin geçmiş deneyimleriniz ve başarılarınızın yanı sıra programa 
katkıda bulunacak konuyla ilgili geçmiş deneyimleriniz ve başarılarınızı, örneğin uluslararası bakış 
açınızı tartışın.  

“Sadece etik olduğu için değil, aynı zamanda güçlü olduğu için gerçeğe bağlı 
kalın.” – Hindistan’dan M.I.S. öğrencisi  

Bazı genel ipuçları: 

− Sorulan soruları yanıtladığınızdan emin olun. Beyanınızın ana hatlarını belirledikten sonra geri dönüp 
soruları yanıtladığını kontrol edin, sonra aynı şeyi kompozisyonunuzun her taslağı için yapın. 

− Verilmiş olan kelime sayısına uyun. Eğer bir  sınırlama yoksa beyanınızı önlü arkalı iki veya üç sayfada 
bitirin. Çift aralıkla daktilo veya kelime-işlemciyle yazın. 

− Beyanınızın siz ve becerilerinizi gerçekçi bir biçimde anlattığından emin olun – kompozisyonun içten ve 
dürüst olması önemlidir. 

− Kayıt kabul memurları bir çok kompozisyon okur. Bazı programlar çok rekabete açık olduğundan, ilk 
cümlenizin okuyucunun dikkatini çekecek ve kompozisyonun daha akılda kalıcı olmasını sağlayacak 
kadar ilginç olmasına çalışın. 

− Başvurunuzdaki gözle görülür bütün boşlukları ve zayıf noktaları ya ayrı bir not sayfasında veya 
başvuru yazınızda ele alın ama açıklamaların hep olumlu olmasına dikkat edin. Örneğin, zor bir 
deneyimden ne öğrendiğinizi ve bunun sizi nasıl daha iyi bir öğrenci haline getirdiğini söyleyin. 

− Güvendiğiniz birisinin her amaç beyanınızı dilbilgisi ve yazım hatalarını kontrol ederek okumasını 
isteyin. Beyanların açık, ilginç, ve mantıklı bir biçimde düzenlenmiş olmasına dikkat edin. Kişisel 
beyanınız sizin yazılı iletişim becerinizin önemli bir göstergesidir.  

Tavsiye Mektupları{ XE "Tavsiye mektubu" } 
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 “Anekdotlar bir dizi sıfat ve zamirden çok daha iyidir.” 
— Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesinin Kayıt Kabul Yardımcı Dekanı  

 

Sizden genellikle en az iki tavsiye mektubu istenecektir. Sizi tavsiye edenler çalışmalarınızı anlatabilmeli ve 
yüksek lisans okulunda başarılı olacağınız konusunda iyi bir değerlendirme yapabilmelidirler. Eğer 
akademik derece için başvuruyorsanız, ideal şartlarda, bu mektuplar geçmişte sizi eğitmiş profesörleriniz 
tarafından yazılmalıdır. Ancak, yakın zamanda mezun olmadıysanız, tavsiye mektuplarından birisi 
işvereninizden olabilir. Mesleki programlar için işverenler ve profesörlerden tavsiye mektupları kabul edilir. 

Bazı üniversiteler başvuruyla birlikte tavsiye formları gönderirler; eğer durum böyleyse, tavsiye 
mektuplarınızı yazanlardan bu formları kullanmalarını ve talimatlara uymalarını isteyin. Eğer özel talimatlar 
yoksa, sizi iyi tanıyan üç veya dört profesörün, idarecinin veya işverenin kendi antetli kağıtlarına İngilizce 
olarak mektuplarını yazmalarını ve bir zarfa koyarak kapadıktan sonra ya göndermeniz için size vermelerini 
veya doğrudan üniversiteye göndermelerini isteyin.  

Tavsiye mektupları aşağıdakileri içermelidir:  

− Akademik çalışmalarınız veya işinizle ilgili olarak deneyimlerinin ne olduğunu ve ne kadar olduğunun 
açıklanması;  

− Sizin çalışmanızın aynı konuda çalışan ve sizin deneyim sahibi olduğunuz diğerleriyle karşılaştırılması;  

− Güçlü yanlarınızın değerlendirilmesi;  

− Eğer biliyorlarsa, sınıflarında, bölümlerinde veya üniversitelerindeki sıralamada sizin yeriniz;  

− Eğer biliniyorsa, araştırma deneyiminiz ve beceriniz.  

B.D. üniversiteleri tavsiye mektuplarının öğrencinin olumlu niteliklerini vurgulamasını ve ülkenizdeki 
alışılmış tavsiye mektuplarından daha uzun ve ayrıntılı olmasını bekler. Sizi tavsiye edecek kişileri seçerken 
bu kültürel farkları anlamak çok önemlidir. Kötü yazılmış, olumsuz, veya geç tavsiyeler referans 
seçiminizdeki doğru düşünüp karar verme yetinizi yansıtacaktır. Tavsiye formlar size ya bir dizi soru veya 
sadece tek bir genel soru sorabilir. Kabul sürecinde tavsiyelerin ağırlığı oldukça yüksek olacağından, sizi 
tavsiye edenlere zaman ayırarak onlara planlarınız, nerede eğitim almak istediğiniz ve nedenleri konusunda 
bilgi vermelisiniz.  

Bir tavsiye mektubu formunda sizin için yazılanları görme hakkınızdan vazgeçmeniz için bir seçenek 
olabilir. Eğer bu seçenek varsa, kayıt kabul görevlilerinin çoğu sizi tavsiye edenlerin değerlendirmelerini 
yazarken kendilerini daha rahat hissetmeleri için sizin bu hakkınızdan vazgeçmenizi tercih ederler. Kayıt 
kabul görevlileri genellikle muafiyetli tavsiye mektuplarının daha dürüst olduğunu düşünürler. Eğer tavsiye 
mektubunuz doğrudan onu yazan tarafından postalanacaksa, o kişiye pulu yapıştırılmış, adresi yazılmış bir 
zarf hazırlamanız daha doğru olur. Bir de sizi tavsiye edenlere tavsiye mektuplarını hazırlamak için oldukça 
uzun bir süre tanıyın. Onlara mektubu postaya vermeden önce zarfı yapıştırmalarını hatırlatın. Sizi tavsiye 
edenlere tekrar geri dönerek referans formlarının Birleşik Devletlere gerçekten gönderildiğini teyit edin. 

Mali  Durum Beyanı{ XE "Mali  durum beyanı" } 

Birçok üniversite başvuru paketlerine “Mali Durum Beyanı ve Tasdikname” veya “Mali Destek için Yeminli 
Yazılı Beyan” başlıklı bir form da eklerler. Bu formun üniversite giderlerinizi kim karşılayacaksa onun 
tarafından imzalanması ve bir banka veya yeminli avukata onaylatılması gerekir. Bu forma öğrenci vizeniz 
için başvuru yaparken de ihtiyacınız olacağından formun bir kopyasını saklayın. Genellikle okullar en 
azından ilk eğitim yılının giderlerinin karşılanacağını bilmek isterler, ancak bir çoğu eğitim süresinin 
tamamı boyunca gelir kaynağınızı göstermenizi de isteyebilir. Eğer başvurunuzu yaptığınızda üniversiteden 
veya burs gibi diğer kaynaklardan bir şekilde yardım almanız gerekeceğini düşünüyorsanız ne kadar 
isteyeceğinizi de belirtin. Ancak şunu unutmayın: üniversite size öğrenci vizesi için uygun olduğunuzu 
gösteren sertifikayı ancak gelir kaynağınızı tam olarak belgelemenizden sonra verecektir. 
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Bazı akademik bölümler veya okulların önce giriş başvurunuzun sonra mali yardım ihtiyacınızın ele 
alınması yönünde bir politika izlerler. Öğrencileri için mali yardım imkanı az olan veya hiç olmayan diğer 
okullar ve bölümler üniversiteden mali yardım istemeyen adaylara daha yüksek öncelikle tanırlar.  

Son Teslim Tarihleri ve Teslimat{ XE "Son başvuru tarihleri:Kolej başvuruları" } 

Bir üniversitedeki her yüksek lisans bölümü kendi son başvuru tarihini belirler ve bu tarihten sonra gelen 
başvuruları kabul etmeme konusunda, özellikle çok tutulan bir programsa, çok katı davranır. Ağustos sonu, 
Eylül başı başlayan güz dönemi için son başvuru tarihleri çoğunlukla Ocak ve Mart arasındadır, ancak bazen 
Kasım kadar erken veya Haziran veya Temmuz kadar geç olabilir. Ancak, eğer bir kurum “sürekli kayıt” 
sistemiyle çalıştığını belirtirse, geç başvuru yapanların az da olsa bir giriş şansı olabilir. Bu durumda, 
üniversite program doluncaya kadar öğrenci kabulüne devam edecektir. Yine de başvurunuzu erken yapmak 
daha iyidir. 

Rekabetin daha fazla olduğu üniversitelerin “erken karar” için bir son başvuru tarihi olabilir. Bu durumda, 
erkenden, genellikle Kasım ayında başvuru yaparsınız ve başvurunuz sadece o üniversite ile kısıtlanır. Sizin 
gösterdiğiniz bu kararlılıktan ötürü başvurunuz normal zamanda yapılan başvurulara kıyasla biraz daha 
ayrıcalıklı olabilir. Eğer kabul edilirseniz, sizin kesinlikle bu kuruma devam edeceğinizi teyit etmeniz 
gerekir. 

Her ne kadar bir çok kurum yüksek lisans öğrencilerinin güz döneminde kayıt yaptırmasını tercih ederse de, 
bazı üniversiteler her hangi bir dönemde kayıt alırlar. Sömestr takvimiyle çalışan okullar için, yıl ortası 
kabuller Ocaktadır. Üç dönemlik sistem kullanan üniversiteler hem kış döneminde (Ocak), hem de bahar 
döneminde (Mart) kayıt açarlar. Kesin tarihler kuruma göre değişir. Yıl ortası kabuller için son başvuru 
tarihleri genellikle kayıt tarihinden altı ila dokuz ay öncedir. Ocak ayında kabul için başvuruyorsanız, giriş 
testlerini altı ay öncesinden alın.  

Bütün belgelerinizin, başvuru formlarınızın, referanslarınızın ve resmi test puanı kayıtlarınızın üniversiteye 
güvenli ve zamanında ulaşmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur. Genellikle diğer ülkelerden gelen 
öğrenciler için kapanış tarihleri B.D. öğrencilerinden daha erkendir. Burslar ve ödenekler için başvuruların 
giriş başvurularından daha önce verilmesi gerekir. 

Eğer mümkünse, tasdikli akademik sicil belgeleri ve tavsiye mektupları dahil gerekli bütün belgeleri tek bir 
zarfla gönderin. (Bazı kurumlar bütün malzemelerin birlikte gelmesini ister.) Standart olarak kullandığınız 
isim dışında bir isim taşıyan her belgeye bir açıklama notu ekleyin ve başvuru formunuzda kullandığınız 
isim ve  soyadını yazın. Yine, eğer mümkünse pasaportunuzdaki ismi kullanın. 

Başvurunuzu taahhütlü posta veya eğer son teslim tarihi çok yakınsa, kurye ile yollayın. Ya da, elektronik 
başvuruyu gönderin ve destekleyici evrakların hepsini postalayın. Başvurunuzun postada kaybolma 
ihtimaline karşı başvurunuzun ve belgelerinizin bir kopyasını saklayın; eğer böyle bir şey başınıza gelirse 
yeni bir bilgi setini hızla gönderebileceğinizi bilmek sizi rahatlatacaktır. 

Gerekli bütün belgeleri verdikten sonra üniversiteden başvurunuzun tamamlandığına dair teyit alın. 
Belgeleri gönderdikten sonra belki de üç veya dört hafta geçmesini bekleyin. Çok sık yazışmayın. Başvuru 
bürosunun çok sayıda başvuruyu işleme aldığını unutmayın, ne kadar çok yazışma olursa başvuru süreci o 
kadar yavaşlar. Bir karar verilmesi için başvurunun tamamlanmasından sonra altı ila sekiz hafta geçebilir. 
Bazı programlar ve kurumlar için üç veya dört ay geçebilir. Bir çok kurum tamamlanmış bütün başvuruları 
aynı zamanda değerlendirir ve akseptansları Mart ve Mayısta gönderir. 

Başvuru sürecinin başından sonuna kadar talimatlara uymak için elinizden gelenin en iyisini  yapın. Eğer bir 
prosedür sizin için imkansızsa, veya bazı evraklar kaybolmuş ve yeniden alınamıyorsa, bir mektupla durumu 
bildirin ve sorununuzu belgeleyen yetkililerden bir mektupla birlikte bu mektubu okula gönderin. Bazen zor 
durumlar için düzenlemeler yapılır.  

Kabul Süreci 

Birleşik Devletlerde yüksek lisans kabulleri için birörnek bir prosedür yoktur. Yüksek lisans kabul bürosu 
hemen her zaman kabul konusunda sorumluluğu akademik bölümlerle paylaşır. Genellikle öğretim 
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üyelerinden ve yüksek lisans kabul bürosu memurlarından oluşan bir yüksek lisans kayıt kabul komitesi 
vardır. Ancak, hem yüksek lisans kayıt kabul bürosu ve akademik bölümlerin rolü ve yetkileri hem de 
aralarındaki ilişki kurumdan kuruma çok değişir. Kayıt kabul deneyiminizi daha olumlu kılmak için, en 
baştan itibaren hem yüksek lisans kayıt kabul bürosu, hem de sizin ilgi alanınız olan bölümle paralel bir 
ilişki sürdürmeniz daha doğru olur. Kişisel ve profesyonel hedeflerinize uyup uymadığını anlamak için hem 
kurumun genel kabul koşullarını, hem de  bölümün akademik ve araştırma amaçlarını iyice öğrenin. 

Sizin başvurunuz ve okul veya bölümün giriş koşulları arasındaki uyuma ek olarak, iki ayrı etken daha kabul 
şansınızı etkileyebilir. Birincisi, yüksek lisans öğrencisi araştırması çok uzmanlaşmış olabilir ve bu konuya 
ilgi duyan öğretim üyesi ve bölümdeki kaynaklara bağlı olabilir. Bir bölüm araştırma konunuzun belli bir 
öğretim üyesine çok uyduğu için sizin kabul edilmenizi önerebilir, veya bunun tam tersi olarak, sizin 
araştırma konunuzla ilgilenen öğretim üyesi ve bölümde yeterli kaynak olmadığı için sizi reddedebilir. 
İkincisi, öğretim üyeleri başvuruları gözden geçirirken, kimin araştırma veya öğretim asistanı olacağına da 
baktıklarından , belli konularda araştırma yapan ve eğitim verebilen adayları tercih ederler.  

Görüşmeler (Mülakatlar){ XE "Görüşmeler (Mülakatlar)" } 

B.D. üniversitelerinin adaylarla Amerika Birleşik Devletleri dışında görüşme yapmasına pek rastlanmasa da, 
bazı okullar ve profesyonel programlar ara sıra kayıt kabul memurlarını adaylarla görüşme yapmak için 
uluslararası kayıt gezilerine gönder. Kendileriyle görüşme yapılamayan uluslararası öğrencilerin bir kaybı 
olmaz. Ancak, eğer size ülkenizde bir görüşme önerilirse, veya siz Birleşik Devletlerde bir kampusu ziyaret 
edebilirseniz, bu fırsatı geri çevirmeyin; bu görüşme okul hakkında daha fazla bilgi almanız ve aklınıza 
takılan bütün soruları sorabilmeniz için iyi bir fırsattır.  

Akseptans (Kabul) 

Eğer eğitiminize Eylül ayında başlamayı planlıyorsanız, başvuru yaptığınız kolejlerden o yılın en geç Nisan 
ayı ortalarına kadar bir haber almanız gerekir. Muhtemelen size yerinizi açık tutmak için belirli bir süre 
verip eğer kayıt yaptırmaya karar verirseniz sizden bir depozito göndermenizi isteyebilir. Eğer birden fazla 
akseptans önerisi alırsanız, geri çevireceğiniz kolejlere bunu yazılı olarak bildirmeniz onların sırada 
bekleyen diğer öğrencilere öneri yapabilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca kullanmayacağınız öğrenci 
vizesi için Uygunluk Sertifikalarını (Certificates of Eligibility) geri göndermeniz önerilir. Üniversiteler 
genellikle bu aşamada kalacak yer, sağlık sigortası ve oryantasyonla ilgili bilgiler gönderir. 

Özetleyecek Olursak 

− Birleşik Devletlerde yüksek lisans kabulleri için birörnek bir prosedür yoktur. Giriş süreci üniversiteler 
arasında ve bölümden ölüme değişir. 

− Başvuru sürecinizi Birleşik Devletlerde eğitiminize başlamak istediğiniz tarihten 12 ila 18 ay önce 
başlatın. 

− İlgilendiğiniz en az 10 üniversiteden başvuru malzemelerini isteyin. Hem yüksek lisans kayıt bürosuna, 
hem de akademik bölüne yazın. Üniversitenin sizin program için uygun bir aday olup olmadığınıza karar 
vermesi için kendi hakkınızda yeterince bilgi verin. 

− Üniversiteden gelen yanıtı dikkatle okuyun. Gereksiniminizi karşılayan ve kabul şansınızın yüksek 
olduğu dört ila yedi kurum belirleyin.  

− Üniversitelerin son başvuru tarihlerinden geriye doğru gelerek giriş testlerine ne zaman girmeniz 
gerektiğini belirleyin. 

− Testlere hazırlanmak, her üniversite için uyarlanmış kişisel beyanlarınızı yazmak, lisans 
kurumlarınızdan transkriptlerinizi istemek, ve sizi tavsiye edeceklere tam olarak bilgi vermek için bol 
zaman ayırın. 

− Başvurularınızın eksiksiz olduğundan emin olun ve B.D. Doları olarak doğru başvuru harcını dahil edin. 
Başvurularınızı Birleşik Devletlere yollamada önce birer kopyalarını alın.  
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− Başvurularınızı son teslim tarihinden çok önce üniversitelere kurye veya taahhütlü postayla gönderin. 
Her kurumla başvurunuzun tamamını aldıklarını teyit edin.  

− Mayıs ayına kadar kabul edildiğinizi veya bekleme listesine konduğunuzu veya geri çevrildiğinizi 
öğrenirsiniz 

− Kaydolmak istediğiniz kuruma kabul mektubu, tekliflerini reddettiklerinize üzüntülerinizi belirten 
mektuplar gönderin. Kaydolmayacağınız kurumların bütün resmi belgelerini geri gönderin.  

Yararl ı  İnternet Siteleri 

Bir çok kolejin arama siteleri başarılı başvurular için ipuçları içerir: 
http://www.collegenet.com  
http://www.educationconnect.com  
http://www.embark.com  
http://www.petersons.com . 
http://www.studyusa.com  

Giriş Testleri  

Dördüncü bölüme bakın  

Sicil Değerlendirmesi 

http://www.naces.org  
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6 .  B Ö L Ü M  –  B A Ş V U R U  S Ü R E C İ :  Z A M A N  Ç İ Z E L G E S İ  V E  
K O N T R O L  L İ S T E S İ  

Birleşik Devletlerdeki üniversitelere başvurmak için  önerilen zaman çizelgesi aşağıda gösterilmiştir. Bazen 
işlemleri daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz ancak okul seçenekleriniz çok daha kısıtlı olabilir. Önceden 
plan yapmak kendi seçiminiz olan üniversitelere başarılı başvurular yapabilmeniz için size yeterli süre 
sağlayacaktır. 

Kayıt yaptırmak istediğiniz öğretim yılından 12 - 18 AY ÖNCE, aşağıdakileri düşünmeye, araştırmaya ve 
yapmaya başlayın: 

− Birleşik Devletlerde okumak istemenizin nedenleri nedir? 

− Hangi üniversiteler sizin konunuzu ve uzmanlığınızı sunuyor? 

− Mali yardıma ihtiyacınız olacak mı? 

− Okul seçimlerinizi 10 ila 20 kuruma kadar indirmeye başlayın. Bu okulların sizin akademik, mali, 
yaşam tarzına ilişkin ve diğer gereksinimlerinizi karşıladığından emin olun. 

− Son başvuru tarihlerini öğrenin. Bu kabul için gerekli standartlaştırılmış testlere ne zaman gireceğinizi 
etkileyecektir çünkü test sonuçlarının kayıt kabul bürosuna bu tarihten önce ulaşması gerekir. Testlere 
üniversite başvuru formlarının teslim edilmesinden önce girilir. 

− Başvuracağınız üniversiteler için gerekliyse baskılı GRE Konu Testlerine kayıt yaptırın. 

Kayıttan 12 AY ÖNCE,  aşağıdakileri tamamlayın (belirtilen aylar tahmini olarak verilmiştir): 

Ağustos 

− Üniversitelerle başvuru ve mali yardım formları ve kataloglar için bağlantı kurun. 

− TOEFL ve gerekirse GRE Genel Testi, GRE Yazma Değerlendirmesi, GMAT, veya diğer giriş testleri 
için kayıt{ XE "Test kaydı" } formlarını alın. 

Eylül - Aral ık 

− Lisans eğitiminizi yaptığınız kurumlardan resmi transkriptleri isteyin. 

− Sizi tavsiye edenlere bilgi verin ve tavsiye mektupları isteyin. 

− Eğer isteniyorsa, kişisel beyanlarınızı veya amaç beyanlarını ve araştırma önerilerinizin taslaklarını 
hazırlayın. 

− Doldurulmuş başvuru formlarını (kayıt ve mali yardım için) teslim edin. 

− Transkriptlerin{ XE "Transkript" } ve tavsiye mektuplarının gönderilmiş olduğunu tekrar kontrol edin. 

− Gerekli giriş testlerine girin. 

Ocak - Nisan 

− Üniversitelerin başvuru için son teslim tarihlerine uyulmalıdır. 

Nisan - Haziran 

− Kabul veya ret mektupları gelir. Hangi üniversiteye gideceğinize karar verin, kararınızı kayıt kabul 
bürosuna bildirin, onların isteyeceği bütün formları tamamlayıp geri gönderin. 

− Geri çevirdiğiniz üniversitelere teşekkür ve üzüntülerinizi bildiren mektuplar yazın. 



 46

− Mali konuları ayarlayın (bir B.D. bankasına para göndermek için gerekenleri yapın; seyahat etmek ve 
varışınızda yapacağınız harcamalar için yeterli paranız olduğundan emin olun) 

− Kalacağınız yer ve sağlık sigortası konusunda üniversitenizle gerekli düzenlemeleri tamamlayın. 

− Size sponsor olan bütün kuruluşları planlarınız konusunda bilgilendirin. 

Haziran - Ağustos 

− Size en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkeziyle bağlantı kurarak onlara bir B.D. kurumuna kabul 
edildiğinizi bildirin. (Aşağıda “Gitmek İçin Hazırlanmak” bölümüne bakın.) 

− Uygunluk Sertifikanız gelince hemen ve gidiş tarihinizden çok önce vize için en yakın B.D. sefaretine 
veya konsolosluğuna başvurun (Yedinci bölüme bakınız, “Öğrenci Vizesi için Başvurmak”) 

− Seyahat hazırlıklarınızı yapın. Seyahatinizi üniversitenin oryantasyon programına yetişecek şekilde 
planlayın. 

− Varış planlarınızı üniversitenizin Uluslararası Öğrenci Bürosuna bildirin ve üniversitenin yeni 
öğrenciler için hazırladığı oryantasyon programının ayrıntılarını öğrenin. 

Gitmek için Haz ırlanmak 

Amerika Birleşik Devletleri’nde okuyacağınız kesinleştiği anda, muhtemelen vizeler, kalacak yer, sağlık 
sigortası, banka işlemleri, nasıl eğitim yapılacağı, ve diğer “gidiş-öncesi” bilgiler konusunda zihninizde 
birçok sorular oluşacaktır. Daha fazla bilgi için bu kitapçığın dokuzuncu bölümüne ve Internet’te 
http://educationusa.state.gov adresinde bulacağınız bu dizinin Dördüncü Kitapçığı olan Gitmek için 
Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler’e başvurabilirsiniz. 

Birçok A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } yaz 
aylarında gidiş-öncesi oryantasyon{ XE "Oryantasyon" } sunuşları yapar, ve bazıları bunu yıl-ortasında da 
tekrarlar. Size en yakın merkezle temasa geçerek programı öğrenip bu çok beğenilen sunuşlar için yerinizi 
ayırtın. Bazı merkezler bu hizmet için bir ücret alabilirler{ XE "Başvuru kontrol listesi" }. 
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7 .  B Ö L Ü M –  Ö Ğ R E N C İ  V İ Z E S İ  İ Ç İ N  B A Ş V U R M A K  

Tebrikler – seçtiğiniz üniversiteye kabul edildiniz! Alacağınız dersleri, tanışacağınız insanları, ve önünüzde 
sizi bekleyen heyecan dolu deneyimleri düşünüyorsunuz , ama şimdi yapmanız gereken son bir iş daha var: 
öğrenci vizeniz için başvurmak. 

Vize Çeş it leri{ XE "Vize çeş i t ler i"  } 

Vizeniz için başvurmadan önce öğrencilere verilen vizeler arasındaki farkı öğrenmelisiniz. En sık rastlanan 
öğrenci vizesi F-1’dir. Akademik ve dil programlarında okuyacak lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 
verilir.  J-1 kategorisi yüksek lisans veya Birleşik Devletlere Fulbright gibi eğitsel değişim programlarıyla 
gelen değişim programı öğrencileri, öğretmenler, bilim adamları ve araştırmacılar  içindir. J-1 öğrencilerinin 
paraları B.D. veya kendi hükümetleri, veya devam edecekleri B.D. kurumu tarafından ödenmelidir.Ayrıca 
bir değişim programına da dahil olabilirler.  

Evli öğrenciler için J-1 vizesinin bir avantajı, eşlerin (J-2 bağlı olanlar) Birleşik Devletlere geldikten  sonra 
iş yetkisine izin verir. F-1 F-2 bağlılarının çalışmasına izin vermez. F-2 veya J-2 bağlıları tam-zamanlı veya 
yarı-zamanlı eğitim alabilirler.  

Birleşik Devletlere olan vergi yükümlülüğünüz F-1 veya J-1 vizesini seçmenizden etkilenmemelidir. Ancak, 
sağlık sigortası koşullarında fark olabilir. Bir de, J-1 vizesiyle seyahat ediyorsanız, “iki-yıl kuralı” geçerli 
olabilir. Bunun anlamı, eğitiminizi bitirdikten sonra, Birleşik Devletlerde göçmen statüsüne uygun 
olabilmeniz için veya göçmen olmadan uzun-süreli çalışma için, iki yıl süreyle kendi ülkenizde kalmanız 
gereklidir. 

F-1 ve J-1 vizeleri hakkında daha fazla ayrıntı için size en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine  
başvurabilir, veya B.D. kurumunuzdaki Uluslararası Öğrenci Bürosuna sorabilirsiniz.  

Ülkeniz için İş lemler 

Geliştirilmiş hudut güvenliği nedeniyle öğrenci vizesi için başvurmak için işlemler ve koşullar daha 
karmaşık ve zordur. Ülkeden ülkeye değişirler. Vize başvurusu işlemlerinde genel koşullar ve sizin ülkeniz 
için özel koşullar hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz birkaç yer vardır: 

− B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } ülkeniz için 
geçerli olan başvuru işlemleri konusunda size bilgi verebilir. Eğer imkan bulursanız, bu merkezlerin 
düzenlediği “yola çıkmadan önce” oryantasyon{ XE "Oryantasyon" } programlarından birine katılın; 
hemen hemen kesinlikle vize başvurusuyla ilgili bilgi verilecektir. Ayrıca bu merkezde “yola çıkmadan 
önce” gerekenler konusunda yazılı malzeme de bulunabilir. 

− B.D. sefaretleri ve konsolosluklarından başvuru formları ve başvuru sürecinin kendine özgü ayrıntılarını 
alabilirsiniz. Genellikle bu bilgileri veren telefon bilgi hatları ve internet siteleri vardır.  

− Bu dizideki Dördüncü Kitapçık olan Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler vize başvurusunu daha ayrıntılı olarak açıklar. Bu kitapçığı 
http://educationusa.state.gov adresindeki B.D. Dışişleri bakanlığının internet sitesinde bulabilirsiniz. 

Lehinize çıkacak bir vize kararı şansınızı arttırmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır: 

− Süreci olabildiğince erken başlatın. Konsolosluklar erken başvuruları özendirir; 

− Kuvvetli kanıt olarak kullanabileceğiniz her türlü belgeyi bir araya getirin; 

− Bir görüşme yapmanız gerekirse hazırlıklı olun. 
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Öğrenci Vizesi Başvurusu için Ad ım-Ad ım Rehber{ XE "Vize başvurusu iç in 
ad ım-ad ım rehber" }{ XE "Başvuru formlar ı :Vize" } 

“A.B.D. elçiliğinin akademik durumunuz hakkında sizi sorgulaması için hiçbir neden 
yaratmayın ve geri döneceğini mümkün olan her şekilde gösterin.” 
— İngiltere’den bilgiişlem bilimi öğrencisi  

Bir F-1 öğrenci vizesine başvurabilmeniz için geçerli bir Uygunluk Sertifikanız olmalıdır: F-1 vizesi için I-
20 A-B formu, ve J-1 vizesi için DS-2019 formu. Üniversite sizi kabul ettikten ve siz de mali imkanlarınızı 
belgeledikten sonra size uygun formu yollayacaktır.  
Üniversite isminizi SEVIS’e girer. (Student and Exchange Visitor Information System  - Öğrenci ve 
Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi). Formu kontrol edin: 

− İsminiz doğru yazılmış mı ve pasaportunuzda yer alan isimle aynı mı? 

− Diğer bilgiler - doğum tarihiniz ve yeri, diploma programı, başlama tarihi, bitiş tarihi ve mali bilgiler 
doğru mu? 

− Form üniversitenin resmi bir yetkilisi tarafından imzalanmış mı? 

− Başlama tarihi (“öğrenci en geç ..... tarihine kadar geldiğini bildirmelidir) geçmiş mi? Eğer geçmişse, 
form geçersizdir ve başlama tarihinden sonra kullanılamaz. 

Eğer I-20 veya DS-2019 formunuz geçerliyse, vize başvurusu için hazırsınız. Değilse, üniversiteyle bağlantı 
kurun. 

Eğer bir vize görüşmesi yapmanız gerekiyorsa, vize görüşmesinin  ortalama üç dakika sürdüğünü bilin., 
nedenle kısa ama ikna edici olmak için hazırlanmalısınız. Kendinizden emin olun, gerçekleri saklamayın 
veya yalan söylemeyin – B.D. vize bölümü çalışanları kanunen sizin zarar vereceğinizi, veya yalan 
söyleyeceğinizi varsayarak başlamalıdırlar. Bu nedenle üstünüze alınmayın. 

Size vizenizi verebilmek için konsolosluk görevlisinin üç konuda tatmin olması gerekir: 

− Birincisi, siz iyi niyetli ve samimi bir öğrenci misiniz? Konsolosluk görevlisi eğitsel geçmişinize ve 
planlarınıza bakarak programa kaydolup devam edeceğiniz olasılığını ne kadar yüksek olduğunu 
değerlendirecektir. Eğer bir görüşmeye katılmanız istenirse, belirli bir üniversiteyi neden seçtiğiniz, 
konunuz, ve kariyer planlarınız konularında görüşmeye hazır olun. Okul transkriptlerinizi{ XE 
"Transkript" }, derece sertifikanızı, standartlaşmış test puanlarınızı ve akademik kararlılığınızı 
gösterecek her şeyi yanınızda bulundurun. 

− İkincisi, eğitiminizi, yaşamsal giderlerinizi ve sizle seyahat edecek bakmakla yükümlü olduğunuz 
kişilerin masraflarını finanse edebilecek misiniz? B.D. hükümeti okulu bırakmayacağınız veya 
kanunsuz yollardan çalışmayacağınız konusunda güvence ister. I-20 A-B veya DS-2019 formunuz en 
azından ilk yıl için üniversiteye masraflarınızı (beraberinizdeki aile üyelerinin masraflarını da) hangi 
yollardan karşılayacağınızı nasıl kanıtladığınızı gösterir. Size verilen bütün burslar, ödenekler veya 
kredilerin yanı sıra sponsorunuzun mali kaynakları konusunda da sağlam kanıtlar gösterin. 

−  Üçüncüsü, evdeki bağlarınız Birleşik Devletlerinde sürekli olarak kalmak istemeyeceğiniz kadar güçlü 
mü? B.D. vize kanunu göçmen vizesi dışındaki vizeler için başvuran bütün adaylara, onlar konsolosluğu 
göçmen olmadıklarına inandırıncaya kadar, potansiyel göçmen olarak bakmalarını ister. Eğer J-1 
vizesiyle seyahat ediyorsanız, B.D.’de eğitiminizi tamamladığınız tarihten itibaren iki yıl süreyle kendi 
ülkenizde kalmadan Birleşik Devletleri’ne göçmen vizesi için başvuramazsınız. 

− Sonuçta, eve dönmek için varolan nedenlerinizin Birleşik Devletlerde kalmak için olan nedenlerden 
daha güçlü olduğunu kanıtlamalısınız. Kanuna göre Birleşik Devletlerdeki yaşantınızın geçici olduğunu 
garanti etmek için, kendi ülkenizle yeterli derecede ekonomik, ailevi, ve sosyal bağlarınız olduğunu 
gösterebilmelisiniz. 

Ekonomik bağlar ailenizin ekonomik durumunu, sizin olan veya miras yoluyla sizin olacak malları ve 
B.D.’den mezun olarak ülkenize döndüğünüzde sizin kendi ekonomik potansiyelinizi kapsar. Konsolosluk 
görevlisi kariyer planlamanız ve sizin kendi ülkenizdeki iş dünyası konusunda bilginizden etkilenecektir. 
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− Aile ve sosyal bağlar için, yakın aile fertlerinden Birleşik Devletlerde yaşayanlarla karşılaştırıldığında 
kaç kişinin kendi ülkenizde yaşadığını sorabilir. Şehrinize ve ülkenize bağlılığınızı gösterecek ne gibi 
toplumsal faaliyete veya okul faaliyetlerine katıldınız? Hangi liderlik, spor ve diğer roller sizi geri 
dönüp üzerinize düşeni yapacak bir kişi olarak diğer kişilerden ayırır? 

Vize Başvurusunun Olumsuz Yan ıt lanmas ı{ XE "Vize başvurusunun olumsuz 
yan ı t lanmas ı" } 

Eğer başvurunuz olumsuz yanıtlanırsa, konsolosluk görevlisinin size yazılı bir açıklama vermesi gerekir. 
Ancak, bu genellikle standartlaştırılmış bir yanıt olup, sizin özel durumunuzun ayrıntılarına girmesi olasılığı 
çok düşüktür. İkinci bir başvuru yapma hakkına sahipsiniz, ancak tekrar başvuracaksanız, çok daha iyi 
hazırlanmalısınız. Konsolosluk görevlisi ilk olumsuz yanıtın nedenlerini ortadan kaldıracak yeterli sayıda 
yeni kanıt görmelidir. 

Eğer eğitim hedeflerini dikkatle düşünmüşseniz ve gerçekçi kariyer planlarınız varsa, vize başvurusunun 
eğitiminiz ve yaşamınızın bir sonraki büyük adımını atmaya – Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite – 
hazır olduğunuzu kanıtlamak için bir fırsat olduğunu göreceksiniz. 

Özetleyecek Olursak 

− Öğrencilerin çoğu Birleşik Devletlere F-1 vizesi ile giriş yaparlar, ama bazı yüksek lisans öğrencileri J-1 
vizesiyle seyahat edebilirler. F ve J vizeleri arasındaki fark konusunda daha ayrıntılı bilgi için size en 
yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine veya B.D. üniversitesindeki uluslararası Öğrenci 
Bürosuna başvurun. 

− Ülkeniz için geçerli başvuru koşullarını öğrenmeli ve başvurunuzu çok önceden hazırlamalısınız. 

− Öğrenci vizesi için başvurmadan önce,  F-1 vizesi için üniversitenizden gelen I-20 A-B formunun (J-1 
vizesi için DS-2019 formu) geçerli olup olmadığını kontrol edin. 

− Kabul edildiğiniz zaman, bilgi veya danışma merkezinizle temas ederek hareket-öncesi oryantasyon 
sunuşu ve yerel vize başvurusu süreçleri için kayıt yaptırın. 

− Konsolosluk görevlisine iyi niyetli ve samimi bir öğrenci olduğunuzu, eğitiminizi finanse 
edebileceğinizi, ve anavatanınızla güçlü bağlarınız olduğunu kanıtlayabileceğinizden emin olun. 

− Başvurunuz reddedilirse tekrar başvuru yapabilirsiniz, ama ilk başvurunuzun reddedilme nedenini 
aşabilmek için yeni kanıtlar göstermelisiniz. 

Yararl ı  İnternet Siteleri 

http://www.unitedstatesvisas.gov  

http://www.travel.state.gov/visa_services.html  



 50

8 .  B Ö L Ü M  -  A M E R İ K A N  Ü N İ V E R S İ T E  Y A Ş A M I  

“Üniversitenin uluslararası öğrenciler için gösterdiği ilgi ve sağladığı hizmetlerin çok 
kaliteli olduğunu gördüm. Akademik ve mali konulardaki önerileri mükemmel.” 
— İngiltere’den hukuk-hazırlık öğrencisi  

A.B.D.’de bir kolejde yerinizi kesinleştirdikten sonra, Birleşik Devletlerde uluslararası öğrenci olarak 
sürdüreceğiniz yeni yaşamınız için planlar yapmaya başlamalısınız. Vizenizi elde edinceye kadar 
başlayamayacağınız bazı şeyler olsa da, Birleşik Devletlere taşınmanızın aksamadan gerçekleşmesi için 
önceden plan yapabilirsiniz. 

Bu bölüm düşünülmesi gereken birkaç konuyu ve Birleşik Devletlere vardığınızda nelerle karşılaşacağınıza 
ışık tutar. Ayrıca “yola çıkmadan önce” gerekli daha ayrıntılı öneriler için B.D. eğitim bilgi ve danışmanlık 
merkezinize{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } ve http://educationusa.state.gov adresindeki 
B.D. Dış İşleri Bakanlığının Internet sitesinde yayınlanan, bu dizinin Gitmek için Hazırlanmak: Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler başlıklı Dördüncü Kitapçığına 
başvurmalısınız. 

Amerika Birleş ik Devletleri’ne Var ış  

Bir üniversiteye kabul edilip, sizin de onları seçtiğinizi bildirdikten ve okul ücreti için ön ödemenizi 
yatırdıktan sonra size hemen yeni okulunuz ve kampusa varışınızla ilgili işlemler konusunda daha fazla bilgi 
gelecektir. Bunların arasında kampusa ulaşmanın en kolay yolunun ayrıntılı açıklaması olacaktır. Eğer 
mümkünse, kampusa okulların idari bürolarının açık olduğu ve kampus faaliyetlerinin en hareketli olduğu 
hafta içi bir gün varmayı planlayın. Yanınızda ailenizle seyahat ediyorsanız B.D. kurumuna bilgi verin ve 
evli öğrenci konutları, çocuk bakım olanakları, eşler için faaliyetler, çocuklarınız için okul ve siz ve aileniz 
için önemli olacak bütün diğer konuları sorun. 

Oryantasyon{ XE  "Oryantasyon" } (Çevreye Al ışma) 

B.D. üniversiteleri yeni uluslararası öğrenciler için onların kampusu ve tesisleri tanımaları ve Birleşik 
Devletlerdeki yaşama uyum sağlamaları için gelişlerinde oryantasyon programları düzenler. Oryantasyon en 
çok bir hafta sürer ve zorunlu veya isteğe bağlı olabilir, ama buna katılmanız şiddetle önerilir. 
Oryantasyonda kütüphaneden nasıl yararlanılır, sağlık merkezi ve diğer üniversite tesisleri, akademik 
kurallar, beklentiler ve destek hizmetleri, derslere nasıl kayıt yaptırılır; B.D.’de kültürel ve sosyal yaşam, 
kültür şoku, ve Birleşik Devletlerdeki yaşama uyum sağlamak; yerel hizmetler, vize ve hukuksal 
düzenlemeler; ve benzeri birçok yararlı konu ele alınacaktır. Bütün bu bilgiler Birleşik Devletlerde yaşama 
öğrenci olarak daha kolay uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır. Oryantasyonda ayrıca kampustaki diğer 
uluslararası öğrencilerle ve kampusta uluslararası öğrencileri ilgilendiren her konuyla ilgilenen ve genellikle 
uluslararası öğrenci danışmanı (sonraki paragrafa bakınız) olarak bilinen görevlilerle tanışacaksınız. 

“Yanınızda ülkenizden küçük hatıra eşyaları götürün çünkü daima ülkenizle ilgili 
konuşmalar yapmanız için fırsatınız olacak. Bir de aileniz ve arkadaşlarınızın 
fotoğraflarını da yanınıza alın çünkü bazen gerçekten de onlarla konuşmak 
isteyeceksiniz!!” 
- Ermenistan’dan kamu idaresi öğrencisi  

Uluslararas ı   Öğrenci Dan ışman ı  ( ISA){ XE "Uluslararas ı   Öğrenci Dan ışman ı  
( ISA)" } 

Düzenli olarak uluslararası öğrenci kabul eden B.D. üniversitelerinin onlarla çalışmaları için 
görevlendirilmiş ve eğitilmiş özel görevlileri vardır. Bu kişilere genellikle uluslararası öğrenci danışmanı 
(international student advisers [ISA]) veya yabancı öğrenci danışmanı (foreign student advisers [FSA]) 
denir. Uluslararası öğrenci olarak statünüzle ilgili her tür soru için onlara danışabilirsiniz. Onlar ayrıca size 
her türlü sorununuz ve endişeniz konusunda da yardımcı olurlar. Genellikle onlar ve Uluslararası Öğrenci 
Bürosu  yıl boyunca uluslararası öğrenciler ve aileleri için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler. 
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Üniversite Yurtlar ı{ XE "Kalacak yer" } 

Bir aday kabul edildiğinde üniversitenin konut bürosu derhal yüksek lisans öğrencileri için kampusta ne gibi 
konut olanakları olduğu ve buna nasıl başvurulacağı konusunda bilgi gönderir. Üniversitelerin çoğunda evli 
öğrenciler de dahil yüksek lisans öğrencileri için konut vardır. Ancak evli öğrenciler için olanlar sayıca daha 
kısıtlıdır. Yer açılıncaya kadar okul sizi kampustaki aile konutları için bekleme listesine alabilir. Çok 
önceden başvurmanız ve kendiniz ve aileniz için en iyi kararı verebilmek açısından kampusta veya kampus 
dışında yaşamsal maliyetleri karşılaştırmanız önerilir. 

Eğer kalacak yerinizi önceden ayarlamamışsanız, veya yerel toplum içinde kampus dışında yaşamayı tercih 
ediyorsanız, dönemin başlama tarihimden birkaç hafta önce kampusa gelmeniz gerekir. Kalacak yer aramaya 
dönemin başlangıç tarihine ne kadar yakın başlarsanız seçenekleriniz o kadar kısıtlı olur. 

Para ve Bankalar{ XE "Para ve bankalar" } 

Birleşik Devletlerde ulusal banka sayısı çok azdır ve çoğu banka bölge, eyalet veya şehir esasında çalışır. 
Bazı üniversitelerin kendi kredi birlikleri veya bankacılık hizmetleri vardır. Hesap açmadan önce 
yaşayacağınız ve okuyacağınız yere hangi bankaların yakın olduğunu öğrenin. Ayrıca yurtdışından hesap 
açmak da zor olabilir. Bir hesap açıncaya kadar geçecek sürede masraflarınızı karşılayacak kadar parayı 
yanınızda getirin. Ondan sonra size evden para gönderilmesini ayarlayabilirsiniz. 

Sağ l ık Sigortas ı{ XE "Sağ l ık sigortas ı" } 

Bir uluslararası öğrenci olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kaldığınız süre boyunca sağlık sigortanızın 
olması gereklidir. B.D. üniversitelerinin çoğunda sağlık sigortası yaptırmak zorunludur. Bunu ya 
üniversitenin poliçesi aracılığıyla ya da üniversitenin koşullarına uyacak biçimde kendi poliçenizi satın 
alarak yaptırabilirsiniz. Sağlık sigortası poliçe kapsamları değişebilir. Uluslararası öğrenci danışmanınız 
bunları size açıklayarak sizin için en uygun olanı konusunda karar vermenize yardımcı olur. 
Anavatanınızdan Birleşik Devletlerdeki kampusunuza kadar yapacağınız yolculuk için de sigortalanmayı 
unutmayın. 

Sosyal Yaşam 

Birçok kampusta sizi çeşitli organizasyonlar ve faaliyetler beklemektedir ve bunlara katılmak Amerikalılar 
da dahil yeni arkadaşlar edinmenin en iyi yoludur. Yeni üyeler arayan ve öğrencilerin işlettiği radyo ve TV 
istasyonları, gazeteler, spor takımları, ve sosyal kulüpler bulabilirsiniz. B.D. üniversitelerinin genellikle bir 
de uluslararası toplulukları vardır. Kampusların çoğunda kampusta neler olup bittiği konusunda bilgi 
verecek  Öğrenci Faaliyetleri Bürosu bulunur. Üniversitelerin internet sitelerinde de bilgi bulunur. 

Özetleyecek Olursak 

− Bir B.D. üniversitesine kabul edildiğinizi öğrendiğinizde, Birleşik Devletlere gitmek için hazır olun. 

−  
Üniversiteyle temasa geçerek, uluslararası öğrenciler için düzenlenmiş oryantasyonla ilgili ayrıntıları 
öğrenin ve buna katılmak için üniversiteye zamanında varmaya çalışın. Sağlık sigortası koşullarını 
öğrenin.  

− Kalacak yer ayarlayın ve aile tipi veya kampus dışında konut arıyorsanız daha önceden gidin. 

− Yanınızda Birleşik Devletlerde bir banka hesabı açtırıp ülkenizden para transferi yapıncaya kadar sizi 
geçindirecek kadar para götürün. 

− Kampustaki sosyal, spor ve diğer  olanakları inceleyin ve hangilerine katılmak istediğinizi belirleyin.  
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Yararl ı  İnternet Siteleri 

Amerika’da Okumak İstiyorsanız, Dördüncü Kitapçık - Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler  
http://educationusa.state.gov. 
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9 .  B Ö L Ü M  –  U Z M A N L A Ş M I Ş  P R O F E S Y O N E L  E Ğ İ T İ M   

Birleşik Devletlerde birçok mesleğin eğitimini almak ve çalışmaya başlamak için gerekli yol diğer 
ülkelerden çok farklıdır. Bu bölümde dişçilik, tıp, hemşirelik, veterinerlik ve hukuk için gerekli koşullar 
genel hatlarıyla açıklanacaktır. Bu meslekler ve özel koşulları olan diğer alanlar konusunda daha ayrıntılı 
bilgiye B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde ve bu kitapçığın sonundaki kaynakçada ulaşabilirsiniz. 

Dişçil ik  

Birleşik Devletlerde dişçilik eğitimi genellikle dört yıllık lisans eğitiminden sonra başlar. Üniversitelerin 
dişçilik için lisans programları yoktur. Dişçilik okumayı planlayan öğrenciler her hangi bir konuyu ana dal 
olarak seçebilirler ancak Biyolojik bilimler, kimya, fizik ve matematik dallarının yanı sıra beşeri bilimler ve 
davranışsal ve sosyal bilimler dallarında da belirli sayıda önkoşullu lisans dersleri almaları gerekir.  

İlk Profesyonel Derece 

Dişçilikte ilk profesyonel derece D.D.S. (doctor of dental surgery /diş cerrahi doktoru) veya D.M.D. (doctor 
of dental medicine / diş tıp doktoru) olup, dört yıllık eğitim gerektirir – iki yıl temel tıp bilimleri ve iki yıl 
klinik oryantasyondur. Mesleklerini sürdürebilmek için mezunlar hasta kabul etmek istedikleri eyaletin 
koşullarına da uymaları gereklidir. Bu koşullar arasında Ulusal Dişçilik Kurulu Sınavından yeterli not ve 
eyalet kliniksel sınavı vardır. 

B.D.’de dişçilik okuluna kabul edilmek çok pozisyonların iki katı aday olduğundan çok rekabete dayanır. 
Her ne kadar herkes başvurmaya uygun olsa da yabancı uyruklular bir B.D. kurumunda en az iki yıl lise 
sonrası eğitim almadan bir B.D. dişçilik okuluna kabul edilmeleri çok enderdir. Yakın yıllardan birinde, 
4,268 birinci sınıf dişçilik öğrencisinden sadece 342’si yabancı uyrukluydu. Özel dişçilik okullarına kabul 
edilmek şansı devlet-destekli dişçilik okullarına kabul edilme şansından daha fazladır çünkü devlet 
kurumları kabul konusunda öncelik hakkını vergileriyle programlarını destekleyen eyalet sakinlerine 
tanırlar. Amerikan Dişçilik Okulları Birliği (internet sitesi: www.aads.jhu.org) dişçilik okulları için yıllık 
rehber yayımlar. Bu rehberde kabul koşullarıyla ilgili yararlı bilgiler ve istatistikler bulunur. Belirli okullar 
hakkında bilgi almak ve niteliklerinizi değerlendirebilmek için B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinizde 
bu kaynağı ve diğer başvuru malzemelerini bulabilirsiniz. 

Dişçilik okulu için başvuru koşulları arasında güçlü lisans eğitimi geçmişi, İngilizce dili yeterliliği, okul 
tarafından yeterli görülmüş bir DAT testi (Dental Admission Test / Dişçilik Giriş Testi) sonucu vardır. DAT 
matematik, biyoloji, kimya, organik kimya, okuma ve algısal motor kabiliyetini ölçer. Birleşik Devletlerde 
düzenli olarak açılır. Ara sıra, diğer ülkelerde de yapılabilir – programlanmış bir testten en az üç ay önce bu 
işlemin bir B.D. kabul memuru veya predental danışman tarafından talep edilmesi gerekir. Daha fazla bilgi 
için, Dişçilik Giriş Testi Programı ile bağlantı kurunuz. Dental Admission Testing Program, Department of 
Testing Services, American Dental Association, 211 East Chicago Avenue, Suite 1846, Chicago, IL 60611-
2678, USA; Telefon: 312-440-2689, extension 2689; E-posta: education@ada.org.  

Üniversite Sonrası Eğitim  

D.D.S. veya eşdeğerini aldıktan sonra, dişçiler mezuniyet sonrası eğitim için hastanelere veya dişçilik 
okullarına başvurabilirler. Bazı programlar mastır derecesine yol açar ve doktora eğitimi de olabilir. Bu 
derece programları genellikle mezunları eğitim veya araştırma kariyerlerine hazırlar. 

Bir üniversite veya hastane kliniksel bir odaklanma ile derecesiz ihtisas programlarına sponsor olabilirler. 
Genel doktorluk ihtisasları çok rekabete açıktır ve genelde kaydolan öğrencilerin sadece yüzde dördü 
yabancı uyrukludur. Uzmanlık ihtisasları uluslararası eğitim almış öğrencilerin oldukça daha büyük bir 
oranını kabul ederler. Bu ihtisaslar genel diş sağlığı, endodonti, oral ve maxillofacial (üst çeneye ve yüze ait 
olan) patoloji, oral ve maxillofacial cerrahi, ortodonti ve dentofacial ortopedi, pediatrik dişçilik, periodonti, 
veya prostodonti dallarında eğitim sunarlar. 

Birleşik Devletlerde eğitim almak isteyen uluslararası eğitim almış dişçileri nitelendirmek için tek bir süreç 
yoktur. Ortak bir koşul adayların Ulusal Dişçilik Kurulu Sınavının bir veya iki bölümünden de geçer not 
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almalarıdır. Ağız cerrahisi ve periodonti gibi bazı uzmanlık alanları dişçilerin mesleki eğitimlerinin en az 
son iki yılını bir B.D. üniversitesinde tamamlamalarını ve ilk meslek derecelerini Amerikan Dişçiler Birliği 
tarafından akredite edilmiş bir okuldan almalarını şart koşar. (B.D. dişçilik okullarının yarsından fazlası 
B.D. birinci mesleki derecesini tamamlamak isteyen uluslararası eğitim almış dişçilere ileri giriş sunar.) Bazı 
durumlarda eyalet lisansı ve ulusal kurul onay belgesi gerekli olabilir. 

B.D. lisansı olmayan uluslararası adayları hastanelerden çok dişçilik okulları kabul edebilir. 

Kısa-Dönem Eğitsel Fırsatlar  

Dişçilik okulları ve hastaneler sık sık birkaç günden birkaç haftaya sürebilen lisansüstü sürekli eğitim 
kursları verirler. Bu kurslar belirli konularda güncellemeler verir ve uluslararası dişçilere açıktır. Bazı 
okullar uluslararası eğitim almış ziyaretçi dişçiler için özel programlar düzenlerler.  

T ıp  

Birleşik Devletlerde tıp eğitimi lisans derecesi ardındandır. Tıp eğitimine giriş çok zordur. B.D. 
vatandaşlarının yarısından daha azı ve genellikle uluslararası adayların yüzde üçünden daha azı tıp 
okullarına kabul edilirler. Yakın yıllardan birinde,  tıp okullarına giren 16,221 öğrenciden sadece 155 
yabancı uyruklu olup bunların arasından da çoğu lisans eğitimlerini Birleşik Devletlerde tamamlamışlardı. 
Tıp okullarının çoğu, özellikle devlete ait olanları, bulundukları eyaletin vergileriyle desteklendiğinden, giriş 
önceliği genellikle eyalet sakinlerine verilir. Bazı devlet-destekli okullar sadece B.D. vatandaşlarını ve 
sürekli ikametgah kazanmış olanları kabul eder. 

İlk Profesyonel Derece 

Tıp okulları genellikle dört yıllıktır ve öğrenciler M.D. (Doctor of Medicine - Tıp Doktoru) derecesi alarak 
mezun olurlar. Eğitim sınıf deneyimini gözlem ve klinik çalışma ile birleştirir. Kabul şartları arasında B.D. 
akreditasyonu olan bir kurumdan lisans derecesi vardır. Hemen hemen her bilim dalından dereceler kabul 
edilir ama bunun için öğrencinin ders yükünün gerekli en az sayıda önkoşullu derslerden (biyolojik ilimler, 
kimya, matematik, davranışsal ve sosyal bilimler ve beşeri ilimler) oluşması gerekir. 

Diğer koşullar arasında mükemmel bir lisans eğitimi geçmişi, İngilizce dili yeterliliği; iş deneyimi ve 
gönüllü çalışmalar gibi ders dışı faaliyetler; ve okul tarafından yeterli görülmüş bir MCAT testi (Medical 
College Admission Test / Tıp Okulu Giriş Testi) sonucu vardır. MCAT dünya çapında bilgisayarla 
düzenlenen standartlaştırılmış bir giriş sınavıdır. MCAT konusunda daha fazla bilgi için, Amerikan Tıp 
Okulları Birliği (AAMC) ile http://www.aamc.org/stuapps/admiss/mcat/start.htm  adresinde veya American 
College Testing Program (Amerikan Kolej Test Programı), MCAT Program Office, P.O. Box 4056, Iowa 
City, IA 52243, USA; Telefon: 319-337-1356; Faks: 319-337-1122. adreslerine başvurabilirsiniz. 

M.D. derecesi için eğitim almak isteyen öğrenciler, bu eğitimin kendileri için uygun olup olmadığını 
anlamak için giriş koşullarının zorluk derecesini, eğitimin süresini (dört yıllık lisans eğitimi üzerine dört 
yıllık tıp eğitimi), ve B.D.den alınacak bir tıp derecesinin kendi ülkelerinde geçerliliğini göz önünde 
bulundurarak düşünmelidirler. Amerikan Tıp Okulları Birliği (internet sitesi: http://www.aamc.org) her yıl 
tıp okulları için bir rehber yayımlar. Bu rehberde yararlı bilgiler ve giriş koşullarıyla ilgili istatistiksel 
bilgiler bulabilirsiniz. Belirli okullar hakkında bilgi almak ve niteliklerinizi değerlendirebilmek için B.D. 
eğitim bilgi ve danışma merkezinizde bu kaynağı ve diğer başvuru malzemelerini bulabilirsiniz. 

Üniversite Sonrası Eğitim  

İlk tıp derecesi olan M.D.yi ülkelerinde alan bir çok yabancı uyruklu kişi yüksek lisans tıp eğitimlerine 
Birleşik Devletlerde devam etmek isterler. Birleşik Devletlerde tıp mesleğini sürdürebilmek için, bütün 
doktorlar/dahiliyeciler,  ister Birleşik Devletlerde, ister Birleşik Devletler dışında eğitim almış olsunlar, 
aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekir: 

− İlk mesleki derecelerini Tıp Eğitimi Bağlantı Komitesi tarafından akredite olmuş bir tıp okulundan 
almak; 
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− Belli bir dönem ihtisas veya tıp dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamak; 

− Eyaletin lisans sınavlarında başarılı olmak. 

ECFMG Belgelendirmesi  

Doktorlar için B.D. yüksek lisans eğitimi genellikle ihtisas olarak adlandırılan, kendi seçtikleri bir tıp 
uzmanlık alanında önceden belirlenmiş kliniksel eğitim süresini tamamlamayı içerir. Accreditation Council 
for Graduate Medical Education /Yüksek Lisans Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ACGME), bu gibi 
programların akreditasyonunu yapar. İhtisas yapmak için çok güçlü bir rekabet söz konusu olsa da, 
uluslararası doktorların B.D.de eğitim alma şansları birinci mesleki seviyeye kıyasla daha çoktur. 

Birleşik Devletler dışındaki tıp okullarının mezunlarının ihtisas pozisyonu/asistanlık için veya hastayla 
temas içeren diğer eğitimleri için Educational Commission for Foreign Medical Graduates / Yabancı Tıp 
Mezunları için Eğitimsel Kurul (ECFMG) tarafından yürütülen bir sertifika programını tamamlamaları 
gerekir. Bu programın amacı hem B.D. halkının hem de ihtisas programları yöneticilerinin yabancı tıp 
okullarından gelen mezunların B.D. tıp okulları mezunları ile eşdeğer nitelikler taşıdığından emin olmaktır. 
Birleşik Devletler ve Kanada dışındaki tıp okullarından (bunlara bütün mezunların Tıp Eğitimi Bağlantı 
Komitesi tarafından akredite edilmemiş tıp okullarından mezun olan B.D. vatandaşları da dahildir) gelen 
bütün mezunların ECFMG belgelendirme koşullarına uyması gerekir. 

ECFMG sertifikasyonu için aşağıdaki koşulları yerine getirmelisiniz:  

− Mezun olduğunuz yıldaki World Directory of Medical Colleges / Dünya Tıp Okulları Rehberinde 
listelenen bir tıp okulundan mezun olduğunuzu gösteren belgeler sunmak; 

− Tıp eğitiminizi tamamladığınız ülkede tıp mesleğini sürdürebilmeniz için gerekli bütün eğitimsel 
koşulları tamamladığınızı gösteren belgeleri sunmak. Eğitimlerini tamamladıkları ülkenin vatandaşı olan 
doktorların, o ülkede tıp mesleğini sürdürmek için aldıkları bir lisans belgesi de olmalıdır. 

− U.S. Medical Licensing Examination / B.D. Tıp Lisansı Sınavının (USMLE) hem tıp bilimleri (1 Adım) 
hem de klinik bilimler (2 Adım)  bölümlerinden geçmek. Bunlar bilgisayar-tabanlı sınavlardır ve dünya 
çapındaki sınav merkezlerinde yürütülür. Daha fazla bilgi için bilgi ve danışma merkezlerine veya 
http://www.usmle.org adresindeki USMLE İnternet sitesine başvurabilirsiniz. 

− Konuşma İngilizcesini ve klinik yeterliliği ölçen Clinical Skills Assessment / Klinik Becerilerin 
Değerlendirilmesi (CSA) testini geçmek. CSA Birleşik Devletlerde, Philadelphia, Pennsylvania’daki 
ECFMG Clinical Skills Assessment Center / Klinik Beceriler Değerlendirme Merkezinde 
uygulanmaktadır. Doktorlar ancak  bütün diğer ECFMG test koşullarını tamamladıktan sonra CSA’ya 
girmeye hak kazanırlar. 

− Test of English as a Foreign Language / İkinci Dil Olarak İngilizce Testinden (TOEFL) geçerli bir puan 
almak. Bu bilgisayar-tabanlı ve dünyadaki bir çok merkezde yürütülen bir testtir. Daha fazla bilgi için 
bilgi ve danışma merkezlerine veya http://www.toefl.org adresindeki TOEFL İnternet sitesine 
başvurabilirsiniz. 

ECFMG her yıl güncellenen bir bilgi kitapçığı yayınlar. Bu kitapçıkta belgelendirme süreci konusunda daha 
fazla bilgi bulabilirsiniz. Bu kitap için ECFMG kuruluşuna başvurun. Educational Commission for Foreign 
Medical Graduates, 3624 Market Street, 4th floor, Philadelphia, PA 19104-2685, USA; Telefon: 215-386-
5900; Faks: 215-387-9963; internet sitesi: http://www.ecfmg.org.  

Bir ihtisas pozisyonuna başlamadan önce bazı eyaletler yabancı tıp mezunlarının ECFMG belgelendirmesine 
ek olarak üçüncü bir lisans sınavından geçmelerini şart koşar. USMLE 3 Adım olarak adlandırılan bu sınav 
sadece Birleşik Devletlerde yürütülmektedir. 

İhtisas Pozisyonu Bulmak  

ECFMG belgelendirmesi bir ihtisas programında size yer garantisi vermez. Hatta, bazı yıllar, ECFMG 
belgelendirmesi kazanan tıp mezunlarının sadece küçük bir yüzdesi ihtisas pozisyonlarına yerleştirilmiştir. 
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İhtisas için başvuran uluslararası tıp mezunlarının ihtisasa başlamadan önce ellerinde ECFMG 
belgelendirmesi olması gerekir, ama belgelerini almadan önce bir programla yazışmaya başlayabilirler. 
İhtisas programları konusunda bilgiye American Medical Association / Amerikan Tıp Birliğinin (AMA) 
internette http://www.ama-assn.org/cgi-bin/freida/freida.cgi adresindeki Fellowship and Residency 
Electronic Interactive Database / Bursiyer ve Asistanlık Elektronik Etkileşimli Veritabanından (FREIDA), 
ulaşabilirsiniz. Ayrıca AMA bu bilgileri  her yıl Directory of Graduate Medical Education  / Yüksek Lisans 
Tıp Eğitimi Rehberi başlığı altında hem baskılı hem de CD-ROM ortamında yayımlamaktadır. Bu kitabın bir 
kopyası bir çok bilgi ve danışma merkezlerinde vardır. Veya doğrudan AMA’dan istenebilir. AMA, Order 
Dept. OP416798, P.O. Box 7046, Dover, DE 19903-7046, USA; Faks: 312-464-5600.  

İhtisas programlarıyla yazışırken, maaş, atamanın süresi, programın öğeleri, görev saatleri ve sorumlulukları 
ve sağlık ve mesleki sorumluluk sigortaları hakkında bilgi alın. 

Başvurular programların kendisine yapılmalıdır ve ayrıca adayların genellikle National Resident Matching 
Program / Ulusal İhtisas Düzenleme Programına (NRMP)veya belli uzmanlık alanlarındaki ihtisas 
programlarının katıldığı birkaç bilgisayarlı uygulama programına katılması gerekir. Tıp uzmanlıklarından 
Electronic Residency Application System / Elektronik İhtisas Uygulama Sisteminin (ERAS) kullanılmasını 
şart koşanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu sistem uluslararası tıp mezunları için ECFMG tarafından 
yürütülmektedir. ERAS başvuru formu almak için adaylar ECFMG ERAS Programı ile bağlantı kurmalıdır. 
ECFMG ERAS Program, P.O. Box 13467, Philadelphia, PA 19101-3467, USA; E-posta: 
erashelp@ecfmg.org; Telefon: 215-386-5900; Faks: 215-222-5641. 

NRMP’ye katılmak için doktorların ihtisaslarına başlamayı düşündükleri yılın 1 Ocak tarihine kadar bütün 
ECFMG sınavlarından geçmesi gerekmektedir. NRMP her adayın tercih ettiği ihtisasları içeren bir listeyi 
vermesine olanak sağlar. Bu liste daha sonra ihtisas programlarının tercihleriyle karşılaştırılır. Daha fazla 
bilgi için ECFMG’nin bültenine bakın veya NRMP ile bağlantı kurun. NRMP, 2501 M Street, N.W., Suite 
One, Washington, DC 20037-1307, USA; Telefon: 202-828-0566; Internet sitesi: 
http://www.aamc.org/nrmp. 

ECFMG-onay belgeli doktorlardan ihtisas pozisyonlarına uyanlar, değişim ziyaretçisi (J-1) vizesi için 
ECFMG'nin sponsorluğuna hak kazanırlar. J-1 statüsünün süresi seçilen uzmanlık alanına göre değişir. Buna 
her uzmanlık kurulu kendi alanında yüksek lisans kliniksel eğitimin ne kadar sürebileceğine bakarak karar 
verir. Önerilen eğitim döneminin tamamlanmasından sonra, değişim ziyaretçisi olan doktorların Birleşik 
Devletlerden ayrılması gerekir. Kendi ülkelerinde veya sürekli ikamet ettikleri ülkede en az iki sene 
geçirmeden tekrar Birleşik Devletlere dönmek için ne göçmen, ne geçici çalışma, ne öğrenci veya şirketler 
arası değişim için başvuramazlar.  

ECFMG Belgelendirmesi Gerektirmeyen Bazı Seçenekler  

Yüksek Lisans Akademik Eğitimi: Yabancı tıp mezunları hasta bakımı içermeyen ilgili dallarda yüksek 
lisans akademik programlarına doğrudan başvurabilirler. Bu programlar ECFMG sertifikasyonu 
gerektirmez. Başvuru prosedürleri tıbbi olmayan alanlardaki yüksek lisans programlarına benzer. Bu tıpla 
ilgili alanlara örnek olarak radyoloji, immünoloji, moleküler biyoloji, genetik, nöröbilim, patoloji, ve 
fizyolojiyi sayabiliriz. Yabancı tıp mezunları sağlık bilimlerinde araştırma bursları için de başvurabilirler. 
Hastaneler, üniversiteler, ve bağımsız araştırma merkezleri de araştırma için uygun yerlerdir.  

Kısa-dönem Fırsatları: Tıp merkezleri, hastaneler, ve tıp birlikleri sık sık konferanslar ve kısa dönem 
kursları düzenlerler. Doğrudan hasta teması olmadığı sürece bu fırsatlardan yabancı tıp mezunları da 
ECFMG sertifikasyonu olmadan yararlanabilirler. Bazı tıp merkezleri, özellikle daha büyük araştırma ve 
eğitim kurumları, talep olursa uluslararası doktorlar için bireysel eğitimler düzenleyebilirler. Bunu gibi 
değişimler, yine doğrudan hasta temasına izin vermezler ama konsültasyon, gözlem ve tesislerin 
kıyaslanması açısından çok değerli fırsatlardır. Çok farklı isimlerle anılan çeşitli bürolar vardır. Bunların 
arasında bazı tıp merkezlerinde Uluslararası Hizmetler bu çeşit ziyaretleri düzenler. Bu ziyaretler bazen 
doğrudan B.D. meslektaşlar tarafından da ayarlanabilir. 

Tıp Eğitiminde ECFMG Uluslararası Burs: Bu Foundation for Advancement of International Medical 
Education and Research (FAIMER) / Uluslararası Tıp Eğitimi ve Araştırmanın Geliştirilmesi Vakfının 
sponsor olduğu bir programdır. Bu vakıf kar amacı gütmeden ECFMG'nin kanatları altında çalışır. 
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FAIMERSM aracılığıyla IFME uluslararası tıp okullarından ülkelerindeki tıp eğitimi kurumlarının ve 
bölümlerinin gelişmesini sağlayabilecek öğretim üyeleri için fırsatlar yaratır. IFME Programıyla ilgili daha 
fazla bilgiye  http://www.ecfmg.org/faimer adresinde ulaşabilirsiniz. Yazılı bilgi için, FAIMER’e başvurun. 
FAIMER - International Fellowships in Medical Education, c/o Educational Commission for Foreign 
Medical Graduates (ECFMG), 3624 Market St., Philadelphia PA 19104-2685, USA; Telefon: 215-823-2105; 
Faks 215-966-3121. 

Hemş irelik  

Birleşik Devletlerde hemşirelik mesleğinin temel eğitimi lisans seviyesinde verilir. Mesleki seviye olan 
“registered nurse/kayıtlı hemşire” (R.N.) hemşirelik alanında bir lisans diploması aldıktan sonra 
çalışabilmek için eyaletin lisans koşullarını yerine getirmelidir. Her B.D. eyaletinin lisans için kendi 
kriterleri ve kuralları vardır; ancak, her eyalet aynı lisans sınavını kullanır. Bu sınav NCLEX-RN olarak 
bilinir ve lisans almak için bu sınavdan geçmek gerekir. Bir çok eyalet Birleşik Devletler dışında eğirim 
almış hemşirelerin, NCLEX-RN almadan önce Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools 
/Yabancı Hemşirelik Okulu Mezunları Komisyonu (CGFNS) adlı kuruluştan onay belgesi almaları gerekir. 

Hemşirelikle ilgili bazı yüksek lisans programları hasta teması ve programın verildiği eyaletin kanunlarına 
bağlı olarak, eyalet izni veya CGFNS sertifikasyonu gerektirir. Bir çok eyalet için geçerli olan bir başka 
seçenek ise eğitim amacıyla özel ve kısıtlı bir lisanstır. Her program için lisan koşullarını dikkatle kontrol 
ederek bu seçeneğe uygun olup olmadığınızı kontrol edin. Geçici vize (H-1A) veya sürekli vize için 
başvuracak olursanız, CGFNS sertifikasyonu gerekecektir. 

CGFNS sertifikasını alabilmek için sicilinizin gözden geçirilmesi ve bir sınav gereklidir. Eğer CGFNS sizin 
aşağıdaki koşullara uygun olduğunuzu belirlerse, CGFNS Sınavına kayıt yaptırabilirsiniz: 

− Eğitim almış olduğu ülkede halen birinci seviye hemşire olarak kayıtlı olmak; 

− Hemşirelik eğitimine ek olarak ayrıca lise dengi bir okul bitirmek; 

− En az iki yıl süren ve hükümet tarafından tanınan bir genel hemşirelik programını bitirmek; 

− Tıp, cerrahi, obstetrik, pediyatrik ve psikiyatrik hemşirelik dallarında teori ve klinik deneyim eğitimi 
almak.  

CGFNS Sınavı hemşirelik bilgisini sınar ve dünyada bir çok yerde yılda ortalama üç kere verilir. Sertifika 
adayları İngilizce dili yeterliliklerini de göstermelidir. Bu TOEFL ile ölçülür. (Internet sitesi: 
http://toefl.org). CGFNS sertifikasyon programı konusunda bilgi için size en yakın B.D. eğitim bilgi ve 
danışma merkezine veya CGFNS’ye başvurun. CGFNS, 3600 Market Street, Suite 400, Philadelphia, PA 
19104-2651, USA; Telefon: 215-349-8767; İnternet sitesi: http://www.cgfns.org.  

İleri seviye ve uzmanlaşmış hemşirelik eğitimi için çeşitli seçenekler vardır. Bunarın arasında üniversite 
mastır ve doktora programlarını ve üniversiteler, hastaneler, dernekler ve diğer kaynaklar tarafından verilen, 
çok kısa derecesiz sertifika ve sürekli eğitim programlarını sayabiliriz. Uzmanlıklar hemşire yönetimi, 
hemşire eğitimi, hemşire ebelik, psikiyatrik hemşirelik, gerontolojik (ihtiyarlıkla ilgili) hemşirelik, kamu 
sağlığı hemşireliğini sayabiliriz. 

Veterinerlik 

Veterinerlik okuluna genellikle lisans diplomasından sonra girilir. B.D.deki veterinerlik okullarına yabancı 
ilkelerden gelenlerin hak kazanması çok zordur çünkü kısıtlı sayıda yer için çok yoğun bir talep vardır. 
Veterinerlik konusundaki rekabet tıp dalındakinden bile daha güçlüdür. 

Birleşik Devletlerde sadece 27 veterinerlik okulu vardır. Bunlardan 25 tanesi eyalet-kaynaklı olup okul 
eyalet sakinlerinin vergileri ile finanse edilir. Bu nedenle, eyalet içinden başvurulara genellikle öncelik 
tanınır. B.D. veterinerlik okullarına başvuranlar arasında sadece üçte biri başvurdukları okula kabul edilirler 
ve uluslararası adayların sayısı çok azdır. 

Veterinerlik okullarının çoğu Veterinary Medical College Application Service / Veterinerlik Tıp Okulu 
Başvuru Hizmetlerine (VMCAS) katılırlar. Bu adayların birden fazla okul için tek bir ortak form vermesini 
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sağlar. Kabul için bakılan ilk şey lisans eğitimi sonuçlarının kalitesidir. Veterinerlik okullarının yarısından 
fazlası  ayrıca Veterinerlik Yetenek Testini şart koşarken, bazı okullar Medical College Admission Test /Tıp 
Okulu Giriş Testini veya Graduate Record Examination (GRE) testini kabul ederler. VMCAS konusunda 
bilgi için bu hizmetle irtibat kurun. VMCAS, 1101 Vermont Avenue, N.W., Suite 411, Washington, DC 
20005, U.S.A.; Telefon: 202-682-0750; E-posta: vmcas@aavmc.org. 

Veterinerlik okulunun alternatifi olarak hayvan bilimleri konusunda bir yüksek lisans programına 
katılmaktır. Bu programlar için rekabet seviyesi daha düşüktür. Hayvan bilimleri mezunları veterinerlik 
sertifikası alamazlar ama tarımsal endüstriler, hükümet, veya üniversite araştırma ve eğitimde görev 
alabilirler. 

B.D. veterinerlik okulları dört yıllık bir program verirler. Mezunlar birinci mesleki derece olan doctor of 
veterinary medicine / veterinerlik tıp doktoru(D.V.M. veya V.M.D.) unvanı alırlar. 

Üniversiteden Sonraki Eğitim  

Yurt dışında D.V.M.le eşdeğer eğitim almış veterinerler için Birleşik Devletlerde mezuniyet sonrası için 
birkaç alternatif vardır. Veterinerlik okulları mezunlar için mastır ve doktora derecelerine giden akademik 
programlar verirler. Bu programlar klinik çalışmaya yöneltmek için tasarlanmamıştır. Daha ziyade 
veterinerlik okullarında eğitim pozisyonları veya ilaç şirketlerinde veya araştırma kariyerlerine hazırlarlar. 

Bir başka mezuniyet sonrası seçenek ihtisas eğitimidir. Bunun sonunda kurulun vereceği onay belgesi ile 
veteriner oftalmolog veya veteriner patolog olabilirler. Bu ihtisas eğitimi, veterinerlik okullarıyla da 
bağlantılıdır, ve üç yıl sürer ve akademik ve klinik deneyimin bir karışımını içerir. Bazı durumlarda kısa-
dönem eğitim ve B.D. veterinerlik okulları ve ilgili kuruluşlarla değişim düzenlenebilir. 

Uluslararası eğitim almış veterinerlerin Birleşik Devletlerin bir çok yerinde veterinerlik dalında çalışmak 
için, American Veterinary Medical Association’s Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates 
/ Amerikan Veterinerlik Tıp Birliğinin Yabancı Veterinerlik Mezunları için Eğitsel Komisyonundan 
(ECFVG) onay belgesi almaları gerekir. 1931 North Meacham Road, Suite 100, Schaumburg, IL 60173, 
USA; Telefon: 847-925-8070; Faks: 847-925-1329; E-posta: AVMAINFO@avma.org; Internet sitesi: 
http://www.avma.org/.  

Hukuk  

Birleşik Devletlerde, federal seviyede ve hemen hemen bütün eyaletlerdeki hukuk sistemi İngilizlerin örf ve 
adet hukuku sistemini esas almıştır. Bir tek eyalet, Louisiana, Fransız medeni kanununu esas alır.  

İlk Profesyonel Derece 

B.D. ilk mesleki derece olan juris doctor / hukuk bilimi doktoru (J.D.), B.D.deki uygulamaya hazırlık 
üzerinde odaklanmış bir eğitim sunar. Bu eğitim karşılaştırmalı veya uzmanlık eğitimine çok az fırsat tanır. 
Bu nedenle, ve B.D. hukukunda hazırlananların, diğer ülkelerdeki uygulamalara kolayca geçiş 
yapamayacaklarından, J.D. genellikle yabancı uyruklular için uygun değildir. Her ne kadar hukuk okulları 
çevre hukuku veya vergilendirme gibi özel konularda bazı bireysel dersler açsalar da, tek bir uzmanlık 
üzerinde yoğunlaşan J.D. programları yoktur.  

J.D. programları ve her hangi bir ana dalda tamamlanan dört yıllık lisans eğitiminden sonra üç yıllık bir 
eğitim içerir. Hem B.D. hem de uluslararası öğrenciler arasında giriş için çok büyük rekabet vardır. Giriş 
koşulları arasında genellikle akıcı bir İngilizce, mükemmel bir akademik sicil, ve Law School Admission 
Test /Hukuk Okulu Giriş Testinde (LSAT) yeterli puan vardır.  (LSAT kayıt bilgileri için 
http://www.lsac.org adresine bakın). Birleşik Devletlerde çalışabilmek için mezunlar baro sınavından 
geçmeli ve çalışmak istedikleri eyaletin diğer koşullarını yerine getirmelidirler. 

Yüksek Lisans Hukuk Eğitimi  

Karşılaştırmalı hukuk mastırı / master of comparative law (M.C.L.) veya diğer adıyla karşılaştırmalı hukuk 
mastırı / master of comparative jurisprudence (M.C.J.), özellikle uluslararası hukukçular için uygun bir 
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derece programıdır.Bir çok ülkedeki hukuk sistemlerinin Birleşik Devletlerde uygulanan hukuk sisteminden 
çok farklı olduğunu bilen bu programlar, diğer ülkelerden gelen hukukçulara B.D. hukuk kurumları  ve B.D. 
hukukunun ilgili uzmanlık alanları konusunda bilgi verir. Başka bir yüksek lisans seçeneği ise master of 
laws  / hukuk mastırıdır (L.L.M.). Bu derece çeşitli uzmanlık alanlarında veya uygulayıcının programdan 
programa değişen uygunluk derecesine göre kendi tasarlayabileceği bir biçimde verilir. Uluslararası hukuk 
veya uluslararası iş hukuku da ilgi çekebilir. 

Hukuk dalındaki hemen hemen her mastır programı bir yıl sürer ve öğrencileri sadece güz döneminde kabul 
eder. Programlar öğrencinin ilgi alanına göre planlanabilir. Eğitim sırasında, uluslararası hukukçular Birleşik 
Devletlerdeki mahkemeleri ve hükümet kurumlarını inceleme fırsatı bulurlar. Giriş koşulları arasında hukuk 
dalında ilk derece, güçlü bir akademik geçmiş, tavsiye mektupları, amaç beyanı ve/veya yazı örnekleri, ve 
yüksek seviyede İngilizce dil yeterliliği vardır. Bir çok yüksek lisans hukuk programları standartlaştırılmış 
giriş testleri gerektirmez. 

Hukuk alanında doktora programları da vardır. Sadece çok az sayıda gelecek vadeden ve mastır 
programlarını B.D.de bir hukuk okulunda tamamlamış ve kariyerine bir hukuk okulunda öğretim üyesi 
olarak devam etmek isteyen adayları kabul ederler. Mali yardım bir yıllık mastır programı yapmak isteyen 
öğrencilerden çok doktora derecesi almak isteyen öğrenciler için daha kolay bulunur.  

Kısa-dönem Hukuk Eğitimi 

Bir çok B.D. hukuk okulu özellikle yazın, uluslararası hukukçulara uygun veya onlar için tasarlanmış 
programlar açarlar. Bunlar genellikle bir hafta ila iki ay sürerler. Meslek birlikleri ve özel eğitim kuruluşları 
benzer programlar sunarlar. 

Size en yakın b.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi B.D. hukuk kurumlarını ziyaret eden turlar gibi diğer 
seçenekler konusunda size bilgi verebilir.  

Özetleyecek Olursak 

− B.D.de dişçilikte ilk mesleki derece programlarına girebilmek çok büyük bir rekabete dayanır. Yüksek 
lisans seçenekleri arasında akademik dereceler, ihtisas programları (özellikle uzmanlık dallarında), veya 
kısa-dönem eğitim ve değişim vardır.  

− B.D.de tıp alanında ilk mesleki derece programlarına girebilmek çok zordur ve genellikle çok zordur, ve 
genellikle akreditasyonu olan bir B.D. üniversitesinden lisans diploması ilk koşuldur. 

− Birleşik Devletler dışında eğitim almış doktorlar eğer hasta teması gerektiren bir yüksek lisans tıp 
eğitimi alacaklarsa, ECFMG’den onay belgesi almaları gerekir.   

− Uluslararası eğitim almış hemşireler için Birleşik Devletlerde çeşitli eğitim seçenekleri vardır. Bazı 
durumlarda, ve B.D. çalışmaya hak kazanmak isteyen hemşireler için daima, CGFNS tarafından onay 
belgesi koşulu vardır. 

− B.D.de veterinerlikte ilk mesleki derece programlarına girebilmek tıp alanından bile daha zor olup çok 
daha büyük bir rekabete dayanır. Yüksek lisans seçenekleri arasında akademik dereceler, ihtisas 
programları, ve değişimler vardır. Birleşik Devletler dışında eğitim almış veterinerlerin lisans için 
ECFVG onay belgesine gereksinimleri vardır. 

− B.D.de hukuk alanında ilk mesleki derece programları (J.D.) Birleşik Devletler dışında hukuk mesleğini 
sürdürmek isteyenler için uygun değildir. Ancak, yüksek lisans seviyesinde uluslararası öğrenciler için 
özel olarak tasarlanmış çok çeşitli diğer derece ve kısa-dönem seçenekleri vardır.  

Yararl ı  İnternet Siteleri 

Dişçilik  

Amerikan Dişçileri Eğitsel Birliği (eski Amerikan Dişçilik Okulları Birliği)  
http://www.aads.jhu.edu  
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Amerikan Dişçiler Birliği  
http://www.ada.org  

Tıp  

Amerikan Tıp Birliği – Burs Veritabanı  
http://www.ama-assn.org/cgi-bin/freida/freida.cgi  

Amerikan Tıp Kolejleri Akademik tıp birliği  
http://www.aamc.org (Ayrıca Medical College Admission Test, veya MCAT için bilgi içerir, internet adresi: 
http://www.aamc.org/stuapps/admiss/mcat/start.htm)  

Yabancı Tıp Mezunları Eğitsel Komisyonu  
http://www.ecfmg.org (Ayrıca ECFMG adayları için Electronic Residency Application Service konusunda 
http://www.ecfmg.org/eras/index.html adresinde bilgi içerir)  

Eyalet Tıp Kurulları Federasyonu  
http://www.fsmb.org  

Tıp sınavları Ulusal Kurulu  
http://www.nbme.org/  

TOEFL - Test of English as a Foreign Language  
http://www.toefl.org  

Birleşik Devletler Tıp Lisansı sınavı 
http://www.usmle.org  

Hemşirelik  

Yabancı Hemşirelik Okulları Mezunlar Komisyonu  
http://www.cgfns.org  

Hemşirelik Ulusal Derneği  
http://www.nln.org  

Veterinerlik  

Amerikan Veterinerlik Tıp Kolejleri Birliği  
http://www.aavmc.org  

Amerikan Veterinerlik Birliği  
http://www.avma.org  

Veterinerlik için Ulusal Sınav Kurullu  
http://www.nbec.org  

Hukuk  

Amerikan Barolar Birliği  
http://www.abanet.org  

Amerikan Hukuk Okulları Birliği  
http://www.aals.org  

Hukuk Okulu Giriş Konseyi  
http://www.lsac.org  

Baro Sınavları Ulusal Konferansı  

http://www.ncbex.org  
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1 0 .  B Ö L Ü M  –  B İ L İ M  İ N S A N L A R I  İ Ç İ N  F I R S A T L A R   

Yüksek lisans veya mesleki eğitimine başlayan kişilere ek olarak, kariyerlerinin ortasındaki bir çok bilim 
adamı da doktora sonrası araştırmalar, konferans vermek, danışmanlık yapmak, veya ek eğitim almak için 
Birleşik Devletlere seyahat ederler. Bu kitapçıkta son olarak bu ziyaretçiler için akademik çevre kadar 
değişim seçenekleri ve kalmayı planlıyorsanız düşünmeniz gereken bazı konular hakkında bilgi verilecektir. 

Birleş ik Devletlerdeki Akademik Çevre  

Birleşik Devletlerdeki akademik ve araştırma kurumları diğer ülkelerdekilere göre bir çok açıdan çok 
farklıdır. Birleşik Devletlerdeki öğretim üyeleri ve araştırmacılarla çalışacaksanız, hem akademisyenler 
üzerindeki kısıtlamalar ve baskılar, hem de fakülte sisteminin altındaki yapının farkında olanız gerekecektir. 

Öğretim Üyeleri  

Hemen her akademik kurumda, fakülte üyeleri akademik alanları temel alan bölümler halinde organize 
olmuşlardır. Her bölüm bağımsız çalışır ve bölüm başkanı tarafından idare edilir. Genellikle fakülte üyeleri 
bölümdeki kıdemli  üyeler arasından kendi başkanlarını seçerler.Çoğu kez, bölüm başkanlığı her üç veya 
dört yılda bir kıdemli öğretim üyeleri arasında birinden diğerine geçer. Diğer durumlarda, öğretim üyeleri 
kabul ederse bölüm başkanlığı aynı kalır . 

Bölüm aşağı yukarı demokratik bir kurum gibi çalışır ve önemli kararlarda bütün öğretim üyeleri katılımı 
sağlanır. Bölüm, üniversitenin belirlediği geniş sınırlar içinde hareket ederek dereceler için koşulları belirler, 
yüksek lisans öğrencilerini seçer, adayların derecelere hak kazanıp kazanmadığına karar verir, eğitici 
asistanları seçer, ders programını belirler, ve bölüm için yeni öğretim üyelerini işe alır. Bazı bölümlerde 
öncelikli güç bir bütün olarak bölümdedir. Diğerlerinde, başkam diğer üyelerden daha güçlüdür. 

Fakültede kullanılan unvanlar akademik sıralamayı gösterir. Aşağıdan yukarı doğru “lecturer /okutman” 
veya “instructor /eğitmen”, “assistant professor /yardımcı profesör”, ve profesör olarak sıralanır. Çok 
tanınmış kıdemli profesörlerin söz konusu olduğu durumlar dışında, fakülte üyeleri birbirlerine ilk 
isimleriyle hitap ederler ve konuşmalarında bu unvanları kullanmazlar. 

Okutmanlar ve yardımcı profesörlerin tam öğretim yükü vardır – genellikle laboratuvarla birlikte haftada üç 
defa bir araya gelen iki sınıf veya belki de laboratuvar olmadan üç sınıf. Ayrıca, bir veya iki komitede de 
(ders programı komitesi, şeref komitesi gibi) görev alabilirler. Bu komiteler de haftada birkaç saat alır. Bu 
programa, ödevlere ve sınavlara not verilmesi, toplantılar ve konferanslar, öğrenciler için ofis çalışmalarını, 
ve bilim araştırmaları ve işinde devam etme hakkını korumak için saatlerce araştırma ve yazmayı da 
ekleyebilirsiniz. 

İşinde devam etme hakkı, bir bölümün tamamen kapatılması veya aşırı kötü davranış gibi olağanüstü 
durumlar dışında,  bir fakülte üyesinin üniversite tarafından emekli oluncaya kadar o işte çalıştırılması 
demektir. Bu sistemin amacı akademik özgürlüğü korumak, bir kurumun rağbet görmeyen, veya radikal 
anlatımları olan veya geleneklere karşı fikirler savunan bir profesörü bu nedenlerle işten çıkarmasını 
önlemektir. 

Okutmanlar, eğitmenler ve ziyaretçi öğretim üyeleri işinde kalma hakkından yararlanamazlar. Bir yardımcı 
profesörün bu hakkı elde edebilesi için beş ila yedi yıla gereksinimi vardır. Bu sürenin sonunda 
meslektaşlarından oluşan bir komite (üniversitedeki diğer öğretim üyeleri) bu hakkın verilip verilmemesi 
konusunda oylama yapar. Bu noktada en önemli kriterlerden birisi öğretim üyesinin araştırma ve yayın 
sicilidir. 

Bu sistem ziyaretçi bilim adamları ve araştırmacılar için nasıl bir farklılık gösterir? Genellikle, sürekli 
öğretim kadrosunda olan bireylere benzer şekilde zaman ayırmanız ve eğitim yükü almanız beklenecektir. 
Ayrıca, eğer fakülte üyeleri işinde kalma hakları için çalışıyorlarsa, ziyaretçilerle işbirliği için çok fazla boş 
zamanları olmayabilir. 

Fakülte maaşları iş ve endüstri dünyasındaki benzer seviyelerden genellikle daha düşüktür. 1999-2000 
akademik yılında, bir yardımcı profesör için ortalama 45,000 $dan 76,000$lık profesör maaşına kadar 
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değişir. Eğitmenler ve diğer geçici ve yardımcı öğretim üyeleri genellikle girdikleri ders sayısına bağlı 
olarak ortalama 35,000$ kazandılar. Mühendislik ve tıp gibi alanlarda öğretim üyelerinin maaşları 
ortalamanın oldukça üstündedir. 

Bir çok öğretim üyesi iş dünyasına, sanayiye, ve hükümete, hem dışardan bir gelir kaynağı hem de mesleki 
gelişme için uyarıcı bir unsur olarak danışmanlık hizmeti verirler. Kıdemlim öğretim üyeleri bazen ortak 
görevler alırlar ve hem yarı-zamanlı eğitim sorumlulukları, hem de yarı-zamanlı idari sorumlulukları olur. 

Öğrenciler  

Üniversite ortamında öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki etkileşim gayri resmi olma eğilimindedir. 
Genellikle yüksek lisans öğrencileri arkadaş olurlar ve hemen hemen eşit şartlarda birlikte çalışırlar. 

B.D. eğitimsel felsefesi bilgide ustalaşmanın yanı sıra analiz ve eleştirel düşünceye önem verdiğinden, sınıf 
biçimleri fikir alışverişini uyarmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler, ister lisan ister yüksek lisans oldun, 
sınıfta profesörlere meydan okumaktan çekinmezler. Hatta, profesörlerin bir çoğu bunu entelektüel 
bağımsızlığın bir göstergesi olarak cesaretlendirirler. Ancak sorgulamanın cesaretlendirilmesi öğrencilerin 
profesörlere saygı göstermeyeceği anlamına gelmez. Gayri resmiliğe rağmen öğrenciler ve öğretim üyeleri 
belli bir kişisel mesafeyi korur ve öğrenciler öğretim üyelerinin fikirlerine uyarlar. 

Genellikle öğretim üyeleri kendi sınavlarını hazırlarlar ve öğrenciler sınavların sık sık yapılmasını beklerler. 
Çoğu kez, öğretim üyeleri sınavları ve kendi dersleri için verilen ödevleri kendileri değerlendirir. Eğer derse 
devam edenlerin sayısı çok yüksekse, eğitici asistanlardan değerlendirmelerin bir kısmı için yardım alırlar. 

Araştırma Kurumları  

Üniversitelerin birbirleri arasındaki fark araştırmaya verdikleri önem açısından ortaya çıkar. Araştırma 
bilimsel faaliyetler üniversitelerin dışında da çok çeşitli kurumlarda ortaya çıkar. Genellikle ziyaretçi bilim 
adamları, araştırmacılar ve öğretim üyeleri Birleşik Devletlere özel veya kamu araştırma merkezlerinde veya 
hastanelerde çalışmak için gelirler. Ziyaretçi bilim adamları akademik kurumlar yerine tamimiyle 
araştırmaya yönelik kurumlarda projeleri üzerinde çalışırken dikkatinizi dağıtacak daha az konu olacaktır. 

Bir çok araştırma kurumu konusuna göre düzenlenmiştir ve her bölüm için hem idari hem de bilimsel veya 
teknik başkanları (bu bazen aynı kişidir) bulunur. Araştırmacılar bazen birlikte bir ekibin parçası olarak 
bazen de tek başlarına çalışırlar; hepsinin bölümle idari açıdan bağlantıları aynıdır. Burs yönetimi personeli 
her burs için harcamaları izlerler ve esas araştırma müfettişi genellikle yıllık burs raporundan sorumludur. 

Sık sık uluslararası bir araştırmacı önce kendi araştırma konusuna odaklanan belirli bir araştırma merkeziyle 
bir anlaşma yapar ve sonra kamu veya özel kaynaklardan bir burs alarak bu bursun baş müfettişi olarak 
çalışır.  

Akademik F ırsatlar ı  Bulmak ve Düzenlemek  

Bilim adamları, araştırmacılar ve öğretim üyeleri için geçici akademik ziyaretçiler olarak Birleşik Devletlere 
gelebilmelerini sağlayacak birçok yol vardır. Aşağıda açıklananlar en sık rastlanılanlardır.  

Fulbright Ziyaretçi Bilim Adamları Programı  

Fulbright Programının himayesinde, uluslararası kıdemli bilim adamları bir yıllık bir araştırma yapmak veya 
B.D. akademik kurumlarında ders vermek için Birleşik Devletlere gelirler. B.D. bilim adamları de bu 
programla Birleşik Devletler dışına giderler. B.D. Dış İşleri Bakanlığı Fulbright Programına parasal kaynak 
sağlar ve programı yönetir. Ancak, diğer bir çok ülke de parasal kaynak konusunda yardımcı olur. Dünya 
çapında ortalama 120 ülke Fulbright Programına katılır ve program her ülkede farklı çalışır. Ülkenizdeki 
Fulbright fırsatlarını belirlemek için B.D. sefareti veya konsolosluğuyla temas kurun. 

Fulbright Programı açık bir yarışma olup, bilim adamları yerel Fulbright Komisyonu, B.D. Eğitim Vakfı, 
B.D. sefaretinin  halkla ilişkiler bölümü, veya belirtilen diğer bürolar aracılığıyla başvurur. İlk yerel 
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seçimden sonra, önerilen başvurular kesin onay için B.D. Dış İşleri Bakanlığına ve Birleşik Devletlerdeki J. 
William Fulbright Foreign Scholarship Board / J. William Fulbright Yabancı Burs Kuruluna iletilir.  

Washington, D.C.deki Council for the International Exchange of Scholars / Bilim Adamlarının Uluslararası 
Değişim Konseyi (CIES) B.D. akademik kurumlarında kıdemli Fulbright bilim adamları için üniversite 
bağlantıları kurarak programın uygulanmasına yardımcı olur. Bilim adamları Birleşik Devletlere vardığında, 
CIES programın yürütülmesine ve desteğe yardımcı olur.  

Hubert H. Humphrey Burs Programı  

Hubert H. Humphrey Burs Programı da B.D. Dış İşleri Bakanlığı tarafından yönetilir ve dünya çapındaki 
gelişmekte olan ülkelerden gelen başarılı orta seviye profesyonelleri için Birleşik Devletlerde bir yıllık 
eğitim fırsatı sunar. Humphrey Programı doğal kaynaklar ve çevre yönetimi; kamu politikası analizi ve 
yönetimi; 
 hukuk ve insan hakları; finans ve bankacılık; ekonomik gelişme; tarımsal gelişme/ekonomi; insan  
kaynakları yönetimi; kent ve bölge planlaması; kamu sağlığı politikası ve yönetimi; teknoloji politikası ve 
yönetimi; eğitimsel planlama; iletişim/gazetecilik; ve uyuşturucu kullanımı, epidemioloji, eğitim, tedavi ve 
önleme konularında orta seviyede burslar verir. 

Fulbright Komisyonları, B.D. sefaretleri, ve iki-uluslu merkezler adayları belirler. Institute of International 
Education / Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) bağımsız seçim komitelerinin yardımıyla adayları gözden 
geçirir ve J. William Fulbright Yabancı Burs Kuruluna tavsiyede bulunur. Bu kurul son seçimleri onaylar ve 
bursları verir. Birçok bursun tersine, Humphrey Programının hedefi bir derece alınması değildir. Daha çok, 
Humphrey Programının kolej ve üniversite kampuslarındaki koordinatörlerinin işbirliğiyle bursiyerler 
bireysel olarak kendi bir yıllık programlarını yaratırlar. Bu programlar akademik çalışmaları mesleki gelişme 
ve staj faaliyetleri ile birleştirir. 

Kolej ve Üniversite Bağlantılı Programı  

B.D. Dış İşleri Bakanlığının College and University Affiliations Program  / Kolej ve Üniversite Bağlantı 
Programı beşeri ve sosyal bilimler alanında öğretim üyeleri arasında değişim yapılması için Birleşik 
Devletlerde ve yurt dışındaki yüksek eğitim kurumlarının kurduğu ortaklıklara üç-yıllık burslar sağlar. 

Üniversite Davetli Pozisyonları  

Üniversite bölümlerinin çoğu kez davetli pozisyonları vardır. Bu pozisyonlar bir yıl süreli olup, ziyaretçi 
bilim adamlarına, araştırmacılara, veya ders veren profesörlere açıktır. Eğer bir araştırmacı olarak göze 
çarpan bir itibarınız varsa, veya B.D. öğretim üyeleriyle kendi mesleki bağlantılarınız varsa, özel bir davetli 
pozisyonu ayarlayabilirsiniz. B.D. üniversitesi normalde bir maaş verir ve buna ek olarak araştırma 
olanakları da sunabilir. Bazı ülkelerde, bilim adamları için davetli pozisyonları bulabileceğini iddia eden 
bazı kurumlar vardır ama bunların etkili olması çok nadirdir. 

Diğer Düzenlemeler  

Bir ücretli izin bekleyen veya Birleşik Devletlerde araştırma yapmak isteyen bilim adamları ve 
araştırmacılar genellikle aynı konuda çalışan meslektaşlarıyla konuşarak veya yazışarak veya mesleki 
toplantılara katılarak çeşitli fırsatlardan haberdar olurlar. Profesörler de benzer konularda araştırma yapan 
meslektaşlarını Birleşik Devletlerdeki eski öğrencilerden, ülkelerini ziyaret eden B.D. üniversite öğretim 
üyelerinden veya idarecilerinden, kendi akademik alanlarındaki e-posta tartışma listelerinden veya bilim 
dergilerindeki yazılardan öğrenebilirler. Bazen bilim adamları ve araştırmacılar bir bölümle veya araştırma 
merkeziyle doğrudan görüşürler. Birleşik Devletlerde araştırma için ücretli izin ayarlama olasılığı iş, bilim 
ve teknolojik alanlarda beşeri ve sosyal bilimler ve güzel sanatlara kıyasla daha yüksektir. 
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Parasal Kaynak Sağ lamak  

Araştırmanıza yeterli para sağlamak için elinizden geleni yapın. Ziyaretçi araştırmacıları ve bilim 
adamlarına parasal yardım düzenlemeleri çok farklıdır. Genellikle bilim adamlarının kendi kurumları bilim 
adamı ücretli izindeyken düzenli maaş ödemesi yapar. Ara sıra bilim adamları Birleşik Devletlere kendi 
paralarıyla gelirler.  

Bazı vakıflar ve kuruluşlar sanatlar,  bilimler, ve sağlıkla ilgili konularda bilimsel araştırmayı desteklemek 
için burs verirler. Rekabet çok yüksek olsa da, B.D. vatandaşları kadar yabancı uyruklular da 
başvurabilirler.Burs önerileri genellikle bursu veren kuruluşun seçtiği ve o alanda faal olan kişilerden oluşan 
bir komite tarafından gözden geçirilir. Genellikle burs miktarı belli olup, belirli bir tesiste veya merkezde 
yapılacak araştırmayı destekler. 

Bir çok burs uygulaması, bursu vermeden önce sizden sadece bir araştırma planı değil, bir araştırma 
kurumuyla yapacağınız bir anlaşma da isterler. Araştırma için gerekenleri sağlayacak, sizi işe alacak, burs 
verildiği takdirde burs harcamalarınızı denetleyecek bir kurum bulmak sizin sorumluluğunuzdur.  

Eğer bir burs alacak olursanız, bursun birey olarak size mi yoksa bu burstan dolayı burs parasıyla sizi işe 
almayı kabul eden kuruma mı verildiğini belirleyin. Eğer burs tamamlanmadan ayrılacak olursanız, ve eğer 
burs kuruma verilmişse, kalan kısmı kurumda kalacaktır.  

Belki de en ideal durum, Birleşik Devletlerde araştırma bursu almış olup ek araştırmacılar arayan bir 
akademik bölüm bulmaktır. Genellikle bu çeşit düzenlemeler ilgili kişilerle yapılacak kişisel yazışmalardan 
doğar. Bu çeşit bilgiler için merkezi bir kaynak yoktur. 

Düşünülmesi Gereken Diğer Konular  

Akademik Ziyaretinizin Şartlarını Görüşmek  

Bir ziyaretçi bilim adamı veya araştırmacı olarak bir pozisyon için görüşürken, yazılı ve açık bir anlaşma 
yaparak, birkaç önemli konuda üzücü yanlış anlamaları önleyebilirsiniz. Eğer bir araştırmacıyla (bir 
idareciyle değil) yazışıyorsanız, diplomatça bir şekilde sizin için yapılacak düzenlemelerden sorumlu esas 
idarecinin sizin ihtiyaçlarınız ve ilgi alanlarınızın farkında olduğundan ve bunların karşılanması konusunda 
size yardımcı olacağından emin olmaya çalışın. Üniversitelerde ana idareci genellikle bölüm başkanıdır. 

İlk yazışmalarınızda fakültede esas bağlantı noktanız olacak öğretim üyesi ve bölümdeki diğerlerinin 
işbirliği ve danışma için size ne kadar zaman ayırabileceğini öğrenin. Ayrıca, sizin ilgilendiğiniz belirli 
araştırma projesinde fakülte bağlantınızın ne derecede doğrudan ilgileneceğini de sorun. 

İşbirliğinin ne şekilde olacağını tartışın. Birlikte çalışacağınız insanların özgeçmişlerini isteyin ve onların 
çalışma konuları ve geçmişlerinin yanı sıra her birinin eğitimsel geçmişleri, seyahat deneyimleri, ve dil 
becerileri konusunda bilgi alın. Bu insanlarla en az bir dilde rahat konuşabileceğinizden emin olun. Son 
olarak,ü ziyaretinizin veya çalışmanızın süresi konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varın. 

B.D. üniversite bölümleri ziyaretçi bilim adamlarına bir ofis, üniversite kütüphanesi ve jimnastik salonundan 
yararlanabilmelerini sağlayacak bir üniversite kimlik kartı, otopark kartı için başvurabilmelerini sağlayan 
onay belgesi, ve bazen de üniversitenin destek personelinin hizmetlerini sunarlar. Bu ayrıcalıklar hiçbir 
şekilde garanti edilmiş değildir. Gitmeden önce bölümün beklentileriyle sizin beklentilerinizin geniş açıdan 
değil de ayrıntılı olarak birbirine uyduğundan emin olun. 

Birleşik Devletlerdeki üniversiteler ve araştırma merkezleri diğer ülkelerdeki olduğu kadar yüksek oranda 
mali yardım almaz. Araştırma fonları bölümün veya araştırma programının bütçesi içinde dikkatle 
düşünülmelidir. Eğer bir kişisel bilgisayar veya özel bir yazılım, özel laboratuvar ekipmanı, veya özel 
üniversite gereçlerini kullanmak için zamana ihtiyacınız olacaksa, bölümle veya ana idarecilerle bu 
kaynakların nasıl sağlanacağı ve karşılanacağı konusunu düşünün.  

Bazı araştırma alanlarında, ulusal güvenlik nedeniyle, bilgiye ulaşmak konusunda resmi kısıtlamalar vardır. 
Eğer görüşmekte olduğunuz araştırma merkezi hassas bir B.D. hükümet ihalesini almışsa, kurum 
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araştırmacılarının güvenlik açısından özel izin almasını isteyebilir. Eğer B.D. vatandaşı değilseniz, bu koşul 
sizin için sorun yaratabilir. 

Bazen ziyaretçi bilim adamları derslere girmek isterler. Bazı üniversiteler buna izin verir ve bir ücret talep 
etmezler; bazıları ise izin vermez. Bir çok kurumda öğretim üyelerinin zamanlarının çok kısıtlı olması ve 
bütçe kısıtlamaları bu konunun hassas bir konuya dönüşmesine neden olur. Eğer derslere girmek 
isteyeceğinizi düşünüyorsanız, kredili olsun veya olmasın, ziyaretinize başlamadan önce üniversiteyle 
yazışarak bu konuda herkesin bu konuda açık ve yazılı bir anlayışa sahip olmasını sağlayın. 

Uluslararası Hizmetler Bürosuyla Yazışmak  

Bazı üniversite kampuslarında, özellikle büyük araştırma merkezi olan üniversiteleri n kampuslarında 
Uluslararası Hizmetler Bürosu (bazen farklı bir adı olabilir) bulunur ve ziyaretçi bilim adamları, 
araştırmacılar veya öğretim üyeleri ile kampustakiler arasında çok değerli bir bağlantı oluşturur. Diğer 
kampuslarda bunun gibi bürolar öncelikle öğrenciler için bir kaynak olarak bulunur, ama bu bile yararlı bir 
bilgi kaynağı olabilir. Öncelikle, bu büro Birleşik Devletlerde ve seçmiş olduğunuz kurumda, yaşamanın ve 
okumanın değişik yönleri konusunda size bilgi verebilir. (Bir araştırma merkezinde veya eğitim 
hastanesinde, eğitimden sorumlu bir irtibat  memuru bulunur ve Uluslararası Hizmetler Bürosunun bazı 
işlevlerini yerine getirir.) 

Bu bürolar uluslararası öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için düşünüldüklerinden, bilim adamlarına, 
araştırmacılara ve ziyaretçi öğretim üyelerine yardımcı olan büroya Uluslararası Öğrenci Bürosu da 
denebilir. Bu tarz tanımlar bilim adamlarını ve uluslararası öğretim üyelerini küçümsemek amacını gütmez; 
sadece geçmişten kalmadır. Aslında, kampusların çoğu uluslararası değişimdeki güncel gerçekleri yansıtmak 
için bu büroların isimlerini değiştirmektedirler. 

Profesyonel Toplantılar, Konferanslar ve Seminerler  

B.D. eğitim için planlarınızı yaparken, sizin alanınızdaki meslek birlikleriyle yazışarak toplantıların, 
seminerlerin, konferansların, ve diğer kısa-dönem mesleki gelişme programlarının tarihlerini ve yerlerini 
belirleyin. Bunun gibi olaylar pahalı olabilir ama kendi alanınızda güncel olmak ve meslektaşlarınızla bir 
araya gelme fırsatı elde etmek açısından çok değerlidirler. Eğer busunuz varsa, konferanslara katılmak veya 
diğer mesleki geliştirme faaliyetlerinin sağlanıp sağlanmadığını öğrenin. 

Özetleyecek Olursak 

− B.D. akademik çevresi ve yapısı diğer ülkelere göre farklıdır. İşinde devam etmek için çaba harcayan 
kıdemli öğretim üyelerinin sayısı daha azdır. Öğrencilerle etkileşim daha gayri resmi olma 
eğilimindedir.  

− Akademik ziyaret düzenlemek için bir çok yol vardır. Bunların arasında hükümetler arası değişim 
programlarına katılmak, bir üniversiteden bir pozisyon için davet almak, veya B.D.deki 
meslektaşlarınızla düzenlemeler yapmak vardır. 

− Para yardımını kendi kurumunuzdan, bir değişim programından, bir B.D. hükümeti programından, 
kuruluşların verdiği burslardan, ve diğer yollarla elde edebilirsiniz. Bursların koşullarını iyice gözden 
geçirin. 

− Ziyaret edeceğiniz B.D. kurumundan ziyaretinizle ilgili koşullar ve ne gibi düzenlemeler yapılacağı 
konusunda yazılı anlaşmalar yapın. 

− Ziyaretiniz için yararlı olacak bilgileri size önceden verebilecek Office of International Services / 
Uluslararası Hizmetler Bürosu gibi bağlantıları araştırın.  

− Ziyaretinizi geliştirecek daha fazla mesleki gelişim faaliyetlerini araştırın.  
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Yararl ı  İnternet Siteleri 

Fulbright Programı konusunda Bilgi 
http://www.iie.org  
http://www.fulbright.org  

Bursiyerlerin Uluslararası Değişimi Konseyi 
http://www.cies.org  

Woodrow Wilson Uluslararası Bursiyerler Merkezi 
http://wwics.si.edu  
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E K L E R  -  K A Y N A K Ç A   

Aşağıda listelenmiş genel kılavuzlardan başka, tek tek konular hakkında, Birleşik Devletlerin farklı coğrafi 
alanlarında bulunan kolejler, ve belirli dini veya diğer bağlarla ilgili bilgi veren bir çok kitap bulunur. Size 
en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine danışarak, ellerinde hangi kitapların bulunduğunu, veya 
sizin özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere daha uzmanlaşmış yayımları nereden bulabileceğinizi 
öğrenin. 

Bu liste sadece mevcut kaynaklardan seçilmiştir ve her hangi bir onay ifade etmez. 

Yüksek Lisans Eğ i t imi 

Doctoral Education: Preparing for the Future. 1997. Jules B. LaPidus. Council of Graduate Schools, 
Washington, DC. http://www.cgsnet.org  

The Doctor of Philosophy Degree, 1990. Council of Graduate Schools, Washington, DC. 
http://www.cgsnet.org  

Graduate School and You. Council of Graduate Schools, Washington, DC. http://www.cgsnet.org  

Kurum / Program Seçimi  

The College Board International Student Handbook. Yılda bir yayımlanır. The College Board, New York, 
NY. http://www.collegeboard.com  

GRE/CGS Directory of Graduate Programs. Yılda iki kere yayınlanır. Graduate Record Examinations Board 
ve Council of Graduate Schools tarafından ortaklaşa yayımlanır. http://www.cgsnet.org. 
Volume A – Natural Sciences  
Volume B – Engineering, Business  
Volume C – Social Sciences, Education  
Volume D – Arts, Humanities, Other Fields  

Peterson’s Annual Guide to Graduate Study. Yılda bir yayımlanır. Peterson’s, Princeton, NJ. 
http://www.petersons.com  
Book 1 – Graduate and Professional Programs  
Book 2 – Graduate Programs in the Humanities, Arts and Social Sciences  
Book 3 – Graduate Programs in the Biological Sciences  
Book 4 – Graduate Programs in the Physical Sciences, Mathematics, Agricultural Sciences, the Environment 
and Natural Resources  
Book 5 – Graduate Programs in Engineering and Applied Sciences  
Book 6 – Graduate and Professional Programs in Business, Education, Health, Information Studies, Law and 
Social Work  

Peterson’s Distance Learning Programs 2000. 1999. Peterson’s, Princeton, NJ. http://www.petersons.com  

Mali Yard ım 

Aşağıdaki rehberler yukarıda açıklanmıştır: 

The College Board International Student Handbook GRE/CGS Directory of Graduate Programs  

Peterson’s Annual Guide to Graduate Study  

Financing Graduate School. 1996. Patricia McWade. Peterson’s, Princeton, NJ. http://www.petersons.com  

Funding for U.S. Study: A Guide for Citizens of Other Nations. 1996. IIE Books, Institute of International 
Education, New York, NY. http://www.iie.org.  

Grants for Graduate and Postdoctoral Study. 1998. Peterson’s, Princeton, NJ. http://www.petersons.com  
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Scholarships for Study in the USA and Canada. 1999. Peterson’s, Princeton, NJ. http://www.petersons.com  

Kiş isel Beyan Yazmak 

Graduate Admissions Essays — What Works, What Doesn’t and Why. Donald Asher. Ten-Speed Press, 
Berkeley, CA. http://www.tenspeed.com  

Graduate Admissions Essays: Write Your Way Into the Graduate School of Your Choice. 2000. Donald 
Asher. Ten Speed Press, Berkeley, CA. http://www.tenspeed.com  

How to Write a Winning Personal Statement for Graduate and Professional School — 3rd edition. 1997. 
Richard J. Stelzer. Peterson’s, Princeton, NJ. http://www.petersons.com  

Giriş  Testlerine Haz ırl ık 

Aşağıdaki firmalar Graduate Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test  (GMAT), 
ve Test of English as a Foreign Language (TOEFL) testleri için çok çeşitli hazırlık kitapları satarlar:  

Educational Testing Service (ETS)  
http://www.ets.org  

Peterson’s (Thomson Learning)  
http://www.petersons.com  

Princeton Review  
http://www.PrincetonReview.com  

Bazı B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri yukarıda sıralanan veya diğer yayınevleri tarafından basılmış 
kitapları satarlar. Ayrıca, bu şirketlerden ve benzerlerinden diğer testlere hazırlık malzemelerini 
bulabilirsiniz. Bu testler arasında Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools sınavı, Dental 
Admission Test, Law School Admission Test, Medical College Admission Test, ve U.S. Medical Licensing 
Examination. 

İngilizce Dil Programlar ı   

English Language and Orientation Programs. 1997. Institute of International Education, New York, NY. 
http://www.iie.org  

Peterson’s English Language Programs. 1998. Peterson’s, Princeton, NJ. http://www.petersons.com  

Profesyonel Bilgi 

Graduate Medical Education Directory. Yıolda bir yayınlanır. American Medical Association, Dover, DE. 
http://www.ama-assn.org/cgi-bin/freida/freida.cgi (“Medical Education Products.”başlığına bakın.)  

Medical School Admission Requirements 2001-2002: United States and Canada. 2000. Association of 
American Medical Colleges, Washington, DC. http://www.aamc.org  

Occupational Outlook Handbook. Yılda bir yayınlanır. U.S. Department of Labor. Bureau of Labor 
Statistics, Publication Sales Center, PO Box 2145, Chicago, IL 60690, USA. Tel: 312-353-18810. 
http://www.dol.gov  

Official American Bar Association Guide to Approved Law Schools, 2001 Edition. Rick L. Morgan and 
Kurt Snyder (Editors). 2000. IDG Books Worldwide, Inc. 
http://www.abanet.org/legaled/publications/pubs.html  

Peterson’s MBA Programs. Yılda bir yayınlanır. Peterson’s, Princeton, NJ. http://www.petersons.com  

Peterson’s Nursing Programs, 6th Edition. 2000. Peterson’s, Princeton, NJ. http://www.petersons.com  
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Veterinary Medical School Admission Requirements in the United States and Canada. 2000. Association of 
American Veterinary Colleges. Purdue University Press, West Lafayette, IN. 
http://www.thepress.purdue.edu  

Doktora Sonras ı  Araşt ırma 

Research Centers Directory. Edition 26. 2000. Gale Group, Farmington Hills, MI. http://www.gale.com  

Hareket Etmeden Önce Gerekli Olanlar 

NAFSA’s International Student Handbook: The Essential Guide to University Study in the U.S.A. 1998. 
NAFSA: Association of International Educators, Washington, DC. http://www.nafsa.org (B.D. eğitim bilgi 
ve danışma merkezlerinde bulunur.)  
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E K L E R  –  T E R İ M L E R  S Ö Z L Ü Ğ Ü   

Academic adviser (AA) (Akademik danışman) : 

Öğrencilere akademik konularda yardımcı olan ve danışmanlık yapan fakülte üyesi. Bu kişi öğrencilere kayıt 
sürecinde de yardımcı olabilir.  

Academic year: (Öğretim yılı): 

Genellikle Eylülden Mayısa kadar süren resmi ders süresi. Kuruma bağlı olarak değişen uzunlukta 
dönemlere bölünür: Değişen uzunlukta dönemlere bölünebilir: yarıyıl (sömestr), üç aylık dönemler 
(trimestr), veya öğretim yılının dörtte birine tekabül eden çeyrek yıl.  

Accreditation (Akreditasyon / Muadelet belgesi) : 

Ulusal anlamda kabul görmüş mesleki kuruluşlar tarafından kolejlerin, üniversitelerin ve orta öğrenim 
kurumlarının onaylanması. Kurumsal akreditasyon bir derece programı tamamlanmadan önce kredilerin 
transfer edilebilme özelliklerini ve bir derece seviyesinden bir sonraki seviyeye devam etmesini kabul eder. 

Add/Drop (Ders ekleme/ Ders bırakma):  

Bir dönemin başında öğrencilerin bir öğretmenin izniyle ders çıkartıp ekleyerek ders programlarını 
değiştirebildikleri süreç. 

Asistanlık:  

Bir yüksek lisans öğrencisine mali yardım için verilen ve karşılığında öğrencinin eğitimde veya laboratuvar 
gözetiminde eğitici asistan; veya araştırma asistanı olarak araştırmalarda hizmet verdiği burs.  

Audit  (Dinleyici öğrenci olmak):  

Derse bir diplomaya yönelik kredi almadan katılmak. 

Bakalorya Derecesi: 

Bir çok B.D. kolejlerinde ve üniversitelerinden mezun olanlara verilen lisans derecesi.  

Bachelor’s degree (Lisans diploması):  

Bir yüksek eğitim kurumu tarafından belirli sayıda lisans kredisi toplayan öğrenciye verilen diploma. 
Genellikle, lisans diploması alabilmek için dört yıl gerekir ve bu diploma yüksek lisans programları için 
önkoşuldur. 

Campus (Kampus):  

Bir kolej veya üniversitenin yapılarının yerleştiği arazi. 

Carrel (Çalışma Yeri): 

Bir kütüphanede genellikle yüksek lisans öğrencileri için ayrılmış kişisel çalışma yeri. Önce gelen alır 
esasıyla bazen bir ücret karşılığındadır. 

CGFNS:  

Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools / Yabancı Hemşirelik Okulu Mezunları Komisyonu 
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Class Rank (Sınıf Sıralaması): 

Bir öğrencinin mezun olduğu sınıftaki akademik yerini gösteren bir sayı veya oran. 100 öğrencisi olan bir 
sınıfta birinci sıradaki öğrenci sınıf sıralamasını 1/100 olarak gösterir. Sınıf sıralaması yüzdelerle de 
gösterilebilir. 

College (Üniversite / Yüksekokul / Kolej):  

Sanatta veya bilimde lisans derecesi (B.A. veya B.S.) sağlayan, genellikle dört yıl süren lisans programlarını 
veren bir yüksek eğitim kurumu. Kolej aynı zamanda genel anlamda kullanıldığı zaman orta öğretim sonrası 
kurumları belirtir. Bir kolej aynı zamanda bir üniversitenin örgütsel yapısının bir parçası da olabilir. 

College catalog (Kolej katalogu):  

Bir kurumun akademik programları, tesisleri (laboratuvarlar, yatakhaneler gibi), giriş şartları, ve öğrenci 
yaşamı hakkında bilgi veren resmi yayın. 

Core requirements (Temel dersler):  

Derecenin tamamlanması için zorunlu dersler. 

Course (Ders):  

Bir akademik dönem boyunca haftada bir ila beş saatlik (veya daha fazla) düzenli olarak programlanmış 
sınıf toplantıları. Bir diploma programı belirlenmiş bir sayıda zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur ve 
kurumdan kuruma değişir. Bir kurum tarafından verilen dersler genellikle bir ad ve numara ile (Matematik 
101 gibi) adlandırılırlar. 

Credits (Krediler):  

Üniversiteler tarafından, akademik bir diploma için gerekli olan derslerin tamamlanmasını (geçerli not 
alınan) kaydetmek için kullanılan birim. Katalogda üniversitenin diplomaları için gerekli olan kredilerin 
çeşidi ve sayısı anlatılır ve sunulan her ders için “kredi saat” veya “birim” değeri belirtilir. 

Cut (Asmak):  

Derste izinsiz olarak bulunmamak.  

DAT:  

Dişçilik okullarına başvuranlar için gerekli olan Dental Admission Test / Dişçilik Giriş Testi.  

Dean (Dekan):  

Belli bir meslek okulunda veya bir üniversite kolejinde yönetici veya en yüksek otorite.  

Degree (Diploma / Unvan):  

Önceden belirlenmiş bir eğitim programının tamamlanması sonucunda bir kolej, üniversite veya meslek 
okulu tarafından verilen diploma veya unvan. 

Department (Bölüm):  

Bir okulun, kolejin veya üniversitenin belli bir konuda eğitim verdiği (örneğin, İngilizce bölümü, tarih 
bölümü) idari alt bölümü. 

Dissertation  (Tez):  
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Doktoranın(Ph.D.) en son koşullarından biri olarak sunulan, özgün bir araştırma konusu üzerinde yazılmış 
tez.  

Doctorate (Doktora, Ph.D.):  

Bir üniversite tarafından lisans ve mastır derecelerinden sonra en az üç yıllık bir yüksek lisans çalışmasını 
tamamlamış, ve akademik yeteneklerini sözlü ve yazılı sınavlarda ve tez olarak sunduğu özgün 
araştırmasıyla kanıtlamış öğrencilere verilen en yüksek derece. 

Dormitories (Yurtlar):  

Bir kolej veya üniversitenin kampusunda öğrencilere ayrılmış konut tesisleri. Tipik bir yurtta öğrenci 
odaları, banyolar, ortak odalar, ve bazen de bir kafeterya bulunur.  

Drop:  

“Withdrawal” a bakın.  

ECFMG:  

Educational Commission for Foreign Medical Graduates / Yabancı Tıp Mezunları için Eğitimsel Kurul 

ECFVG:  

Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates / Yabancı Veterinerlik Mezunları için Eğitsel 
Komisyonunu 

Electives (Seçmeli dersler):  

Hedeflenen diploma programında gerekli kredileri tamamlamak için, zorunlu derslerin dışında ayrıca alınan 
dersler. 

ERAS:  

Birleşik Devletlerde tıp alanında ihtisas pozisyonu almak kullanılan Electronic Residency Application 
System / Elektronik İhtisas Uygulama Sistemi .  

Faculty (Öğretim üyeleri):  

Bir eğitim kurumunun eğitim kadrosunda, bazen de idari kadrosunda yer alan üyeleri. Kurum tarafından 
verilen eğitimin planlarını tasarlamak öğretim üyelerinin sorumluluğudur. 

Fees (Harçlar):  

Okulların, verdikleri kurumsal hizmetleri karşılamak için eğitim ücretine ek olarak aldıkları tutar. 

Fellowship (Burs):  

Genellikle yüksek lisans öğrencilerine verilen mali yardım bursu. Genellikle karşılığında öğrenciden hiçbir 
şey istenmez. 

Final exam (Dönem sonu sınavı):  

Belli bir ders konusunda o dersin süresi boyunca ele alınan her şeyi kapsayan birikimli sınav. 

Financial aid (Mali yardım):  

Öğrenciye verilen her türlü para, kredi, ve yarı-zamanlı. 

Flunk (Çakmak): 

Bir sınav veya derste başarısız olmak. 
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Freshman:  

Lise, kolej veya üniversitede birinci sınıf öğrencisi  

Full-time student:  

Bir kuruma kaydolarak ders yükünün tamamını alan öğrenci. Ders sayısı ve saatler kurum tarafından 
belirlenir. 

GMAT:  

Graduate Management Admission Test / Yüksek Lisans Yönetimi Giriş Testi iş idaresi veya işletme 
programlarına başvuranlar için gereklidir.  

Grade (Not) :  

Öğrencinin akademik çalışmasının değerlendirilmesi. 

Grade point average (GPA) (Not Ortalaması): 

Akademik başarıyı bir ortalama temel alınarak, her derste alınan nümerik notu çalışılan kredi saatiyle 
çarparak hesaplanan bir sistem. 

Grading system:  

Birleşik Devletlerdeki okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde kullanılan ölçek çeşidi – harfli notlar, 
geçti/kaldı, yüzde. Kurumların çoğu öğrencinin akademik çalışmasının kalitesini belirlemek harfli notlar 
kullanırlar: “A” (mükemmel), “B” (iyi), “C” (orta), “D” (ortalamanın altında), ve “F” (kalır). Lisans 
öğrencilerinin eğitimine devam etmesi için çalışmalarından “C” ve üstünü alması gerekir; Yüksek lisans 
öğrencilerinde ise “B” ve üstü gereklidir. “P” (geçer), “S” (yeterli) ve “N” (kredisiz)  notları da kullanılır. 
Yüzde ölçeğinde, en yüksek not yüzde 100dür. Genellikle geçebilen en düşük not yüzde 65 ila 70dir. 

Graduate (Mezun):  

Lise veya üniversite seviyesinde bir eğitim programını tamamlayan öğrenci. Üniversitedeki yüksek lisans 
programı elinde lisans diploması olan öğrenciler için hazırlanmış eğitim programıdır. 

GRE:  

Graduate Record Examination / Mezuniyet Sicil Testi , genellikle tıp, dişçilik veya hukuk gibi mesleki 
programların dışındaki konularda yüksek lisans okullarına başvuran adaylar için istenir. Hem GRE genel 
testi hem de belirli konularda konu testleri verilir.  

High school (Lise):  

Birleşik Devletlerde 12-yıllık eğitimin son üç veya dört yılı.  

Higher education (Yüksek eğitim):  

Kolejlerde, üniversitelerde, junior veya community kolejlerinde, meslek okullarında, teknik enstitülerde ve 
öğretmen yetiştirme okullarında verilen orta öğretim sonrası eğitim.  

Institute of technology (Teknoloji Enstitüsü):  

Bilim ve teknoloji alanında uzmanlaşmış bir yüksek eğitim kurumu.  
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International Student Adviser (ISA) (Uluslararası Öğrenci Danışmanı):  

Okullarda, kolejlerde veya üniversitelerde yabancı öğrencilere B.D. hükümet yönetmelikleri, öğrenci 
vizeleri, akademik kurallar, sosyal adetler, dil, mali veya yerleşme sorunları, seyahat planları ve sigorta 
konularında bilgi veren ve yol gösteren kişi. 

Junior:  

Lise, kolej veya üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi. 

Language requirement (Dil gerekliliği):  

Bazı yüksek lisans programlarının derece alabilmek için öğrencilerin kendi dilleri dışında bir dilde daha 
temel okuma ve yazma yeterliliği olması koşulu.  

Lecture (Ders): 

Bir kolej veya üniversitede alışılagelmiş eğitim yöntemi. Profesör 20 ila bir kaç yüz öğrenciye ders verir. 
Dersler eğitim asistanlarının yönettiği küçük grup tartışmalarıyla desteklenebilir. 

Liberal arts (“liberal arts and sciences,” “arts and sciences”) (Beşeri bilimler):  

Hümaniter bilimler (dil, edebiyat, felsefe, sanat), sosyal bilimler (ekonomi, sosyoloji,antropoloji,tarih, 
politik bilimler) ve fen  (matematik, fizik, biyoloji, kimya) konularında yapılan akademik çalışmalara verilen 
ad. Aynı zamanda “beşeri ilimler ve fen” veya “sanat ve fen” de denir. 

LSAT:  

Law School Admission Test / Hukuk Okulu Giriş Testi, mesleki hukuk programlarına ve Amerikan hukuk 
okullarında bazı lisansüstü hukuk programlarına başvuranlar için istenir.  

Maintenance (Geçim):  

Oda (yaşama alanı) ve pansiyon (yemekler), kitaplar, giyim, çamaşırhane, yerel ulaşım ve diğer küçük 
masraflar gibi bir kolej veya üniversiteye devam ederken yapılan yaşamla ilgili masraflar. 

Major (Ana dal):  

Öğrencinin yoğunlaşmak istediği konu veya eğitim alanı. Lisans öğrencileri genellikle ikinci yıllarından 
sonra bir ana dal seçerler. 

Major professor/thesis adviser (Ana dal profesörü / tez danışmanı):  

Araştırma dereceleri için, öğrenciyle planlama ve araştırma planı seçme, araştırmayı yürütme, sonuçları 
sunma konularında yakın çalışan profesör. Ana dal profesörü öğretim üyelerinden oluşan ve ilerlemeyi ve 
sonuçları gözden geçirmek için kurulan komitenin başındadır. 

Master’s degree (Mastır derecesi):  

Lisans eğitiminden sonra bir yıllık eğitimi içeren koşulları yerine getiren öğrencilere bir yüksek eğitim 
kurumu tarafından verilen derece. 

MCAT:  

Medical College Admission Test / Tıp Okulu Giriş Testi B.D. tıp okullarına başvuran adaylardan istenir. 

Midterm exam (Ara sınav):  
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Akademik dönemin yarısı tamamlandıktan sonra o noktaya kadar işlenmiş bütün ders konularını kapsayan 
sınav. 

NCLEX-RN:  

Kayıtlı hemşireler için lisans sınavı. Bu sınav her eyalette gereklidir ve hemşirenin o eyalette çalışabilmesi 
için bu sınavdan geçmesi gerekir. 

Non-resident student  (Eyalet içinden olmayan öğrenci):  

Kamu koleji veya üniversitesi olan bir eyaletin ikametgah şartlarını karşılamayan öğrenci. Okul ücretleriyle 
harçlar ve kabul politikaları eyalet içinden ve dışından olanlar arasında farklılık gösterebilir. Uluslararası 
öğrenciler genellikle eyalet dışından olarak sınıflandırılır. Harçlarla ilgili olarak sonradan eyalet sakini 
statüsüne geçmek çok zordur. Kamu destekli bir çok kurum, öğrenci vizesiyle oturan yabancı öğrencilerin 
eyalet sakini öğrenci olarak sınıflandırılmasına izin vermez.  

Notarization (Noter onayı):  

Bir kamu görevlisi (A.B.D.’de noter olarak bilinir) tarafından bir belgenin, beyanatın veya imzanın gerçek 
ve doğru olduğunun onaylanması. Başka ülkelerde başvuranların evraklarını talimatlara uygun bir biçimde 
notere onaylatmaları gerekir. 

NRMP:  

National Resident Matching Program / Ulusal İhtisas Düzenleme Programı B.D. tıp okullarına başvuranlar 
içindir. 

Placement test (Yerleştirme sınavı):  

Öğrenciyi belirli bir konuda uygun derslere yerleştirmek amacıyla o alandaki akademik becerisini ölçmek 
için uygulanan sınav. Bazen yerleştirme sınavı sonuçlarına bakılarak öğrenciye akademik kredi verilebilir. 

Plan of study (Eğitim planı):  

Adayın başvurduğu eğitimin nasıl yapılacağının ayrıntılı bir tanımı. Bu plan öğrencinin amaç beyanında 
belirtilen amaçları da içine almalıdır. 

Postdoctorate (Doktora sonrası):  

Doktoralarını tamamlayanlar için tasarlanmış eğitimler. 

Postgraduate (Lisansüstü):  

Yüksek lisans derecesini tamamlamış bireylerin eğitimi. Aynı zamanda yüksek lisans eğitimi için de 
kullanılır.  

Prerequisites (Ön-koşullu dersler):  

Öğrencinin daha üst seviyede bir program veya derse kayıt yaptırabilmesi için tamamlaması gereken 
programlar veya dersler. 

President (Başkan):  

Bir akademik kurumun rektörü veya en yüksek idari memuru.  

Professional degree (Meslek derecesi):  

Tıp, dişçilik, veterinerlik veya hukuk gibi alanlarda lisans derecesinden sonra elde edilir.  

Qualifying examination (Yetenek sınavı):  
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Bir çok yüksek lisans bölümünde, doktora derecesi için gerekli olan ders çalışmalarını tamamlayan ancak 
tezine başlamamış öğrencilere bir sınav uygulanır. Bu sınav sözlü veya yazılı, veya hem sözlü hem yazılı 
olur ve devam etmek isteyen öğrencilerin bu testi geçmesi gerekir. 

Quarter (Üç aylık dönem):   

Ortalama 10 ila 12 haftalık eğitim süresi. 

Quiz (Küçük sınav):  

Kısa yazılı veya sözlü sınav. Sınava kıyasla daha az resmidir. 

Recommendation, Letter of (“personal recommendation,” “personal endorsement,” or “personal 
reference”) (Tavsiye Mektubu):  

Başvuru yapanın niteliklerini öne çıkartan, o kişinin karakterini ve işini bilen bir profesör veya işveren 
tarafından yazılmış mektup. Ayrıca “kişisel tavsiye”, kişisel onay”, veya “kişisel referans” olarak da 
adlandırılır.  

Registration (Kayıt):  

Bir öğrencinin bir çeyrek dönem, sömestr veya trimestr boyunca alacağı dersleri seçmesi işlemi 

Residency (İhtisas):  

Seçilen bir uzmanlık dalında kliniksel eğitim.  

R.N.:  

Kayıtlı hemşire. 

Sabbatical (Ücretli izin):  

Aynı fakültede altı veya yedi yıl çalışmış öğretmen veya profesöre verilen ücretli izin. Amacı öğretim 
üyesine yoğunlaştırılmış bir eğitim için süre vermektir.  

Scholarship (Burs):  

Eğitim için mali yardım ödeneği, genellikle lisans öğrencilerine verilir, okul ücreti ve harçlardan muafiyet 
şekline dönüşebilir. 

Semester(Sömestr/Yarıyıl):  

15-16 hafta veya öğretim yılının yarısı kadar süren eğitim süresi. 

Seminar (Seminer):  

Bir çeşit küçük grup eğitimi. Bağımsız araştırmalar ve sınıf tartışmaları  bir profesörün rehberliğinde 
sürdürülür.  

Senior:  

Lise, kolej veya üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi  

Social Security Number (Sosyal Sigorta Numarası [SSN]):  

A.B.D. hükümeti tarafından çalışanlara maaş çeki indirimleri (yaşlılık, yetim, maluliyet) için verilen bir 
numara. Düzenli olarak çalışan herkes SSN almak zorundadır. Birçok kurum bu numarayı öğrenci kimlik 
numarası olarak kullanır. 

Sophomore:.  

Lise, kolej veya üniversitede ikinci sınıf öğrencisi 

Special student (Özel/Uzman öğrenci):  



 77

Bir kolej veya üniversitede diploma programına kayıtlı olmayan öğrenci. Ayrıca ziyaretçi öğrenci olarak da 
adlandırılır.  

Subject (Ders):  

Bir yüksek eğitim kurumunun müfredat programının bir parçası olarak sunulan bir akademik daldaki ders.  

Survey course (Araştırma dersi):  

Geniş bir ilgi alanının temel konularını ele alan ders. 

Syllabus (Ders programı):  

Akademik bir derste ele alınan konuların ana hatları. 

Teachers’ college (Öğretmen koleji):  

Öğretmen eğitimi  ve ilgili alanlarda derece veren yüksek eğitim kurumu, veya öğretmenler için mesleki 
hazırlık veren kolej veya üniversite.  

Tenure (İşinde kalabilme hakkı):  

Değerli bir araştırma ve yayım sicili olan kıdemli öğretim üyelerine verilen pozisyon. Amacı akademik 
özgürlüğü korumaktır. 

Test (Sınav):  

Sınav; bir öğrencinin akademik bilgisini ölçmenin her türlü yöntemi. 

Thesis (Tez):  

Lisans veya mastır derecesi için bir adayın belirli bir konu üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını içeren 
yazılı çalışma. 

TOEFL: 

Test of English as a Foreign Language / Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi; anadilleri İngilizce olmayan 
adaylar için yüksek lisans okullarına başvuru için gereklidir. 

Transcripts (Transkript / Not dökümü):  

Bir öğrencinin derslerin adını, kredilerini ve final notlarını içeren eğitim karnesinin resmi kopyası. Resmi bir 
transkriptte derecenin verildiği tarih vardır. 

Trimester (Üç-aylık dönem):  

Öğretim yılı boyunca 16 haftalık 3 eşit dönemden oluşan eğitim süresi. 

Tuition(Okul ücreti):  

Bir kurumun eğitim karşılığı aldığı ücret (kitap ücretleri hariç). 

Undergraduate studies (Lisans eğitimi):   

Liseden mezun olduktan sonra ön-lisans diploması veya lisans diploması alabilmek için bir kolej veya 
üniversitede iki veya dört-yıllık program. 

University (Üniversite):  

Bünyesinde lisans diplomasına yönelik programlar içeren bir veya daha fazla dört-yıllık lisans koleji (veya 
okulu), mastır ve doktora derecesi veren güzel sanatlar yüksek lisans okulu ve yüksek lisans profesyonel 
okulu barındıran bir eğitim kurumu 
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USMLE:  

U.S. Medical Licensing Examination / B.D. Tıp Lisansı Sınavı.  

VAT:  

Veterinary Aptitude Test / Veterinerlik Yetenek Testi, bir çok B.D. veterinerlik okuluna başvuranlardan 
istenir.  

VMCAS:  

Veterinary Medical College Application Service / Veterinerlik Tıp Okulu Başvuru Hizmetleri; veterinerlik 
tıp okulları için veri toplayan kapsamlı bir hizmet.  

Withdrawal (Geri çekilme):  

Bir dersi bırakmak veya bir kurumdan ayrılmak için idari prosedür.  

Zip code (Posta kodu):  

Birleşik Devletlerdeki posta dağıtım bölgelerini gösteren bir dizi sayı.  


