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Ö N S Ö Z  
Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler,  
A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından muhtemel uluslararası öğrencilere ve bilginlere 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 1. bölüme 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.  
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G İ R İ Ş  
Tebrikler, okumak için Birleşik Devletlere gitmek üzeresiniz! Yaşamak üzere olduğunuz bütün 
değişikliklerle birlikte bu belki de sizin için hem heyecan verici hem de kesin olmayan bir dönemdir. Bu 
kitapçık size Birleşik Devletlere taşınmanızı ve orada geçireceğiniz süreyi daha kolay ve daha başarılı 
kılmak için önemli pratik bilgiler verecektir. Ne kadar iyi hazırlanırsanız, geçiş dönemi o kadar kolay ve 
B.D. deneyiminiz de karlı olacaktır. 

Gitmek İçin Haz ırlanmak 

Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler size 
gidişinizi planlarken organize olmanız konusunda yardımcı olacaktır. İkinci bölüm beraberinizde 
götürmeniz gereken belgeler, seyahatiniz için mali düşünceler, sağlık sigortası kapsamı, ve akademik 
hazırlıkları ele alır. Üçüncü bölüm öğrenci vizesi almak için talimatlar, ve dördüncü bölüm Birleşik 
Devletlere seyahat üzerinde durur ve bavullarınızı yapmak ve B.D. göçmen ve gümrük prosedürleri 
konusunda ipuçları içerir. 

Bu kitapçıktaki bilgiler ayrıca B.D. üniversitesine vardıktan sonra yerleşmenize yardımcı olacaktır. 
Beşinci bölüm derslere kayıt yaptırmak, eğitim becerileri ve ahlak kuralları gibi akademik konuları ele 
alır. Altıncı bölüm konut seçeneklerini ve yemeklerin düzenlenmesini anlatır. 

Son iki bölüm Birleşik Devletlerdeki günlük yaşam için bilmeniz gerekenleri, yedinci bölüm B.D. para 
birimi ve bankacılık uygulamaları; telefon ve posta hizmetleri, tıbbi bakım, alışveriş tesisleri, ulaşım, 
kişisel güvenlik, ve sizinle beraber gelenler için faaliyetler konusunda bilgi içerir. Sekizinci bölümde yeni 
çevrenize alışmanız için ipuçları, kültür şokuyla başa çıkmak, Amerikalılarla sosyal ve akademik 
durumlarda geçinebilmek, ve toplumla ilgilenmek konusunda ipuçları bulacaksınız. 

Gitmek için Hazırlanmak sizi mümkün olduğunca Birleşik Devletlere taşınmanız konusunda hazırlamak 
amacını güder. Ancak, B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri ve B.D. deki kolej veya üniversitenizdeki 
uluslararası öğrenci danışmanınız (birinci bölüme bakın) size daha çok yardımcı olabilir. 

Birleşik Devletlerdeki eğitiminizde bol şanslar!  

Yararl ı  İnternet Siteleri 

Birleşik Devletlerde Okumak İstiyorsanız Kitapçık Serisinin Çevrimiçi  
http://educationusa.state.gov/ 

Dünya Çapındaki B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri Rehberi  
http://educationusa.state.gov/ 
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B İ R İN C İ  B Ö L Ü M  –  G İ D İ Ş - Ö N C E S İ  Y A R D I M  V E  B İ L G İ  
K A Y N A K L A R I  
Birleşik Devletlere taşınma planlarınızı yaparken, profesyonel bir uluslararası öğrenci danışmanından 
yardım almak isteyebilirsiniz. Bu çeşit yardımı ülkenizdeki B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinden ve 
B.D. koleji veya üniversitenizdeki uluslararası öğrenci danışmanından alabilirsiniz. 

Birleş ik Devletler Eğ it im Bilgi ve Dan ışma Merkezleri 

Kolejleri seçerken ve başvurunuzu yaparken bir B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinin hizmetlerinden 
yararlanmış olabilirsiniz. Bu merkezler Birleşik Devletlere hareketinizi planlarken size yardımcı olabilir.  
Neredeyse dünyanın her ülkesinde 450den fazla B.D. Dışişleri Bakanlığı bağlantılı eğitim bilgi ve 
danışma merkezi vardır. Bu merkezlerde bol bilgi ve eğitimli eğitim danışmanları bulunur.  

Size en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi size hareket öncesi malzemeler sağlayabilir ve 
ülkenizden veya bölgenizden Birleşik Devletlere okumaya gidecek öğrencilere hareket öncesi oryantasyon 
programları düzenler.Bazı programlar katılımcıların yakın zamanda Birleşik Devletlerde kalmış olan 
öğrencilerle tanışmasını sağlar. Hareketinizden çok önce size en yakın merkeze başvurarak program 
çizelgesi alın ve yerinizi ayırtın.  Bazı merkezler bu programlar için bir ücret alabilirler. 

Eğitim danışmanları çeşitli kurumlarda bulunur. Bunların arasında B.D. sefaretlerini, Fulbright 
Komisyonlarını, Birleşik Devletler dışında çalışan ve kar amacı gütmeyen kuruluşları, çift uluslu 
merkezleri, yerel üniversiteleri, özel vakıfları, ve diğer yerel kurumları sayabiliriz. Bu eğitim danışmanları 
öncelikle ve en önemlisi B.D. eğitim sistemi konusunda genel bilgi vermek için oradadırlar. İkincisi, Bir 
Amerikan kolejlerine veya üniversitesine giriş hakkı kazanmak için gerekli süreci genellikle düzenli bir 
şekilde yaptıkları sunumlarla açıkça anlatırlar. Eğitim danışmanları aynı zamanda bazen bir ücret 
karşılığında, bireysel danışmanlık hizmetleri de sunarak ilgili nitelikli öğrencilere yön verirler.ve 
eğitimleri için bir yön ve onlara en uygun kurumu seçmeleri için  yardımcı olurlar. 

Danışma merkezlerinde bulabileceğiniz çeşitli bilgiler aşağıdadır: 

− B.D. kurumlarının profilleri ve ders açıklamaları; 

− Başvuru prosedürleri ve stratejileri;  

− mali yardım seçenekleri; 

− TOEFL, SAT, GMAT, ve GRE gibi giriş için gerekli standartlaştırılmış testler konusunda bilgi; 

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 
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. 

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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Hemen hemen bütün B.D. üniversite kampuslarında, uluslararası ı öğrenci danışmanı (international 
student advisers [ISA]) yardım, danışma, ve Birleşik Devletlerdeyken ihtiyaç duyabileceğiniz diğer bütün 
destekler için temel kaynağınızdır. ISA genellikle Uluslararası Öğrenci Bürosunda veya benzer isimli bir 
bölümde bulunur ve oraya vardığınızda oryantasyondan ve vize ve vergi konularında size yardımdan 
sorumlu kişidir. Seçtiğiniz kolej veya üniversitede resmi bir ISA yoksa, en azından yarı-zamanlı olarak, 
uluslararası öğrencilerle çalışmak için görevlendirilmiş bir başka kişi olacaktır. Akseptans mektubunuz 
geldiğinde, ISA’nın adını veya aynı görevi üstlenecek bir başka kişinin adı da size gönderilmiş olmalıdır. 
Eğer hiç isim yoksa,  Kayıt Kabul Bürosundan bu bilgiyi isteyin veya kolejinizin veya üniversitenizin 
internet sitesine bakın. ISA’ya veya ilgili kimseye yazarak varış tarihinizi bildirin. 

Yararl ı  İnternet Siteleri 

Birleşik Devletlerde Okumak İstiyorsanız Kitapçık Serisinin Çevrimiçi  
http://educationusa.state.gov/ 

Dünya Çapındaki B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri Rehberi  
http://educationusa.state.gov/ 
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B Ö L Ü M  2  –  H A R E K E T  Ö N C E S İ  H A Z I R L I K  
Bu bölümde Birleşik Devletlere beraberinizde götürmeniz gereken önemli belgeleri listelenmektedir. 
Ayrıca ülkenizden ayrılmadan önce gözden geçirmeniz ve organize etmenizi gerektiren sağlık sigortası  ve 
diğer konulardan bahseder. Son olarak, bu bölümde mali konular ve akademik hazırlıklar için yapmanız 
gerekenler listelenmiştir. 

Beraberinizde Götüreceğ iniz Belgeler 

Birleşik Devletlere beraberinizde size ait yasal, tıbbi ve akademik geçmişinizle ilgili bütün önemli 
belgeleri götürmek için hazırlanmalısınız. 

Birleşik Devletlere yolculuğunuz sırasında ve orada bulunduğunuz sürece bütün önemli belgelerinizi 
üzerinizde taşımanız çok önemlidir. Bunları bavulunuza koymayın. Belgelerinizi onlara almaya yetkili 
olduğunu belgeleyen kişiler dışında hiç kimseye emanet etmeyin ve vermeyin. 

Yasal Belgeler 

Birleşik Devletlere giriş yapacak yabancı uyruklu biri olarak yasal durumunuzu kanıtı olan bazı 
belgelerinizin olması gereklidir. Bunlar aşağıdakileri içerir: 

− Ülkeniz tarafından verilmiş, veriliş tarihinden itibaren en az altı aylık geçerliliği olan geçerli 
pasaportunuz 

− B.D. sefareti veya konsolosluğunun konsolosluk görevlisi tarafından damgalanmış, göçmen 
olmayanlar için vize (vize başvurularının nasıl yapıldığı hakkındaki detaylı bilgiler için üçüncü 
bölüme bakınız) 

− Öğrenciler ve burslular için Uygunluk Sertifikası (I-20 A-B, I-20 M-N, veya DS-2019 formu)  

− Genellikle iniş öncesinde uçakta size dağıtıldıktan sonra sizin doldurduğunuz Birleşik Devletlere 
girişinizde görevli tarafından gözden geçirilerek damgalanacak olan Geliş-Gidiş Kaydı (I-94 formu). 
Sizin Varışınızda, sizin için ayrıca ek gümrük kontrol işlemleri olabilir. Bu durumda özel bir odaya 
alınarak, kimliğinizi doğrulamak için fotoğrafınız ve elektronik (mürekkepsiz) parmak iziniz  
alınacak, kısa bir görüşme yapılacak ve planlarınızı teyit etmek için kısa bir takip randevusu 
programlanacaktır. 

Bu belgeler sizin yasal durumunuzu tanımlayacaktır. Bunlar, Birleşik Devletlere giriş yapmanız, orada 
kalmanız, ve orada bulunduğunuz sürece, ülkeden geçici çıkış ve ülkeye yeniden girişleriniz için size 
gerekli olan belgelerdir. Her zaman geçerli olacak olan bu resmi belgeleri saklamanız son derece 
önemlidir. Bunun tersi bir durumda, Birleşik Devletlerde kalmanız konusunda bir takım sorunlar 
yarayabilir.  

Birleşik Devletlerde çeşitli kimlik formları ve diğer belgelere başvurduğunuzda sizden istenecek olan 
nüfus cüzdanınızın resmi bir kopyasını da yanınızda bulundurmanız iyi olur. Eğer evliyseniz ve eşiniz 
sizinle beraber olacaksa, evlilik cüzdanınızın veya evliliğinizi kanıtlayacak diğer belgelerin bir kopyasını 
yanınızda bulundurun. Bu belgelerin hiçbiri İngilizce olmayacağından, bu belgelerin noter onaylı 
çevirilerini yaptırın. 

Bağışıklık ve Aşı Sertifikaları  

B.D. sefareti veya konsolosluğuna Birleşik Devletlere giriş yapmadan önce yaptırmanız gereken sağlık 
kontrolleri ve/veya aşılar için danışmalısınız. Yönetmelikler her ülke için farklıdır. Birleşik Devletlere 
girişiniz için gerekli koşulları etkileyebileceği için Birleşik Devletlere gelişinizden önce başka ülkeleri 
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ziyaret etmeyi planlıyorsanız bu konuda B.D. sefareti veya konsolosluğunu bilgilendirmeniz 
gerekmektedir. Büyük havayolları genellikle diğer ülkelerden B.D.e giriş koşulları hakkında bilgi 
sağlamaktadır. Ayrıca doktorunuz da ek aşılar önerebilir. 

Birçok üniversite kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yapıldığı konusunda kanıt ister. Bu 
genellikle bir yaş gününde veya sonrasında yapılan kızamık için 2, kabakulak için 1 ve kızamıkçık için 1 
aşı olarak tanımlanır. Bazı okullarsa, ya son dönem yapılmış (altı ay ila bir yıl içinde) verem deri testi ya 
da tüberküloz mikrobu taşınmadığını gösteren göğüs röntgeni istemektedir. Tüm aşıların Dünya Sağlık 
Teşkilatının sarı kartına işlendiğinden emin olun. Bu kartı doktorunuzdan ya da ülkenizdeki halk sağlığı 
merkezlerinden alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Dünya Sağlık Teşkilatı internet sayfasında uluslararası 
yolculuklar ve sağlık konularına bakabilirsiniz. (http://www.who.int/ith/) Bunun dışında yabancı öğrenci 
danışmanınızdan B.D. üniversitelerinin özel  kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi isteyebilirsiniz. 

İlaç Tedaviniz ve Gözlük için Reçeteler 

Birleşik Devletlere giriş yaptığınızda yanınızdaki ilaçları gümrük formlarında beyan etmeniz 
gerekmektedir. Bazı ilaçların ülkeye girişi yasaktır. Bu konuda sorularınız için ülkenizden ayrılmadan 
önce B.D. sefaretine veya konsolosluklarına sorunuz. Düzenli bir biçimde reçeteli ilaç kullanıyorsanız 
bunlardan yeterli sayıda yanınıza alın ve reçetelerinin İngilizce kopyalarını da yanınızda getirin. Gözlük 
kullanıyorsanız yanınızda bir çift gözlük ve mümkünse gözlük reçetenizin İngilizce kopyasını getirin. 

Her ne kadar baş ağrısı, soğuk algınlığı, mide rahatsızlıkları, veya ufak yaralanmalar için ülkenizde 
alıştığınız ilaçları kullanmayı tercih etseniz bile Birleşik Devletlerde aspirin, merhem ve diğer ilaçları 
bulabilirsiniz. Bir eczacı size yardımcı olacaktır. 

Tıbbi ve Dişçi Kayıtları 

Eğer mümkünse, sizin ve sizle beraber olan yakınlarınızın ayrıntılı ve güncel tıbbi ve dişçi kayıtlarınızı 
yanınızda getirin. Bu kayıtların sizin ve beraberinizdekilerin yakın zamanda yerel sağlık kurumlarında 
genel kontrol için yapılmış kan tahlilleri, diş ve göz kontrolleri, röntgenler ve diğer verileri içeren kayıtları 
içermesi daha iyi olur. Bu hem B.D. doktorlarının yakın zamanda veya geçmişte konmuş tanıları daha iyi 
anlamasını sağlayacak hem de Birleşik Devletlerde daha pahalı olan bu testleri tekrar yaptırmanızı 
önleyecektir. (Bkn. “Sağlık Sigortası Planı Dışında Kalanlar) 

Akademik Belgeler 

Lise, kolej veya üniversitenin resmi transkriptlerini yanınıza alın. Ayrıca, en son devam ettiğiniz orta 
öğrenim okulu veya üniversiteye ait, ders programları, kataloglar, bültenler, ders açıklamaları veya diğer 
ilgili malzemeleri de getirin. Bu belgeler, B.D.deki kolej veya üniversitenizde kredileriniz veya derslere 
yerleştirilmeniz konusunda ortaya çıkabilecek sorular için Kayıt Kabul Ofisinde ve akademik bölümlerde 
çok yararlı olabilir. 

İletişim Bilgileri 

Seyahatinizdeki gecikme veya herhangi bir acil durumda irtibat kurulabilmesi B.D.deki üniversitenizin 
ismini, adresini ve telefon numaralarını belgelerinize dahil edin. Ayrıca ülkenizde irtibat kurulacak bir 
kişinin isim, adres, telefon numarası ile Birleşik Devletlerde sizin ülkenizin konsolosluğunun veya eğitim 
misyonu veya sponsor firmanız gibi bir başka kurumun isim, adres ve telefon numaralarını da eklemeniz 
gereklidir.  



 18

Mali Konular 

Kalacağınız Süre için Bütçenizi Yapmak 

B.D. üniversitenizin gelen kabul mektubunun ekinde bulunan I-20 veya DS-2019 formlarındaki tahmini 
maliyetlere göz atın. Bu tahminler genellikle doğrudur ve yabancı öğrencilerin belirtilen tutarın tamamını 
karşılayacak kaynakları olması gerekir. Ayrıca tahmini harcamaları temel alarak kendi hazırladığınız 
bütçeye de bakın ve uluslararası öğrenci danışmanınıza, bir B.D. eğitim danışmanı veya sponsorunuza ne 
kadar paraya ihtiyacınız olacağını sorun. Aşağıdaki liste size ortaya çıkabilecek olası harcamaları 
düşünmeniz konusunda yardımcı olacaktır. 

Kayıt ve okul ücreti: Kayıt ve okul ücreti, ve diğer eğitim harcamaları çok fazla değişir. Bu giderleri ve  
mali yükümlülüklerinizi anlayabilmek için devam edeceğiniz kolej veya üniversitenin size göndermiş 
olduğu I-20 veya DS-2019 formlarını kontrol edin ve malzemeleri inceleyin. Herhangi bir sorunuz 
olduğunda Kayıt Kabul Ofisini, Uluslararası Öğrenci Danışmanınızı veya sponsorunuzu aramaktan 
çekinmeyin. 

Yaşamsal Giderler: Yaşamsal giderler oldukça değişkendir ve bulunduğunuz coğrafik bölgeye ve kişisel 
yaşam tarzınıza bağlıdır. Eğer beraberinizde ailenizi de getiriyorsanız, doğal olarak aylık harcamalarınız 
daha da artacaktır. Yaşamsal giderler Kaliforniya, ve Kuzeydoğu Sahillerindeki büyük şehirlerde en 
yüksektir. Maliyetler güneyde, Orta Batıda ve diğer bölgelerde çok daha az olabilir. Üniversite katalogları 
ve internet siteleri güncel yaşamsal giderler için en iyi bilgi kaynaklarıdır. B.D. eğitim bilgi ve danışma 
merkeziniz şehirlere veya kurumlara göre en son aylık giderler konusunda bilgi verebilir. Tatil 
dönemlerinde ortaya çıkabilecek fazladan giderleri de göz ardı etmeyin. Birçok üniversite yurdu ve yemek 
tesisleri tatiller sırasında kapalıdır. 

Ancak, bazen, yurtlar evlerine gidemeyen öğrenciler için açık kalır. Tatiller seyahat etmek için uygun 
zamanlardır, ancak hatırı sayılır harcamaları da beraberinde getirir. Kampusa ulaştıktan sonra tatiller 
sırasında kalacak yer konusunda uluslararası öğrenci danışmanınıza danışarak neler olabileceğini öğrenin 
ve uygun düzenlemeleri yapın. 

Seyahat Sigortası ve Sağlık Sigortası:  Evinizden B.D. kampusuna ulaşana dek devam edecek 
ulaşımınızı kapsayan seyahat sigortasına ihtiyacınız vardır. Ayrıca Birleşik Devletlerde kalacağınız süre 
için de Sağlık Sigortasına ihtiyacınız olacaktır. Sağlık sigortalarının planları fiyatlarına göre değişiklik 
göstermektedir. (Bkn. “Sağlık Sigortası”) 

Bagaj Sigortası: Bagaj sigortası sizi bagajınızın kaybolması, zarar görmesi veya çalınmasına karşı korur. 
Sigorta maliyeti makul bir düzeydedir. Seyahat acenteleri veya havaalanı mağazalarında satın alınabilirler. 
Eğer bagajınızdan bir parça kaybolursa hemen havaalanında havayolunun bankosuna başvurarak kaybınız 
için bir dosya açtırın. Size yardımcı olan kişiyle daha sonra bağlantı kurabilmek için bu kişinin ismini, iş 
adresini ve telefon numarasını kaydedin. Havayolu şirketi bagajınızı bulmaya çalışacak (muhtemelen 
yanlış bir yere gönderilmiştir) ve bulunduğu zaman sizin B.D. adresinize gönderecektir. Belli bir süre 
içinde bulunamadığı takdirde, karşılığında size para ödemesi yapılacaktır. 

Kitap ve  Araç gereçler: Üniversiteler akademik sene için gerekli olan kitap ve araç gereçler için tahmini 
maliyet çıkartır. Birleşik Devletlerde öğrenciler kitaplarını satın almak zorundadır ve bu oldukça pahalıdır. 
Birçok  okulun kampusunda hem yeni kitaplar satın alabileceğiniz hem de daha ucuza kullanılmış kitapları 
alabileceğiniz kitapçılar bulunur. Ayrıca sömestr sonunda kitaplarınızı belli bir fiyata bu kitapçılara geri 
satabilirisiniz. Kitap ve araç gereçlerin maliyetleri öğrencinin eğitim alanına göre değişir. Edebiyat ve 
Beşeri İlimler öğrencilerinin kitapları yılda $400 - $600 tutabilir. Mühendislik, sanat veya mimarlık gibi 
özel araç gereçler gerektiren bir alanda okumayı planlıyorsanız harcamalarınız ortalamanın üstünde 
olacaktır. Mühendislik öğrencileri için ders kitapları yıllık $250 - $350 daha fazla olacak, tıp, eczacılık ve 
hukuk kitapları daha da pahalı olacaktır. Bir çok teknik kitap – eczacılık kitapları gibi- yatırım sayılır; 
öğrenciler bu kitapları saklayarak mesleklerinde kullanırlar. Yüksek lisans öğrencileri bir kişisel bilgisayar 
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satın almaya ya da edinmeye ihtiyaç duyabilirler. Eğer tez hazırlamak gerekiyorsa ayrıca tez hazırlığı için 
de harcamalarınız olacaktır. 

Ulaşım: Birçok üniversite tarafından bildirilen yaşamsal giderler ülkeniz ve Birleşik Devletler arasında 
yapacağınız seyahatleri kapsamaz. Yıllık bütçenizin ülkeniz ve okulunuz arasındaki gidiş dönüşleri 
kapsadığından emin olunuz. Eğer kampus dışında yaşayacaksanız okula gidiş dönüş harcamalarınızı da 
eklemelisiniz. 

İletişim: Telefon, posta gibi iletişim harcamalarınızı dikkatle bütçelemelisiniz. 

Kişisel Giderler: Kişisel giderler giyim, kuşam ve diğer temel ihtiyaç ve hizmetlerdir. Eğer beraberinizde 
bir yakınınız varsa -eş ya da çocuk-  ya da sizin özel sağlık ihtiyaçlarınız varsa, yaşamsal giderlerinizi 
karşılamak için oldukça yüksek miktarda ek bir paraya ihtiyacınız olacaktır. Birçok okul öğrencilerin 
temel giderleri için yaptıkları tahminleri sizlerle paylaşacaklardır. 

Küçük ve Önemsiz Harcamalar: Küçük ve önemsiz harcamalar çok çabuk üst üste eklenir ve elbette 
öğrenciden öğrenciye değişir. Çamaşırhane, kırtasiye, fotoğraf, dışarıda yemek, eğlence ve farklı bir iklim 
için gerekli giyim gibi kişisel harcamalarınızı düşünün. 

Dinlenme ve Seyahat: Eğer seyahat etmeyi düşünüyorsanız bu masrafları da göz ardı etmemelisiniz. 

Vergiler: Eğer B.D. üniversitenizden öğrenci bursu veya asistanlık alıyorsanız federal ve eyalet 
hükümetlerinin bu bursları vergilendirdiğini unutmayın.  
Ülkenizden gelen bir gelir veya bursun da vergilendirilip vergilendirmediğinden emin olun. 

Bankanızla Yapacağınız Düzenlemeler 

Uluslararası döviz kurları sık sık, bazen de günlük olarak değişir. Birleşik Devletlere gitmeden önce, 
güncel döviz kurlarını öğrenmek için şehrinizdeki büyük bir bankanın kambiyo bölümü ile bağlantı kurun. 
Bankanıza döviz kurundaki dalgalanmalar için tahminlerini -özellikle bir önceki yılı – sorun. Bu sizin 
Birleşik Devletlerde bulunacağınız süre için mali ihtiyaçlarınızı daha etkin olarak belirlemenize yardımcı 
olacaktır. Bankanızda kambiyo bölümü yoksa başka bir bankada döviz hesabı açtırın. 

Birleşik Devletlerdeyken size ek olarak nasıl para gönderileceğini öğrenin. En güvenli yol bankanızdaki 
hesabınızdan B.D. bankasında açtırdığınız hesaba paranın elektronik olarak gönderilmesidir. B.D. de 
hesap açtırmanın yolları için lütfen bu kitapçığın yedinci bölümüne bakın. Para transferleri için ne kadar 
ücret alındığını ve paranın ne kadar zamanda size ulaşacağını öğrenin. Eğer, para transferi için ülkenizdeki 
bankanızın telefon,, faks, teleks veya hesap numaraları gerekliyse bu bilgileri mutlaka yanınızda getirin.  

Ülkenizdeki bazı büyük banklar seyahat gerekçesiyle önceden döviz almanıza izin verebilirler. Seyahat 
acentenizden seyahat planınızı gözden geçirmesini ve seyahat sırasında ne kadar paraya ihtiyacınız 
olduğunu size önermesini isteyin. Uzun dönemli gereksinimler yukarıda da belirtildiği gibi kişisel 
durumlara ve kolej veya üniversitenizin bulunduğu bölgeye göre değişmektedir. 

Seyahat ve Yerleşme Giderleri 

Ülkenizden ayrılmadan önce Birleşik Devletlerde geçireceğiniz ilk birkaç hafta ne kadar paraya 
ihtiyacınız olduğunu belirlemelisiniz. Banka hesabı açtırmak ve ülkenizden gelen paranın elinize ulaşması 
birkaç hafta süreceğinden, bu parayı yanınızda getirmek durumundasınız. Bu durumda en güvenli yol 
seyahat çeki taşımanızdır.  

İlk sömestr eğitim ücretini ve eğer bir yurtta kalacaksanız, oda ve yemek ücretini de ödemek için paraya 
ihtiyacınız olacaktır. Eğer kampus dışında yaşamayı planlıyorsanız, bir daire tutmak, ve muhtemelen 
elektrik, su depozitoları, ev ararken yapacağınız yaşamsal masraflar ve ulaşım giderleriniz için paraya 
ihtiyacınız olacaktır. Uluslararası öğrenci danışmanınız, kampus dışında yaşamanın maliyetini 
değerlendirmek konusunda size yardımcı olacaktır. Ayrıca, kitaplar, okul malzemeleri ve ücretler için 
giderleriniz olacaktır.  
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Para transferinizin size ulaşmasından önce yapacağınız çeşitli başlangıç harcamalarınız ve acil durumlar 
için  800$ ila 1,000$ arasında seyahat çekine ihtiyacınız olacaktır.  

Yolculuğunuz sırasında ve Birleşik Devletlere ulaştıktan sonra taksi, yemek, telefon görüşmeleri gibi 
kişisel harcamalarınız için 20, 10, 5, 1$ lık banknotlardan oluşan 100 ila 200$ gereklidir. B.D. 
banknotlarını hemen her dükkanda daha küçük banknotlar veya demir paralarla bozdurabilirsiniz. Ancak, 
küçük dükkanlar ve satıcılar 20 dolardan daha büyük banknotları bozmakta zorluk çekebilirler. Yanınızda 
çok para taşımayın, çalınabilir veya kaybolabilir. Hırsızlar yabancı öğrencileri, çoğunlukla yerel adetleri 
bilmediklerinden dolayı kolay kurbanlar olarak görürler. Nakit paranız konusunda çok dikkatli olun.  

Bazı durumlarda ülkenizdeki bankanızdan alacağınız ve B.D.de ATM’lerde kullanabileceğiniz elektronik 
kartı kullanabilirsiniz. Bankanızdan kartınızın Birleşik Devletlerde geçerliliğini araştırın. Bu, sizin yüklü 
miktarda nakit para veya seyahat çeki taşımanızdan kaynaklanan endişenizi ortadan kaldıracaktır. Ancak, 
bir çok bankanın ATM’lerden günlük para çekim limitleri olduğunu unutmayın. 

Seyahat Çeklerinin Kullanımı 

Birleşik Devletlere yolculuk yapacağınız zaman paranızın büyük bölümünü seyahat çeki olarak 
taşımalısınız. Eğer bu çekleri kendi ülkenizden alamazsanız Birleşik Devletlere varır varmaz 
havaalanından alın. Seyahat çekleri yolculuklar sırasında para taşımanın en güvenli şeklidir. Çalınma, 
kayıp ve hasar karşısında sigortalıdır. Uygun kimlik belgesiyle bu çekleri Birleşik Devletlerin birçok 
yerinde kolayca nakde çevirebilirsiniz.  

Seyahat çeklerini birçok bankadan satın alabilirsiniz. Her çek için küçük bir ücret eklenir. Çekleri 
aldığınız zaman çeklerin her birini imzalamanız istenecektir. Her çeki size gösterildiği gibi sadece bir 
sefer imzalayın. Çeki nakit paraya çevirmek istediğiniz sefer çekte belirttiğiniz kişi olduğunuzu 
doğrulamanız için ikinci sefer imzalamanız istenecektir. İmzanızı “İngilizce olarak” (yani Birleşik 
Devletlerdeyken atacağınız gibi) çeki verdiğiniz kimsenin yanında atın.  

Seyahat çeklerinizin bir kaydını tutun. Banka görevlisi adınıza düzenlenmiş tüm çeklerin numaralarını 
yazacağınız bir formu size verecektir. Bu formda, her çek numarasının yanında çeki nakde çevirdiğiniz 
tarihi ve yeri kaydedeceğiniz boş bir alan bulunmaktadır. Bu listeyi yanınızda bulundurun ve çekleri 
kullandıkça verileri kaydedin. Bununla beraber, bu listeyi asla çeklerle beraber taşımayın. Bu sizin 
kayıtlarınız içindir, ve bu bilgiler çeklerinizin kaybolması, çalınması halinde çok önemlidir ve  tazminat  
talebinde geri ödeme için talepte bulunacağınız zaman bu kayıtlara ihtiyacınız olacaktır. 

Parasal Kısıtlamalar 

B.D. sizin gibi vatandaşı olmayan veya Birleşik Devletlerde ikamet etmeyen kişilerin eğitim harcamaları 
için yanlarında getirecekleri ya da ülkelerinden transfer edecekleri B.D. doları miktarına herhangi bir 
sınırlama getirmemektedir. Ancak, B.D. hükümeti kişilerin, B.D. vatandaşı olsun olmasın, 10.000 $ ve 
daha üstünde getirecekleri veya transfer edecekleri nakit ya da diğer mali kaynakları bildirmelerini 
istemektedir. Bu koşul için ülkenizdeki B.D. sefareti veya konsolosluklarından bilgi almalısınız. 

Bazı ülkeler döviz borsasına sınırlamalar getirmektedir. Eğer ülkeniz bu sınırlamalar varsa, ülke dışına 
çıkartacağınız para miktarının onaylandığını gösteren belgeleri sunmanız gerekmektedir. Bu konuda daha 
fazla bilgi için ülkenizde pasaport veren yasal mercilere danışın.  

Birleşik Devletlerde para konuları ve bankacılıkla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi bu kitapçığın yedinci 
bölümünde bulabilirsiniz.  
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Sigorta 

Hiç kimse bir araba kazası geçirmeyi, hırsızlık veya zarar nedeniyle çok değerli mülklerini kaybetmeyi 
veya ciddi bir şekilde hastalanmayı planlamaz. Ancak bazı zamanlarda bunun gibi olaylar hiç kabahatimiz 
olmasa da başımıza gelebilir. Aşağıdaki liste Birleşik Devletlerde bulunacağınız süre içinde ihtiyacınız 
olacak sigorta çeşitleri hakkında bir fikir vermektedir.Çeşitli sigorta cinsleri için daha fazla bilgiyi nerede 
bulacağınızı uluslararası öğrenci danışmanınızdan öğrenebilirsiniz. 

− Sağlık sigortası Birleşik Devletlerde tıbbi bakımı kapsar. Sağlık sigortasına daha ayrıntılı bir bakışı, 
mevcut sigorta çeşitleri dahil olarak, aşağıda bulabilirsiniz. 

− Seyahat sigortası ülkenizden Birleşik Devletlere yapacağınız yolculuğunuzu kapsar. 

− Hayat sigortası hayatınızı sigortalar. Ölmeniz halinde tazminat yararlanması için adını verdiğiniz 
kişiye ödenecektir. 

− Kişisel eşya sigortası Birleşik Devletlere beraberinizde getireceğiniz eşyaları, kayıp, çalınma ve 
hasara karşı sigortalar. Beraberinizde pahalı mücevherler veya diğer değerli kişisel eşyalarınızı 
Birleşik Devletlere getirmemeniz önerilir. 

− Araba sigortası bir kaza halinde arabanızı ve içinde bulunan kişileri yaralanmalara karşı sigortalar. 
Birleşik Devletlerde araba alırsanız eyaletlerin çoğu araba  ve mesuliyet sigortanızın olmasını 
gerektirir. Eğer araba kiralarsanız, ücret genellikle sigortayı da kapsamaktadır. 

Sağlık Sigortası 

Birleşik Devletlerde nüfusun tamamını kapsayan bir hükümet tıbbi planı veya sağlık bakımı hizmeti 
yoktur. Bunun yerine, çoğu kimsenin özel sağlık sigortası vardır. 

Amerikan Dışişleri Bakanlığı J-1 değişim ziyaretçi vizesi olan öğrencilerden sağlık ve kaza, tıbbi 
kurtarma, ve geride kalanların ülkelerine geri gönderilmesini kapsayan bir sigorta ister..B.D. hükümetinin 
F-1 ve M-1 göçmen olmayanlar vizesi olan öğrencilerden özel sağlık sigortası istekleri yoktur. Ancak, 
eğitim kurumlarının çoğu, yabancı öğrencilerin  Amerikan devletinin gözetiminde olmadıkları için  kendi 
sağlık sigortası gereklilikleri birer “kamu yükü” haline gelmelerini, yani bakımları için B.D. hükümetine 
güvenmelerini önlemek amacıyla kendi zorunlu sağlık sigortası koşullarını belirlemişlerdir. Uluslararası 
öğrencilerin derslere kayıt yaptırmadan önce belirli bir tutar karşılığında sağlık sigortaları olduğunu 
kanıtlamaları gereklidir. 

Eğer sağlık sigortası ücreti bütçeniz için çok yüksek görünüyorsa, veya sağlıklı bir genç olarak sağlık 
sigortasının gereksiz bir harcama olduğunu düşünüyorsanız aşağıda özetlendiği gibi Birleşik Devletlerde 
ortaya çıkabilecek maliyetleri düşünün. Hastaneler, doktorlar, ve diğer tıbbi harcamalar ülkenin her 
tarafında farklılık gösterir, ancak acil servis bakımları ortalama olarak her bir vizite için 200$ civarındadır. 
Hastane odalarının ücretleri hastaneden hastaneye ve bulunduğunuz bölgeye göre değişir, ancak bir 
gecelik kalış ortalama 200 ile 1000 $ arasında değişir. Bu fiyata doktor ve tıbbi hizmet masrafları dahil 
değildir. Doğum ve bakım harcamaları 5000 ile 8000 $ arasındadır. Toplamda ulusal rakamlar hastanede 
bir hafta kalındığında ortalama harcamaların genellikle 8000 $ kadar çıkabileceğini gösterir. Diğer bir 
deyişle bu B.D.de herhangi bir kolej veya üniversiteye bir yıl için ödeyeceğinizin yarısı kadardır. 

Sağlık Sigortası Planları: Her ne kadar Birleşik Devletlerde yaşadığınız süreyi kapsayacak bir sağlık 
sigortasını ülkenizde almanız mümkün olsa da, bu planları bir çoğu B.D. kaldığınız sürede sağlık bakımı 
ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamaz. Ayrıca, bir çok B.D. sağlık bakımı kuruluşları sağlık bakımı 
giderleri için yabancı bir sigorta şirketine fatura göndermek istemez. Onlar ödemeyi doğrudan hastadan 
almayı ve  hastanın parayı sigortadan almak için uğraşmasını tercih ederler. Eğer poliçenizin en az b.D. 
poliçesi kadar iyi veya ondan daha iyi olduğundan ve ülkenizdeki sağlık sigortanızın Birleşik Devletlerde 
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faturalaşabileceğinden emin değilseniz, belki de Birleşik Devletlere geldiğinizde sağlık sigortası 
yaptırmanız daha iyi olabilir.  

Devam edeceğiniz kolej veya üniversite size sağlık sigortası planı sunmadıysa, sizin kendinizi yüksek 
tıbbi harcamalardan koruyacak bir sigorta yaptırmanız çok önemlidir..  

Birçok sağlık sigortası şirketi ve onların çok sayıda planı bulunmaktadır. Size en yakın yabancı eğitim 
bilgi veya danışma merkezi bilgi için size örnek broşürler verebilir. Ayrıca uluslararası öğrenci 
danışmanınızla ya iletişim kurarak ya da kampusa geldiğinizde sağlık sigortası planları hakkında görüşün. 
Aşağıda bazı plan çeşitleri verilmiştir: 

− Sponsoru olan yabancı öğrenci: Eğer bir kuruluş tarafından destekleniyor veya burs alıyorsanız, 
sağlık sigortanız da sponsorunuz tarafından sağlanmış olabilir. Hangi sağlık hizmetleri 
kullanabileceğinizi, hangilerini kullanamayacağınızı anladığınızdan emin olun. Eğer eşiniz veya 
aileniz Birleşik Devletlerde sizinle beraber olacaksa onların sağlık bakımı için ne gibi koşullar 
olduğunu öğrenin. Sigortanızın miktarı ve cinsine tipine bağlı olarak, olası harcamalarınızın daha fazla 
miktarını kapsayacak ek bir poliçe yapılmasını isteyebilirsiniz. 

− Üniversite sağlık planları: Daha önce sözü edildiği gibi, hemen bütün üniversiteler ve kolejler 
öğrencilerin sağlık ve kaza sigortalarının (bunun maliyeti her okul döneminin başında alınan “sağlık 
ücreti “ne  eklenir) olmasını şart koşar. Birçok kolej özel bir öğrenci sağlık sigortası planı önerir. 
Ancak, bu planların bazıları B.D. öğrencileri ve aileleri tarafından zaten alınmış sigortalara ek olarak 
tasarlanmıştır. Her ne kadar hiç sigorta olmamasından daha iyi olsa da, bu planlar uluslararası 
öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olmayabilir. Satın aldığınız poliçelerin ek poliçe olarak 
düzenlenmediğinden emin olun. 

− Yabancı öğrenciler için özel planlar: Uluslararası Eğitimciler Birliği NAFSA’ya göre  özellikle 
üniversite öğrencilerine uygun sigortayı iki sigorta şirketi sağlamaktadır. Poliçeler hakkında daha 
fazla bilgi için bu şirketlerle doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.  
 
HTH Worldwide Insurance Services  
12900 Federal Systems Park Drive, Suite 2A  
Fairfax, VA 22033-4421 USA 
Telefon: 703-322-1515 
Internet sitesi: http://www.hthworldwide.com 

Student Resources 
805 Executive Center Drive West, Suite 220 
St. Petersburg, FL 33702 USA 
Telefon: 800-237-0903 
Internet sitesi: http://www.student-resources.net 

− Temel sağlık sigortası planı çeşidi ve miktarı: Temel sağlık sigortası genellikle büyük hastalıklar 
için doktor ücretinin (ya da ücretin belli bir yüzdesini) yanı sıra, hastane ve ameliyat masraflarını 
içerir. Küçük rahatsızlıklar veya yaralanmalar bir doktor muayenehanesinde tedavi edilir ve birçok 
sigorta planı bu tip tedaviler için ödeme yapmaz. Eşiniz ya da aileniz sizinle beraber Birleşik 
Devletlerde olacaksa onların da sağlık sigortası kapsamında olduklarından emin olun. Yakınlarınız 
için hem sizi hem de onları kapsayan bir “aile planı” satın alabilirsiniz. 

− Büyük sağlık sigortası: Bu sigorta süregelen bir hastalık veya ciddi bir yaralanmadan kaynaklanan 
masrafları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu poliçeler genellikle bir “tenzili muafiyet” maddesi 
içerir – yani, siz belli bir miktarı ödersiniz, sigorta şirketiyse kalan ücretleri veya bazen sadece bu 
masrafların büyük yüzdesini öder. Örneğin, sigortanın kapsamına ve çeşidine bağlı olarak tenzili 
muafiyet 500 ila 1000$ arasında değişir. En yüksek ödeme (sigorta şirketinin ödeyeceği sınır) çok 
değişir ve genellikle en düşük 5000 dolardan (bu yeterli bir kapsam değildir) en yüksek bir milyon 
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dolara veya daha yukarı (bu çoğu sağlıklı öğrencinin ihtiyacının çok üstündedir) olabilir. Büyük tıbbi 
kapsamı en az 25,000 olan bir sigorta almalısınız. Ancak, eğer ailenizi veya eşinizi beraberinizde 
getirecekseniz, 50,000, 75,000 veya 100,000 dolar değerinde sigorta almanız önerilir. 

Birçok temel sağlık ve tıbbi sigorta poliçelerinin bazı limitleri vardır. Bunlar sigorta şirketinin belli 
hizmetler için ödeyeceği en çok tutardır.Belirtilen bu sınırların üstüne çıkan tutarları hastanın kendisinin 
ödemesi gerekir.  

Sağlık Sigortası Planında Kapsam Dışı Olanlar 

Sağlık sigortası poliçenizi çok dikkatli okumalısınız, özellikle de “kapsam dışı” bölümünü. Böylece 
sigorta şirketinin ileride neler için ödeme yapıp neleri ödemeyeceğini öğrenirsiniz. Aşağıda genel olarak 
temel sağlık sigortaları planlarının kapsam dışı tuttuğu alanları göreceksiniz: 

Doğum ve loğusa bakımı: Doğum ve loğusa bakımı için sigortayı ayrı olarak ve genellikle hamilelik 
başlamadan almanız gerekir. Birçok doğum sigortası hastanede sadece 2 gün yatılmasına izin verir. 

Diş tedavisi: Eğer diş tedavisine ihtiyacınız varsa bunu Amerika’ya gelmeden önce tamamlamış olmanız 
iyi olacaktır. 

Gözlük: Eğer gözlük kullanıyorsanız gözlerinizi ülkenizden gelmeden önce muayene ettirin, yanınızda 
fazladan bir gözlük ve gözlük reçetenizi (İngilizce olarak yazılmış) getirin. Göz yaralanmaları dışında göz 
tedavileri genellikle sağlık sigortası kapsamı dışındadır. 

Mevcut rahatsızlıklar: Birçok sigorta şirketi sigorta poliçenizin başladığı tarihten önce tespit edilmiş 
rahatsızlıkları karşılamaz. Eğer sürekli bir tıbbi durumunuz için tedavi isterseniz yaptırmayı 
düşündüğünüz sigortayı dikkatle inceleyiniz. Birleşik Devletlerde sağlık sigortası olmadan tıbbı bakım 
çok pahalıdır. 

Reçeteli ilaçlar: Bir çok sigorta şirketi Birleşik Devletlerde çok pahalı olabilen reçeteli ilaçları 
karşılamaz. Herhangi bir kapsama sağlasalar bile, genellikle sizden her reçete için aylık olarak “birlikte 
ödeme” veya standart ücret (genellikle 10–15 $ arası) alırlar. 

Akademik Haz ırl ık ve Dil Haz ırl ığ ı  

Temel akademik beceriler konusunda, özellikle kendi eğitim alanınızla ilgili olanlarda güçlü bir temeliniz 
olmalıdır. Aksi takdirde, Birleşik Devletlerdeki üniversite çalışmalarının hızına ve gereklerine uyum 
sağlamanız çok uzun sürebilir. Halen devam ettiğiniz okulda öğretmenleriniz ve danışmanlarınızla 
konuşun. Akademik açıdan güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendirmelerini isteyin. Birleşik Devletlere 
gitmeden önce zayıf kalan becerilerinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda önerilerini alın.  

Ülkenizden ayrılmadan önce, eğitim tesisleri, öğretim kaynakları, ders koşulları, verilen derslerin 
açıklamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için seçmiş olduğunuz okulun güncel kolej veya 
üniversite kataloğunu inceleyin. Kataloglara internet üzerinde bakın veya kütüphanelerinde üniversitelerin 
katalogları bulunan size en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkeziyle bağlantı kurun. 

Son olarak, akseptans mektubunda belirtilmiş olan giriş koşullarınızı anlamak çok önemlidir. Eğer koşullu  
olarak veya “özel öğrenci” olarak kabul edildiyseniz, diploma-adayı statüsüne geçebilmeniz için önce bazı 
koşulları yerine getirmeniz istenecektir. Diploma-adayı statüsüne geçmek için yerine getirilmesi gereken 
koşullar genellikle kabul mektubunuzda belirtilir. Eğer herhangi bir eğitim koşulundan emin değilseniz, 
B.D. eğitim danışmanınız ile Birleşik Devletlerde eğitim için bulunduğunuz süre boyunca sizden neler 
beklendiği üzerinde görüşün, veya doğrudan akseptans mektubunda size ismi bildirilen uluslararası kayıt 
kabul görevlisine sorun.  

Daktilo Yazma Becerileri ve Bilgisayar Bilgisi 
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Birleşik Devletlere gelmeden önce bilgisayarda İngilizce klavyede yazmayı öğrenmelisiniz. Birçok 
üniversite dersleri “paper/araştırma” adı verilen daktiloyla yazılması gerekli ödevler hazırlamanızı 
gerektirir. Özellikle yüksek lisans öğrencisiyseniz, daktilo edilmiş tez veya araştırmalar hazırlamanız 
gerekebilir. Mühendislik, matematik veya istatistik içeren diğer alanlarda karmaşık problemler üzerinde 
büyük bir olasılıkla bilgisayar kullanarak çalışmanız gerekecektir. Kütüphane çalışmaları da bilgisayar 
kullanma becerisine dayanabilir. Artık birkaç üniversitede kişisel bilgisayar satın alınması istenmektedir. 
Birçok üniversitede her sömestr başında kredisiz bilgisayar dersleri verilmektedir. Bu programlar temel 
bilgisayar işlevleri ve yazılım paketleri ile tanışmanıza yardımcı olur. 

Lisan Becerileri 

Birleşik Devletlerdeki eğitimsel deneyiminizin başarısı büyük ölçüde İngilizce dilini anlama, konuşma, 
okuma  ve yazma becerilerinize dayanacaktır. Deneyimler akademik başarıda İngilizce dili yeterliliğinden 
daha önemli bir etken olmadığını göstermektedir. 

Birleşik Devletlerdeki birçok eğitim kurumu yabancı öğrencilerin başvuru sürecinin bir parçası olarak 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) gibi bir İngilizce testine girmeleri koşulunu koymuştur.  
Bazı okullar ise yabancı öğrencilerin derslere kayıt olmadan önce ikinci bir İngilizce testi almalarını ister. 
Koşullar farklı okullara göre değişir ve bazı ücretler söz konusu olabilir. Kolej veya üniversitenizdeki 
kayıt kabul görevlisi  yabancı öğrenciler için İngilizce dili koşulları hakkında bilgiyi size verecektir. 

Eğer size bir yüksek lisans eğitim asistanlığı bursu önerilmişse, okul sizden İngilizce konuşma 
becerilerinizin ölçüleceği özel bir teste girmenizi isteyecektir. (TSE) Test of Spoken English / Konuşma 
İngilizce’si Testi bu amaçla yapılan bir sınavdır.  

Konuşulan İngilizcede başarılı olmak yazılı İngilizcede yeterli becerilerin varlığını garantilemez. Ana dili 
İngilizce olan bazı öğrencilerin bile akademik nedenlerden dolayı İngilizce okuma ve yazma konusunda 
ek yardım almaları gerekebilir. Eğer İngilizceyi rahatlıkla okuyup yazabiliyorsanız ve iyi bir kelime 
bilginiz varsa ödevleri zamanında çalışma ve bitirme şansına sahipsiniz demektir. 

Konferanslar B.D. kolej ve üniversitelerinde en sık rastlanan eğitim yöntemidir. Profesörler normal 
anlatım hızlarını size uyacak biçimde azaltmayacaklardır. İngilizceyi çok iyi anlamanız ve konferanslarda 
sunulan bilgileri, fikirleri ve referansları not alabilmelisiniz.  

İngilizce Becerilerinizi Geliştirmek 

İngilizce yeterliğinizi arttırmak ve eğitiminizde daha başarılı olmak için Birleşik Devletlere gelmeden 
önce dil becerilerinizi geliştirmek için her fırsattan yararlanın.  

− Birleşik Devletlere gelmeden önce İngilizce becerilerinizi geliştirmek için bir sınıfa veya çalışma 
grubuna katılın. Öneriler için şu anda bulunduğunuz okula veya B.D. eğitim danışmanına başvurun. 

− Olabildiğince çok İngilizce konuşun. Şu anki okulunuzda İngilizce konuşan öğrenciler varsa, onlarla 
tanışın ve bu fırsatı pratik yapmak için kullanın. 

− İngilizce dil kitapları, dergiler ve gazetelerin yanı sıra sizin alanınıza özel terimlerle aşina olabilmek 
için eğitim alanınıza ait kitaplar okuyun. 

− Amerikan İngilizcesi ile yayınlanan televizyon programları ve filimler seyrederek, müzik ve radyo 
programları dinleyerek Amerikan telaffuzu ve günlük konuşma diliyle tanışın. argosuna kulak 
dolgunluğu kazanabilirsiniz. Eğer ülkenizde İngilizce programlar yoksa, dünyanın birçok yerinde 
Amerika’nın Sesi veya Radyo Free/Radyo Liberty kanallarının yayınlarını dinleyebilirsiniz. 

− Devam edeceğiniz kolej veya üniversiteye başlamadan daha önce Amerika’da birkaç hafta yaşamak 
yararlı olabilir. Bazı okullar B.D.de yazın Mayıs ayından Eylüle kadar özel ESL programlar açarlar. 
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Bu programlardan birçoğu B.D.  kültürü ve toplumuyla ilgili bir tanıtım içerir. Uluslararası öğrenci 
danışmanınızdan bu gibi programlar için bilgi alabilirsiniz. 

Yolculuk-öncesi Denetim Listesi 

Bu listeyi, Birleşik Devletlere hareket etmeden önce yapmanız gereken her şeyi tamamladığınızdan emin 
olmak için kullanın: 

− Kabul veya ret mektubunu aldıktan sonra, hangi üniversiteye devam edeceğinize karar verin, Kayıt 
Kabul Bürosuna bu kararınızı bildirin, ve istemiş oldukları tüm formları hazırlayın ve gönderin. 
Tekliflerinizi kabul veya reddettiğiniz bütün üniversiteleri bilgilendirin. Kullanmayacağınız tüm resmi 
formları geri gönderin. 

− Eğer herhangi bir kurum sizin sponsorunuz olacaksa, bu kurumu planlarınız konusunda bilgilendirin. 
Size yolculuk öncesi düzenlemeler konusunda yardım edebilecek bu kurumla bağlantınızı koruyun. 
Size en yakın b.D. eğitim bilgi ve danışma merkeziyle bağlantı kurun. 

− Üniversitenizden sağlık sigortası hakkında bilgi isteyin. Uygun sigortayı alın.  

− Orta öğrenim ve orta öğrenim sonrası transkriptlerinizin onaylanmış kopyalarını, almış olduğunuz 
derslerin ve derslerde kullanılan kitapların ayrıntılı tanımlarını elde edin.  

− Önemli tıbbi kayıtların, röntgenlerin ve reçetelerin kopyalarını hazırlayın. Reçetelerinizi genel 
terimlerle İngilizce olarak yazdırın. 

− Üniversite kataloğunuzu yeniden okuyun. 

− Pasaportunuzun güncelliğini ve geçerliliğini kontrol edin. 

− I-20 veya DS-2019 formlarını alınca size en yakın B.D. sefareti veya konsolosluğuna vize 
başvurunuzu yapın. Bunu hareket tarihinizden çok önce yapın. Başvuru paketlerini birçok B.D. eğitim 
bilgi ve danışma merkezinden alabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için üçüncü bölüme bakın.  

− Amerika’ya giriş yaptığınız noktadan üniversitenize nasıl ulaşılacağını öğrenin. 

− Seyahat için gerekli düzenlemeleri yapın. Daha fazla bilgi için dördüncü bölüme bakın. Oryantasyon 
ve kayıtlar başlamadan birkaç gün yada bir hafta önce kampusa gelmenizi öneririz. 

− Üniversitenizin Uluslararası Öğrenci Bürosu (veya benzer bir ofis) ile oraya varış ayrıntılarınız 
konusunda bağlantı kurun, ve üniversitenizin yeni öğrenciler için düzenlediği herhangi bir 
oryantasyon programının ayrıntıları için teyit alın.. 

− Üniversitenizle kalacak yer konusunda düzenlemeleri sonuçlandırın. Oraya erken veya hafta sonu 
varmanız durumunda kalabileceğiniz geçici bir yer, otel, motel veya diğer düzenlemeleri 
sonuçlandırın. 

− Mali konuları ayarlayın: bir B.D. bankasına para transferi için gerekenleri yapın ve seyahat sırasında 
ve varışınızda yapacağınız harcamalar için gerekli olacak para miktarını düzenleyin; Birleşik 
Devletlerde geçireceğiniz ilk ay için seyahat çekleri alabilirsiniz; mümkünse bir kredi kartı almaya 
çalışın. 

Özetleyecek Olursak 

− Beraberinizde götüreceğiniz belgeleri (yasal, tıbbi ve akademik) bir araya getirin. 
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− Hem uzun dönem için, hem de Birleşik Devletlere vardığınızda kendinize banka hesabı açtırıncaya 
kadar geçecek dönem için para ihtiyacınızı hesaplayın. Bu, gerektiği şekilde hazırlıklı olmanızı ve 
ihtiyacınız olduğunda yeterli miktarda paranız olacağını garantiler 

− Birleşik Devletlerde bulunacağınız süre için sağlık sigortası poliçelerini araştırın. Üniversite veya 
kolejinizin en az kapsam için koşullarını öğrenin ve hem kişisel ihtiyaçlarınızı hem de bu koşulları 
karşılayan bir poliçe bulun.  

− Birleşik Devletlerde hem akademik hem de kişisel başarınızın anahtarı İngilizce bilginizdir. Yeni 
ortamınızda İngilizceyi kullanırken kendinizi güvende hissedebilmeniz için İngilizcenizi geliştirecek 
yollar düşünün. 

Yararl ı  İnternet Siteleri 

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

B.D. Eğitim Sistemine Genel Bakış  
http://www.ed.gov/NLE/USNEI/ 
http://www.edupass.org 

B.D. Konsoloslukları ve Sefaretlerinin Ana Sayfaları  
http://travel.state.gov/links.html 

Uluslararası Öğrenciler için Vergi Konusunda Bilgiler  
http://www.edupass.org/finaid/taxes.phtml  
http://www.irs.ustreas.gov/ 

Bağışıklık ve Aşılar için Bilgiler  
http://www.who.int/ith 

B.D. Aşı Gereklilikleri  
http://www.who.int/ith/english/ame_no.htm 

B.D. Vize Bilgisi  
http://www.UnitedStatesVisas.gov
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Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M  –  ÖĞ R E N C İ  V İ Z E N İ Z  
Alacağınız dersleri, karşılaşacağınız insanları ve Birleşik Devletlerde sizi bekleyen heyecan verici 
deneyimleri düşünüyorsunuz, ama son bir işiniz daha var: öğrenci vizeniz için başvurmak.  

Vize Çeş it leri 

En sık rastlanan öğrenci vizesi F-1 vizesidir. Çok az sayıda öğrenci Birleşik Devletlere eğer uygulamalı 
teknik ve mesleki eğitim programına katılıyorlarsa M-1 vizesiyle, eğer sponsoru olan bir değişim 
programına katılıyorlarsa J-1 vizesiyle gelebilirler.  

Ülkeniz için İş lemler 

Öğrenci vizesine başvurmak için gerekli işlemler ve koşullar ülkeden ülkeye değişir ve bazı ülkelerde 
diğer ülkelere göre daha karmaşık ve zordur: 

Size en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi{ XE "A.B.D. Eğitim bilgi ve danışma merkezleri" } 
ülkeniz için geçerli olan başvuru işlemleri konusunda size çok değerli bilgiler 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. 

Size en yakın 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.  

Lehinize çıkacak bir vize kararı için şansınızı arttırmak konusunda yapabileceğiniz bazı şeyler vardır: 

− Süreci hareket tarihinizden çok önce olabildiğince erken başlatın; 

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

− Bir görüşme yapmanız gerekirse hazırlıklı olun. 

Nereye ve Ne Zaman Başvurmal ıs ın ız 

Öğrenci vizeniz için sürekli olarak ikamet ettiğiniz yerdeki yetkili B.D. sefareti veya konsolosluğuna 
başvurmanız gerekir. Her ne kadar vize başvurusu yapanlar yurt dışındaki her hangi bir B.D. 
konsolosluğuna başvurabilirlerse de, sürekli ikametgahınızın dışında bir yerde vizeye hak kazanmanız zor 
olabilir. 

Birleşik Devletlere hareket edeceğiniz tarihten çok önce öğrenci vizeniz için başvurmalısınız. Tatil 
dönemleri (Noel/Yılbaşı gibi) ve yaz ayları (Hazirandan Ağustosa kadar) B.D. konsoloslukları ve 
sefaretleri çok meşgul olabilirler. Ayrıca, her an güvenlik gerekçesiyle beklenmeyen duraklamalar olabilir. 

B.D. vizesi almak için işlemler dünyanın her yerinde farklıdır. Bir çok B.D. konsoloslukları ve 
sefaretlerinin internet üzerinde ana sayfaları vardır. Bu sayfalarda güncelleştirilmiş vize başvurusu 
bilgileri bulunur. Tam bir şiste için http://travel.state.gov/links.html adresine gidin. 

Yapacağınız en iyi şey B.D. vizeniz için olabildiğince erken başvurmaktır. Arttırılmış güvenlik 
soruşturmaları işlemlerin eskisine göre daha uzun süremsine neden olmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin 
belgeleri ellerine geçer geçmez vize başvurularını yapmalarını tavsiye etmektedir. Bu bayram ve tatil 
dönemlerinde personelin azaltılması ve aşırı sayıda vize başvurusu olmasından kaynaklanan sorunları 
önleyecektir. Ayrıca gerekli olduğu takdirde yeniden başvurabilmeniz için size zaman kalacaktır. Vize 
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başvurusu işlemleri ve gerekleri ve ortalama işlem süreleri için sefaret veya konsolosluğa telefon veya 
faksla başvurabilir veya internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.  

Gerekli Belgeler 

B.D. sefareti veya konsolosluğunda B.D. öğrenci vizesine başvurmak için aşağıdaki belgeleri vermeniz 
gerekir: 

− Birleşik Devletlere ilk giriş yapacağınız tarihten en az altı ay sonrasına kadar geçerliliği olan bir 
pasaport; 

− Vize başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin belge; 

− DS-156 başvuru formu; eğer 16 ve 45 yaşları arasında bir erkekseniz, ayrıca DS-157 ek formunu da 
doldurmanız gerekir. Bu formları ücretsiz olarak bütün B.D. konsolosluk büroları, bazı seyahat 
acenteleri, ve http://travel.state.gov adresindeki internet sitesinden elde edebilirsiniz. Yakın zamanda 
vize başvurusu  yapanlardan ek bir form daha istenebilir; bu formu da aynı kaynaklardan elde 
edebilirsiniz. 

− Her aday için 37*37 mm boyutlarında renkli veya siyah beyaz, yüzün tamamını gösteren ve açık 
renkli bir fon önünde çekilmiş (kimlik belirleyebilmek için yüzü kapatmadığı sürece her türlü baş 
örtüsü, şapka olabilir) bir fotoğraf; 

− Devam etmeyi planladığınız üniversiteye kabul edildiğinize ilişkin kanıt; 

− (SEVIS) Student Exchange Visitor Information System / Öğrenci Değişimi ziyaretçi Sistemi ücretinin 
ödendiğine ilişkin belge; 

− yeterli İngilizce bilgisi kanıtı; 

− kabul edilmenizi sağlayan akademik belgeler; 

− Uygunluk Sertifikası (I-20 A-B, I-20 M-N, veya DS-2019 formu); 

− Yeterli mali destek kanıtı; 

− Ülkenize olan yeterli bağlarınızın kanıtı. 

Öğrenci vizesine Başvururken Unutmaman ız Gereken Önemli Noktalar 

Bu bölüm NAFSA’nın (Association of International Educators / Uluslararası Eğitimciler Birliği) ana 
sayfasından uyarlanmış ve onların izniyle yeniden basılmıştır. 

Kendi Ülkenize Olan Bağlılığınız 

B.D. kanunlarına göre göçmen vizesi dışındaki vizeler için başvuran bütün adaylara, onlar konsolosluğu 
göçmen olmadıklarına inandırıncaya kadar, potansiyel göçmen olarak bakmalarını ister.  

Bu nedenle, eve dönmek için varolan nedenlerinizin Birleşik Devletlerde kalmak için olan nedenlerden 
daha güçlü olduğunu kanıtlamalısınız. Ülkenize olan bağlarınız sizi kendi şehrinize, yurdunuza, veya o 
anki ikamet ettiğiniz yere sizi bağlayan şeylerdir: işiniz, aileniz, mali beklentileriniz, sahip olduğunuz 
veya miras olarak size kalacak mülkler, yatırımlar ve benzerleri. Size özel amaçlarınız veya gelecekteki iş 
olanakları, aile ve diğer ilişkiler, eğitimsel hedefleriniz, notlarınız, uzun-vadeli planlarınız, ve ülkenizdeki 
kariyer beklentileriniz konusunda size sorular sorulabilir. Her kişinin durumu farklıdır ve vizenin 
verilmesini garantileyecek sihirli bir açıklama veya tek bir belge, sertifika veya mektup yoktur. 
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İngilizce 

Vize görüşmesi, eğer olacaksa, anadilinizde değil, İngilizce olarak yapılacaktır. Bir öneri görüşmeden 
önce anadili İngilizce olan birisiyle pratik yapmaktır. Görüşmeye anne ve babanızı veya aile üyelerinizi 
götürmeyin. Konsolosluk görevlisi ailenizle değil, sizinle görüşmek isteyecektir. Eğer kendi adınıza 
konuşmak istemezseniz olumsuz bir izlenim bırakırsınız. 

Akademik Konular 

Kabul edildiğiniz akademik programı tanıyın ve kariyer planlarınıza nasıl uyacağını bilin. Eğer Birleşik 
Devletlerde belli bir programa katılma nedenlerinizi iyi ifade edemezseniz, B.D. konsolosluk görevlisini 
oraya yerleşmek değil de, okumak için gitmek istediğiniz konusunda ikna edemezsiniz. Eve 
döndüğünüzde Birleşik Devletlerde okumanın gelecekteki mesleki kariyerinizi nasıl etkileyeceğini 
açıklayabilmelisiniz. 

Kısa ve Öz Konuşun 

Gelen başvuruların sayısı nedeniyle bütün konsolosluk görevlileri kısa ve etkin bir görüşme yapmak için 
hatırı sayılır bir baskı altındadır. Çoğunlukla görüşmenin ilk bir iki dakikasında edindikleri izlenime 
dayanan bir karar vermeleri gerekir. Sonuç olarak, ilk söylediğiniz şey ve yarattığınız ilk izlenimler 
başarınız için kritik değer taşır. Görevlinin soracağı sorulara vereceğiniz yanıtları kısa tutun ve konuyu 
dağıtmayın. 

Ek Bilgiler 

Verdiğiniz yazılı belgelerin ne olduğu ve ne anlama geldiğini konsolosluk görevlisi bir bakışta 
anlayabilmelidir. Uzun uzun yazılmış açıklamaları hızla okumak ve değerlendirmek mümkün değildir. En 
iyi koşullarda iki veya üç dakikalık bir görüşme süreniz olacağını unutmayın. 

Bütün Ülkeler Aynı Değildir 

Ekonomik güçlük içindeki ülkelerden başvuran adaylar veya öğrencileri sık sık geri dönmeyerek göçmen 
olarak Birleşik Devletlerde kalmış ülkelerin adaylarının vize alması daha zor olacaktır. İstatistiksel olarak, 
bu ülkelerden başvuranların muhtemel göçmen olmaları daha olasıdır. Onlara Birleşik Devletlerdeki 
eğitimlerinden sonra ülkelerinde döndüklerinde iş fırsatları olup olmadığı konusunda soru sorulması 
olasılığı daha yüksektir. 

Mali Belgeler 

B.D. üniversitenizden, ülkenizdeki üniversiteden, işvereninizden, veya hükümetten para yardımı 
alıyorsanız, bunu kanıtlayan gerekli mektupları veya belgeleri hazır bulundurun. Eğer mali desteğiniz 
kişisel veya ailenize ait parasal kaynaklardan geliyorsa, banka ekstreleri tek başına yeterli mali kaynak 
için kanıt olarak kabul edilmezler. Çok yüksek derecede güvenilirliği olan belgelerle (örneğin, iş 
kontratları, işverenden mektuplar, vergi belgeleri, ödeme koçanları veya yatırım belgeleri) birlikte bir 
banka ekstresi kabul edilebilir. Banka ekstreleri ancak bilgisayardan çıkmış, güvenilir, normal aylık 
ekstreler olduğu takdirde kabul edilirler. 

Çalışma 

Sizin Birleşik Devletlere gelmek için esas nedeniniz mezuniyetinizden önce veya sonra çalışmak değil 
okumaktır. Bir çok öğrenci okurken yarı-zamanlı çalışsalar da, bu işler onların esas hedefleri olan B.D. de 
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eğitimlerini tamamlamak yanında önemsiz kalır. Programın sonunda evinize dönme planlarınızı çok iyi 
ifade etmelisiniz.  Eğer eşiniz de F-2 vizesi için başvuruyorsa, F-2 aile üyelerinin hiçbir koşulda Birleşik 
Devletlerde çalışamayacaklarını bilmelisiniz. Eşinizin Birleşik Devletlerdeyken ne yapacağını açıklamaya 
hazırlıklı olun. Gönüllü çalışmalar ve yarı-zamanlı eğitim izin verilen faaliyetlerdir. 

Sizinle Gelen Bakmakla Yükümlü Olduğunuz Yakınlarınız 

Eğer eşiniz ve çocuklarınız sizinle birlikte seyahat edecekse, onların vize başvuruları için ek bilgilere 
gerek olacaktır. Aile üyeleri vize kategorisi F-1 öğrencileri için F-2, M-1öğrencileri için M-2, J-1 değişim 
ziyaretçileri içinse J-2dir. 

Eşler evliliklerini bir evlilik cüzdanı veya sertifikası ile evliliklerini kanıtlamalıdır. B.D. göçmen 
kanununa göre resmi nikahsız birlikte yaşayanlar yasal eş olarak kabul edilmezler ve bu nedenle aile üyesi 
vizesi için uygun değildir. Ancak, resmi nikahsız eş turist vizesi için başvurabilir. Turistlerin Birleşik 
Devletlerde kalma sürelerinin kısıtlı olacağını unutmayın. Turist vizeleri konusunda B.D. konsolosluğuna 
danışın. 

21 yaşın altındaki evli olmayan çocuklar gerekli kanıtları gösterebilirlerse aile üyesi vizesine uygun 
olacaklardır. Birleşik Devletlerde aile üyelerinize bakmak için yeterli para olduğunu kanıtlamak için ek 
mali bilgiler gerekecektir. F-1 veya M-1 vizesi için başvuruyorsanız, sizinle birlikte giden bütün aile 
üyeleriniz I-20 veya DS-2019 formunun arkasında listelenmelidir. J-1 vize sine başvuranların aile üyeleri 
ise J-1 vizesi sponsorunuzun vereceği ayrı bir mektupta listelenmelidir. 

Ülkenizde Kalan Bakmakla Yükümlü Olduğunuz Yakınlarınız  

Eğer eşiniz ve çocuklarınız ülkenizde kalıyorsa, yokluğunuzda onların kendilerine nasıl bakacağını 
anlatmaya hazırlıklı olun. Eğer siz ailenizin birincil gelir kaynağı iseniz, bu özellikle zor bir konu olabilir. 
Eğer konsolosluk görevlileri aile üyelerinin kendilerin bakabilmeleri için sizin onlara Birleşik 
Devletlerden para yollamanızı bekleyeceğini düşünürse, öğrenci vizesi için yapmış olduğunuz başvuru 
hemen hemen kesinlikle geri çevrilecektir. Eğer aileniz ileri bir tarihte sizin yanınıza gelmeye karar 
verirse, sizin vizenizi aldığınız yere başvurmaları daha iyi olur. 

Özel Vize Kısıtlamaları 

Eğer J-1 vizesine başvuru yapmışsanız, vize veren görevli “212(e)” olarak da bilinen iki-yıllık fiziksel 
varlık koşulunun size uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Bu sayı B.D. Göçmenlik ve Tabiiyet 
Kanununda açıklanan bölüme aittir. Eğer J-1 vizesine başvurmuşsanız ve ülkenizin hükümetinden veya 
B.D. hükümetinden para alacaksanız, veya eğitim alanınız B.D. Dışişleri Bakanlığının ülkeniz için 
hazırladığı “Beceriler Listesi”nde yer alıyorsa, iki-yıl koşulu size uygulanacaktır. Genel anlamda, bu kural 
sizin bazı çalışmayla ilgili B.D. vizeleri ve sürekli ikametgaha hak kazanabilmeniz için akademik 
programı tamamlamanızdan sonra en az iki yıl kendi ülkenize dönmenizi gerektirir.  

Olumlu Bir Tavır Sergileyin 

Konsolosluk memuruyla tartışmayın.  Eğer size öğrenci vizesi verilmezse, bu ret kararını aşmak için 
getirmeniz gereken belgelerin bir listesini ve yazılı olarak neden size vize verilmediğini görevli memurdan 
isteyin. 

Vize Konusunda Yapılmaması Gereken Şeyler 

Bazı öğrenci adayları göçmenlik konusunda ciddi zorluklara yol açabilecek basit hatalar yaparlar. 
Aşağıdaki kurallara uyarsanız zaman kaybını, para kaybını ve tartışmaları önleyebilirsiniz. Eğer niyetiniz 
Birleşik Devletlere turist veya ziyaretçi vizesiyle (B vizesi) girip sonradan göçmen statünüzü öğrenciye 
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çevirmekse, şunu aklınızdan çıkarmayın: baskıya girildiğinde düşünülen yeni B.D. göçmen kuralları B 
ziyaretçi statüsünde giriş yapmış kişilerin giriş yaparken okumak istediklerini belirtmedikleri takdirde, 
öğrenci statüsüne geçmelerine izin verilmeyecektir. Eğer bu durum sizin için geçerliyse, B.D. 
konsolosluğuna son durum için danışın. Eğer B.D. turist vizesi muafiyeti programına dahil bir 
ülkedenseniz ve niyetiniz öğrenci olmakken bu program altında Birleşik Devletlere giriş yapmaya 
kalkarsınız, Birleşik Devletlerden ayrılmanız ve öğrenci vizesi almanız gerekecektir. Eğer bir üniversite 
veya koleje kaydolmayı düşünmüyorsanız, Birleşik Devletlere o okulun Uygunluk Sertifikasını (I-20 A-B, 
I-20 M-N, veya DS-2019 formu) kullanarak giriş yapmayın. B.D. göçmenlik yönetmeliği öğrencinin I-20 
A-B, I-20 M-N, veya DS-2019 formunda belirtilen ve devam etmesine izin verilmiş olan okula 
kaydolmasını şart koşar. Eğer birden fazla B.D. koleji veya üniversitesine kabul edilmişseniz, devam 
etmeyi düşündüğünüz okulun Uygunluk Sertifikasını kullanarak giriş yapmalısınız. Birleşik Devletlere bir 
okulun sertifikasıyla giriş yapıp, başka bir okula kayıt yaptırmak, göçmen yönetmeliğinin ihlali anlamına 
gelir ve vize sahtekarlığı olarak yorumlanabilir. Devam etmeyi düşündüğünüz kolej veya üniversiteden I-
20 A-B, I-20 M-N, veya DS-2019 formu gönderilmemişse, ve hareket tarihiniz yaklaşıyorsa, Uluslararası 
Öğrenci Bürosunu veya Kayıt Kabul Bürosunu arayarak onlara danışın ve yardımcı olmalarını isteyin. 

Kanada Vatandaş lar ı  için Özel Bir Not  

Kanada vatandaşlarının Birleşik Devletlere giriş yapabilmeleri için B.D. vizesine ihtiyaçları yoktur. 
Ancak, bir B.D. göçmenlik memuru belgelerinizi ya Kanada’da ya da Birleşik Devletlere girince 
inceleyecektir. Beraberinizde Kanada vatandaşlığınızı kanıtlayacak bir belge, devam etmek istediğiniz 
üniversiteye kabul edildiğinizi gösteren mektup, Uygunluk Sertifikanız (I-20 veya DS-2019) ve Uygunluk 
Sertifikanıza uyumlu mali desteğiniz olduğuna ilişkin bir kanıt olmalıdır. Birleşik Devletlere uygun olan 
statüde girmeniz çok önemli olduğundan gerekli bütün belgelerin tamamını beraberinizde bulundurun. 

Vize Başvurunuz Reddedilirse Yapman ız Gerekenler 

Eğer başvurunuz olumsuz yanıtlanırsa, konsolosluk görevlisinin size ret kararının nedenlerini içeren yazılı 
bir açıklama vermesi gerekir. Ret kararları için en sık rastlanan iki neden, mali destek için yeterli kanıt ve 
adayın Birleşik Devletler için bekleyen bir göçmen olmadığını kanıtlaması. (“Öğrenci vizesine 
Başvururken Unutmamanız Gereken Önemli Noktalar” başlığı altında “Kendi Ülkenize Olan Bağlılığınız” 
ve “Mali Belgeler” bakın) 

Çoğu zaman, ek bilgi vererek vize ofisine yeniden başvuru yapabilirsiniz. İkinci vize görüşmeniz için size 
en yakın şehirdeki B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine veya devam etmeyi düşündüğünüz kolej veya 
üniversitenin Kayıt Kabul bürosuna ve Uluslararası Öğrenciler Bürosuyla bağlantı kurmak isteyebilirsiniz. 
Vizeniz için ikinci defa başvurduğunuzda vize görevlisinin sorularını yanıtlarken tutarlı olmanız çok 
önemlidir. Vize görüşmesi sırasında notlar alınması ve bu notların daha sonraki görüşmelerinizde 
söylediklerinizle karşılaştırılması yaygın bir uygulamadır.  

Eğer halen Birleş ik Devletlerdeyseniz 

Eğer halen Birleşik Devletlerde bir okul, kolej veya üniversiteye devam ediyorsanız, zaten geçerli bir F-1 
veya M-1 öğrenci statünüz veya daha sınırlı sayıda durumlarda J-1 değişim ziyaretçisi statünüz olacaktır. 
Farklı bir okulda eğitiminize başlamadan önce Birleşik Devletler dışına seyahat etmeyi düşünmediğiniz 
sürece, yeni okulunuzdaki Uluslararası Öğrenci Bürosu uygun transfer bildirme prosedürlerini yerine 
getirecektir. Yeni okulunuzda uluslararası öğrencilerden sorumlu olan kişi, yeni okulunuz kayıt 
yaptırdığınızı doğruladığı zaman, gerekli B.D. federal devlet dairesine, geçerli vizenizin çeşidine göre 
statünüzün transfer edildiğini bildirecektir. 

F-1, M-1, veya J-1 dışında bir vize sınıflandırmasıyla Birleşik Devletlerde bulunuyorsanız, yardım için 
sizi kabul etmiş olan okulun Kayıt Kabul Bürosu veya Uluslararası Öğrenci Bürosuna başvurmalısınız. 
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Özetleyecek Olursak 

− B.D. öğrenci vizeniz için başvurunuzu düşündüğünüz seyahat tarihinden çok önce yapınız. 

− Başvuracağınız vize veren büronun başvuru prosedürlerinin neler olduğunu öğrenin.. 

− Başvurunuzu verirken gerekli bütün belgelerin olduğundan emin olun. 

− Ülkenize olan bağlarınız, İngilizce dili becerileriniz, akademik geçmişiniz, Birleşik Devletlerde kabul 
edildiğiniz program, mali becerileriniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler konularındaki 
soruları İngilizce olarak yanıtlamaya hazır olun. 

− Eğer Kanada vatandaşıysanız, B.D. giriş kapısında incelenmek üzere bütün belgelerinizi yanınızda 
bulundurun. 

− Eğer halen Birleşik Devletlerde F-1, M-1, veya J-1 statüsünde bulunuyorsanız, yeni okulunuzun 
uygun B.D. federal mercilerini statünüzün transfer edildiği konusunda bilgilendirmesi gerekecektir. 
Bu prosedürle ilgili olarak yeni okulunuzdaki Uluslararası Öğrenci Bürosuna gitmeyi unutmayın. 

Yararl ı  İnternet Siteleri 

Dünya çapındaki B.D. Konsoloslukları ve Sefaretlerinin Ana Sayfaları  
http://travel.state.gov/links.html 

Göçmen olmayan vize için başvururken aklınızda bulundurmanız gereken 10 konu  
http://www.nafsa.org//content/ProfessionalandEducationalResources/ImmigrationAdvisingResources/10p
oints.htm 

B.D. Vize Bilgisi  
http://www.UnitedStatesVisas.gov 
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D Ö R D Ü N C Ü  B Ö L Ü M  –  B İ R L E Ş İ K  D E V L E T L E R E  
S E Y A H A T  E T M E K  V E  B İ R L E Ş İ K  D E V L E T L E R E  V A R M A K  
Hazırlıklı olmak, beraberinizde doğru şeyleri götürmek, ve Birleşik Devletlere iyi düzenlenmiş ve hoş bir 
seyahat yapmak, taşınmanızın daha sorunsuz gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. 

Seyahatinizi Planlamak 

Büyük bir olasılıkla Birleşik Devletlere uçakla geleceksiniz. B.D. koleji veya üniversitesi size seyahat 
bilgileri göndermezse, gideceğiniz son yere ulaşmak için en iyi yol konusunda uluslararası öğrenci 
danışmanınızla temasa geçin. O size hangi havayollarının en yakın havaalanına uçtuğunu ve eğer uçak 
değiştirmeniz gerekecekse veya okula ulaşmak için farklı ulaşım biçimleri kullanmanız gerekecekse bu 
konuda bilgi verecektir. Bir çok B.D. koleji ve üniversitesi kent merkezlerinden uzakta yerleşik 
olduğundan yerel yönlendirmeler yolculuğunuzu planlarken çok yararlı olacaktır. Ayrıca varış için en iyi 
günleri ve zamanı bilmek önemlidir. Uluslararası öğrenci danışmanınıza varış tarihinizi ve saatini 
bildirirseniz o sizi havaalanında karşılayabilir.  

Yanınızda 100-200 $ getirmeyi unutmayın. Bir döviz satış merkezine ulaşamadan B.D. parasına 
ihtiyacınız olabilir.  

B.D. Tatillerinde Seyahat Etmek 

Seyahat rezervasyonlarınızı hareket tarihinizden çok önce yapın. Bu özellikle Birleşik Devletlerde yüksek 
turist sezonunda veya tatillerde seyahat ediyorsanız çok önemlidir. Bunların arasında Paskalya zamanı 
(Mart veya Nisanda), Hazirandan ağustosa kadar yaz ayları, ve Kasım, Aralık ve Ocak aylarındaki Şükran 
Günü, Noel, ve Yeni Yıl tatilleri sayılabilir. B.D. 10 tane resmi tatil vardır: 

• Yılbaşı – 1 Ocak 

• Martin Luther King Günü – Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü kutlanır 

• Başkanlık Günü – Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü kutlanır 

• Yurt Şehitleri Günü / Memorial Day –Mayıs ayının dördüncü Pazartesi günü kutlanır  

• Bağımsızlık Günü –4 Temmuz 

• İşçi Bayramı / Labor Day – Eylül ayının birinci Pazartesi günü kutlanır 

• Columbus Günü – Ekim ayının ikinci Pazartesi günü kutlanır 

• Gaziler Günü – 11 Kasım 

• Şükran Günü – Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanır 

• Noel Günü –25 Aralık 

B.D. tatilleri için daha fazla bilgiyi http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/factover/holidays.htm 
adresindeki internet sitesinde bulabilirsiniz.. 

Seyahat Acenteleri 

Belki de seyahatiniz için düzenlemeler yapmanın  en verimli ve uygun yolu bir seyahat acentesi ile 
çalışmaktır. Seyahat acenteleri genellikle çeşitli ülkelerdeki koşulları bilirler ve sizin ihtiyaçlarınıza uygun 
seyahatler düzenlerler. Size havayolları, bilet fiyatları ve uçuş bilgileri konusunda önerilerde bulunurlar; 
fiyatları karşılaştırırlar; ve rezervasyon teyidi veya değişiklikleri yaparlar. Eğer dinsel veya sağlık 
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nedenleriyle yemek konusunda kısıtlamalarınız varsa, seyahat acentesi sizin için uçakta özel bir yemek 
sipariş edebilir.  

Bu hizmetler için bir ücret ödemeniz gerekmeyebilir. Bir çok ülkede, havayoluyla kendiniz bağlantı 
kurup, kendi biletinizi satın alıp, otel rezervasyonunu kendiniz yapmış olsaydınız ne ödeyecekseniz, 
seyahat acentesine bundan daha fazla bir ücret ödemezsiniz. Hatta, indirim hakları ve özel fiyatları 
olduğundan, seyahat acenteleri sizin tasarruf etmenizi bile sağlayabilirler. Ayrıca, onlar hangi 
havayollarının indirimli öğrenci fiyatları veya özel öğrenci paketleri sunduklarını, uluslararası gidiş-dönüş 
fiyatları ve B.D. iç hat fiyatları hakkında bilgi sahibidir. 

NOT: B.D. hükümetinin sponsor olduğu öğrencilerin mümkün olduğu kadar B.D.  havayollarıyla seyahat 
etmelerini isterler. Sponsorunuzla bu ve diğer seyahat düzenlemeleri için görüşün. 

Seyahat Klüpleri ve Charter Kuruluşları 

Ülkenizdeki bazı kuruluşlar Birleşik Devletlere charter uçuşları ve diğer ucuz seyahatler düzenleyebilirler.  
Bazen bu kuruluşlar yerel yayın organlarında ve öğrenci gazetelerinde ilan verirler, ama öğrenciler 
genellikle bu kuruluşlarla daha önce çalışmış diğer arkadaşlarından öğrenirler. Bazı seyahat klüpleri 
charter uçuşlarından yararlanmadan önce öğrencilerin bir üyelik ücreti ödeyerek onlara üye olmasını 
isterler. Bir ücret ödemeden veya rezervasyon yapmadan önce bu kuruluşun itibarını kontrol etmelisiniz. 
Bilgi almak için aradığınızda, ücretlerin, hareket tarihlerinin ve bağlantıların güvenli olup olmadığını 
sorun. Bazen, eğer yeterli sayıda koltuk satılmazsa, charter uçuşları ya iptal edilir veya tarihi değiştirilir. 

Rezervasyonunuzu Kendiniz Yaparsanız 

Eğer rezervasyonunuzu kendiniz yapmak isterseniz, uluslararası bir havayoluyla telefon, posta veya 
İnternet aracılığıyla doğrudan bağlantı kurabilirsiniz. Bir çok havayolu size seyahat konularında, bagaj 
kısıtlamaları, havaalanı ve gümrük işlemleri, aşı ve sağlık koşulları, gibi konularda size bilgi verebilir. 
Ayrıca, fiyatları karşılaştırabilecekleri, seyahat programını yapabilecekleri, ve biletlerini çevrimiçi 
alabilecekleri bir çok seyahat internet siteleri vardır. Rezervasyonları bu şekilde yapmak biraz daha 
risklidir çünkü seyahat acentesinin deneyimlerinden yararlanamazsınız. Ama yine de eğer ne istediğinizi 
biliyorsanız bu yolla zaman kazanabilirsiniz. 

Seyahat Düzenlemelerinin Sponsor Tarafından Gerçekleştirilmesi 

Eğer kendi ülkenizin hükümeti sizin sponsorunuzsa, bir hükümet görevlisi sizin için seyahat 
düzenlemelerini yapabilir. Bu durum söz konusu olursa, sponsorunuz size bilgi verecektir. Eğer farklı bir 
sponsorunuz varsa, ona yazarak tavsiyelerini alınız. Gideceğiniz kolej veya üniversitenin size yolladığı 
seyahat bilgilerini sponsorunuzla paylaşın. Her durumda, düzenlemenin sizi ilk giriş yaptığınız noktaya 
değil, üniversitenize en yakın şehre ulaştıracak şekilde yapıldığından emin olun. Eğer sponsorunuz ilk 
giriş noktasından sonrası için seyahat planlarını ayarlayamıyorsa, bunu evden ayrılmadan siz yapın. 

Bavul Haz ırlamak 

Bavul hazırlamaya başlamadan önce göz önüne almanız gereken bir çok şey vardır. Ne kadar 
götürebiliriniz? Neyi götürmek güvenlidir? Onu Birleşik Devletlere beraberinizde mi götüreceksiniz? 
Yoksa, ayrıca mı göndereceksiniz? Bu bölümde bavullarınızı ülkenizden Birleşik Devletlere güven içinde 
götürmenin yollarını anlatacaktır. 

Havayolu Bagaj İzinleri 
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Uçuğa beraberinizde alabileceğiniz  bagajın miktarı konusunda  bir kısıtlama vardır. Bagaj parçalarının 
sayısı, ve bu parçaların boyutları ve ağırlığı bu limiti belirler. Biletinizi alırken havayolunuzun bagaj için 
iznini kontrol edin. Kuzey Amerika için bagaj izinlerinin dünyanın başka noktalarına kıyasla daha çok 
olduğunu unutmayın. Kurallar değişebilir. Çoğu kimse ekonomi sınıfı uçtuğundan, aşağıdaki sınırlamalar 
sadece size yol göstermek amacıyla verilmiştir. Kuzey Amerika’ya uçan yolcular için genellikle iki parça 
bagaja ve ek olarak bir tane uçağa yanınıza alabileceğiniz ve koltuğunuzun altına sığabilecek büyüklükte 
el bagajına izin verilir. Her parçanın havayolu şirketinin belirlediği belli bir boyutu ve ağırlığı aşmaması 
gerekir. Eğer bagajınız bu sınırlamaları aşıyorsa, sizden bagajınız için ek ödeme istenecektir. 

Yanınızda Neler götürmelisiniz 

“Yanımda çok fazla giysi getirdim. Düşündüm ki, iki yıllığına gittiğime göre, çok 
değişik koşullar ve yerlerde giyebileceğim giysilere ihtiyacım olacak. Ancak, 
Amerika’ya vardığımda anladım ki, buradaki modalar ülkemdekinden çok 
farklıydı. Böylece daha ilk haftalardan itibaren yeni giysiler almaya başladım. 
Bunun nedeni yeni giysilere ihtiyaç duymaktan çok, modaya ve çevreye 
uymaktı. Bir de kışlık giysiler için para harcamaya başladım çünkü soğuk hava 
için hazırlıklı gelmemiştim. Yabancı öğrenci danışmanımız beni ve birkaç 
yabancı öğrenciyi çarşıya götürerek kışın neler giyebileceğimiz konusunda bize 
önerilerde bulundu. Hala ülkemden getirdiğim bazı giysilerimi kullanıyorum ama 
çoğu küçük yatakhane odamda yer işgal ediyor!”  
—Sanjay, Hindistan 

Beraberinizde ne götüreceğini daha çok kişisel bir konudur. Ne götürürseniz taşımak zorunda olacaksınız, 
bu nedenle hafif ve öz tutmak kendi iyiliğiniz içindir. Eğer tavsiyeye ihtiyacınız varsa, gideceğiniz 
üniversitenin uluslararası öğrenci danışmanına yazın veya yakın zamanda Birleşik Devletlerde yaşamış 
başka bir öğrenciyle görüşün. Bavullarınızı hazırlamaya erken başlayın, böylece fazla ağırlıkları 
bırakabilir ve gerekli olan şeyleri unutmazsınız. Her şeyi götüremezseniz üzülmeyin, nasılsa Birleşik 
Devletlerde her şeyi çok değişik fiyatlara bulabilirsiniz. Küçük şeyleri uçak kargosu veya postayla 
gönderebilirsiniz. Gemiyle göndermek birkaç ay alabilir. 

Götürmeniz Gerekenler: 

− iyi bir sözlük, Birleşik Devletlerde sizin dilinizde sözlük bulamayabilirsiniz; 

− gerekli bütün kimlik belgeleriniz, bunları üstünüzde veya el bagajınızda taşıyın. Hiçbir önemli 
belgenizi uçağın bagajına vereceğiniz çantalara koymayın – el bagajınızda tutun (bu kitapçığın ikinci 
bölümünde Getirmeniz Gereken Belgeler” e bknz.); 

− kitaplar, el kitapları, veya eğitim alanınız için yardımcı olabilecek ve kesinlikle Birleşik Devletlerde 
bulamayacağınız dergiler; 

− ailenizin, evinizin, ülkenizin fotoğrafları, hem kendiniz hem de arkadaşlarınıza göstermek için; 

− kendi kültürünüze ait şeyler, müzik aletleri, geleneksel ve çağdaş müzik kayıtları, resim kitapları, el 
sanatları, ve Birleşik Devletlerde insanlarla yeteneklerinizi ve adetlerinizi paylaşmak adına küçük 
hediyeler. Bayramlar ve şenlikler için ülkenizin geleneksel giysilerini ve aksesuarlarını götürmeyi 
düşünebilirsiniz. Bu Amerikalılara kendi kültürünüzü ve geleneklerinizi anlatmanın iyi bir yolu 
olacaktır; 

− evinizde döndüğünüzde Birleşik Devletlerde geçirdiğiniz zamandan hatıra kalması için bir fotoğraf 
makinesi. 

Evde Bırakmanız Gereken Şeyler 
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Vizenizi aldığınız yerde konsolosluktan veya sefaretten gümrük kurallarıyla ilgili bir kitapçık alabilirsiniz. 
Yasaklar arasında, gıda maddeleri, narkotik maddeler, silahlar, ve yeniden satılabilecek şeyler vardır. B.D. 
Gümrük Hizmetleri bu bilgileri ayrıca internet sitelerinde de vermektedir: 
http://www.customs.gov/travel/travel.htm. 

Getirmemeniz Gerekenler: 

− defter, kalem, kağıt (kağıt boyutları Birleşik Devletlerde metrik sistem uygulayan ülkelerden 
farklıdır), sabun, diş macunu, kolonya gibi tuvalet malzemeleri, havlu, veya yatak çarşafı gibi Birleşik 
Devletlerde kolayca satın alabileceğiniz şeyler. Bunlar bavulunuzda gereksiz yer tutar; 

− gıda, tohumlar, veya bitkiler. Birleşik Devletlerin gıda, bozulabilir maddeler, ve tarımsal ürünlerin 
ülkeye sokulması konusunda çok sıkı kısıtlamaları vardır; 

− kitapları B.D. kitaplıklarında kolayca bulabilirsiniz. Bazı üniversitelerin kütüphane katalogları 
internette yayınlanır. Ayrıca gerekli kitaplar için üniversite kütüphanesindeki görevlilere de 
danışabilirsiniz; 

− hayvanlar; 

− ilaç, eğer bir doktor reçeteniz yoksa (ikinci bölüme bknz.); 

− pahalı mücevherler, kıymetli mallar, aile yadigarları, veya hassas şeyler, seyahatiniz sırasında bu gibi 
şeylerin çalınması, zarar görmesi mümkündür; 

− ateşli silahlar, bıçaklar, silahlar veya silah olarak kullanılabilecek eşyalar; 

− narkotikler veya ilaçlar;  

− nesli tükenen hayvanlardan yapılmış giysi, sanat eseri veya ilaç; 

− elektrikli aletler. Birleşik Devletlerde aletler 115 voltla çalışır. Elektrikli aletleri Birleşik Devletlerde 
satın almak daha iyidir çünkü özellikle üniversite konutlarında yaşayacaksanız, bazı şeylere izin 
verilmez. Çoğu şeyin  fiyatı makuldür. Bir de video sistemleri, yani televizyon, VCRler, ve DVD 
oynatıcıları farklı bir sistem kullanırlar ve evden getirecekleriniz B.D. medyasına uymaz. 

Bagajınızı Korumak 

Bagajınızın her parçasına isminiz, B.D. adresiniz ve bir telefon numarası (belki de kaydolduğunuz 
üniversitenin Uluslararası Öğrenci Bürosu) içeren etiketler koyunuz. Kimlik etiketlerini havayolundan 
temin edebilirsiniz, ancak, daha sağlam etiketler tavsiye edilir. Ek bir güvence istiyorsanız, bavulunuzun 
iç kısmına da bir isim etiketi koyabilirsiniz. 

Bagaj sigortası sizi bagajınızın kaybolması, zarar görmesi veya çalınmasına karşı korur. (Daha fazla bilgi 
için ikinci bölümdeki “Bagaj Sigortası"na bknz.) 

Bagajınızın kaybolması veya yanlış yere gitmesi ihtimaline karşılık, el bagajınıza size birkaç gün yetecek 
kadar giysi ve kişisel eşyalarınızı koymalısınız. Reçeteli ilaçlarınız, gözlükleriniz veya diğer önemli 
eşyalarınızı muhakkak el bagajınıza koyun. 

NOT: Bagajınızı hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Hırsızlık ihtimali için daima dikkatli olmalısınız 

Yolcu Beraberinde Olmayan (Refakatsiz) Bagaj 

Ayrıca yollanan kişisel eşyalara “refakatsiz bagaj” denir. Bu şekilde bagajı isterseniz  “fazla bagaj” olarak 
beraberinizde götürebilirsiniz (Maliyet çok yüksek olur) veya postayla veya özel kurye, karayolu, 
havayolu veya denizyolu kargoyla gönderebilirsiniz. 
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Genellikle paketlerinizi kargo şirketine veya havayolu kargo terminaline götürmek yerine yerel postaneye 
götürmek daha rahattır. Ayrıca postanın kargo rıhtımına veya gümrüğe gelmesi yerine doğrudan sizin 
adresinize gelmek gibi bir avantajı da vardır. Ancak, postaya verebileceğiniz paketin boyutları ve ağırlığı 
konusunda sınırlamalar vardır. Kendi postanenize Birleşik Devletlere yollayabileceğiniz paketler 
konusunda danışın. Fiyatlar, kurallar ve paketinizin Birleşik Devletlerdeki oklunuza ne kadar zamanda 
varacağı konusunda bilgi alın. Postanın kabul etmeyeceği kadar büyük veya ağır paketler bir kargo şirketi 
aracılığıyla hava veya karadan gönderilmelidir. 

Nakliye Şirketleri 

Nakliye işleri hem karmaşıktır hem de zaman alır. Öğrenciler bu nedenle genellikle bir nakliye şirketinin 
hizmetlerinden yararlanır. Şirket eşyaları Birleşik Devletlere gönderilmek üzere bir hava veya deniz kargo 
terminaline nakledilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Şirket ayrıca Birleşik Devletlere giriş 
noktasında da gönderinin gümrük işlemlerini yaparak kara veya demir yoluyla sizin adresinize 
gönderilmesini de sağlar. International Air Transport Association / Uluslararası Hava taşımacılığı Birliği 
(IATA) üyesi şirketler tavsiye edilir. Seyahat acentenizden veya havayolu temsilcinizden güvenilir bir 
nakliye şirketini tavsiye etmesini isteyebilirsiniz.  

Havayoluyla Nakliye 

Fazla bagaj ücreti ödeyerek bagajınızı sizi Birleşik Devletlere götüren uçağa alabilirsiniz. Ancak, bu, çok 
pahalı olabilir. En iyisi önceden araştırmak ve nakliye şirketleriyle fiyat karşılaştırması yapmaktır. 
Havayolları boyutlar konusunda kısıtlamalar getirir (ortalama iki metre). Eğer büyük bir eşyanız varsa, 
bunu havayolu şirketiyle konuşun. Fazladan ücret öderseniz bu eşyanızı bagajınızın bir parçası olarak 
kabule edebilirler; etmezlerse, hava veya deniz kargosuyla göndermeniz gerekebilir. 

Bazen uluslararası havayollarının havayolu kargo hizmetleri vardır. Ayrıca bağımsız havayolu kargo 
kuruluşları da vardır, ancak bunların size yakın bir şehirde ofisleri olmayabilir ve bagajınızı sadece normal 
hizmet verdikleri büyük şehirlere veya havalimanlarına taşıyabilirler. O noktadan sonrası, eşyalarınızı 
teslim almak, gümrükten çıkarmak, evinize getirmek, sizin sorumluluğunuz olabilir. Havayolu kargo 
hizmetleri konusunda seyahat acentenize veya havayolu şirketinize danışın. 

Denizyoluyla Nakliye 

Elbette, denizyolu kargo, havayolundan çok daha yavaştır ama ne kadar eşya göndereceğinize bağlı olarak 
çok daha ucuz olabilir. Paketlerinizi giriş limanından teslim almak zorunda kalabilirsiniz. Kalacağınız 
yere ya kendiniz götürmelisiniz veya fazladan işlem ücreti ödemeniz gerekir. 

Yolcu beraberinde olmayan bagajı nasıl yolladığınıza bakmaksızın, bütün paketlerinize çok açık ve seçik 
biçimde adınızı, ve B.D. adresinizi yazın. Ya doğrudan kutunun üzerine yazın, ya da etiketin üzerine 
ayrıca şeffaf bant yapıştırarak emniyete alın. 

Bagaj Gümrüğü 

Birleşik Devletlere giriş yaptığınızda beraberinizde olmayan bagajınızı da deklare etmeyi unutmayın. 
Birleşik Devletlerde paketlerinizi teslim aldığınızda gümrük resmi ödemek zorunda kalabilirsiniz. 
Seçtiğiniz taşımacıya bu konuda danışın. 

Birleşik Devletlerde Doğru Saat Ayarı 

Birleşik Devletlerde ineceğiniz havalimanına yaklaştığınızda pilot doğru saati anons eder. 24-saatlik 
sistemi uygulayan bir çok ülkenin aksine Birleşik Devletlerde 12-saat sistemi uygulanır. Gece yarısından 
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öğleye kadar olan 12 saate “a.m.” (ante meridien) denir. Öğleden gece yarısına kadar olan 12 saate ise 
p.m. (post meridian) denir. Örneğin, 1400 saat iki veya 2:00 p.m.; 2200 saat on veya 10:00 p.m. veya 
gecenin 10’nu, 1000 ise 10:00 a.m. veya sabahın 10’udur. Uçaktan ayrılmadan saatinizi doğru B.D. 
saatine göre ayarlayın. 

Giriş Belgelerinin Gözden Geçirilmesi 

Ülkenizdeki B.D. sefareti veya konsolosluğundan B.D. için göçmen olmayan vizenizi aldığınızda, görevli 
giriş belgelerinizi kapalı bir zarf içinde  pasaportunuza iliştirecektir. Zarfı açmayınız. Sizin yerinize, giriş 
yaptığınız limanda B.D. göçmenlik kontrolörü bu belgeleri açacaktır. Aşağıdaki belgeleri üzerinizde 
taşımalı ve asla bagajınıza koymamalısınız: 

− pasaport; 

− vize; 

− I-20 A-B formu, I-20 M-N formu, veya DS-2019 formu; 

− mali kaynaklar için kanıt. 

Birleşik Devletlere varmanızdan bir süre önce uçuş görevlileri gümrük deklarasyon formları ve giriş için 
giriş-çıkış formu (I-94) dağıtırlar. Bu formları uçakta doldurun. Uçaktan indikten sonra bu formları gerekli 
B.D. gümrük ve göçmen yetkilisine vereceksiniz. Eğer formu anlamazsanız uçuş görevlisinden yardım 
isteyin.  

Uçaktan ayrıldıktan sonra, terminalde gelen yolcular için ayrılmış bölüme itmek için diğer yolcuları 
izleyin. Gümrük inceleme bankolarının önünde sıraya girmeniz gerekecektir. Yaklaşınca, pasaportunuzu, 
I-20 veya DS-2019 formunuzu, ve I-94 (geliş-gidiş kartı) formunu göçmen görevlisi tarafından 
incelenmek üzere hazırlayın. Muhtemelen size Birleşik Devletlere geliş amacınız ve nereye gideceğiniz 
sorulacaktır. Buna uygun yanıt “ [şehrin ve eyaletin adı]’da [okulunuzun adı] üniversitesi” şeklinde 
olmalıdır. 

B.D. Gümrüğü 

Pasaport kontrolünden geçtikten sonra bagajınızı alacak ve bagajınızla birlikte gümrükten geçeceksiniz. 
Bir gümrük polisi size ülkeye ne getirdiğinizi soracak, çantalarınıza bakacak ve uçakta doldurmuş 
olduğunuz formu inceleyecektir. Deklare edilmesi gereken şeyleri saklamak konusundaki cezalar çok 
ciddi olabilir, bu nedenle dürüst olun ve tam bir deklarasyon yapın. 

Kişisel kullanıma ait eşyalarınızı Birleşik Devletlere gümrüksüz sokabilirsiniz. İkametgahı olmayan biri 
olarak, gümrüksüz olarak em çok 100 dolara kadar hediye getirmeye de hakkınız vardır. Bu gibi şeylerin 
toplam değeri 100 doları geçerse, gümrük ödemeniz gerekebilir. 

Beraberinizdeki parayı da deklare etmeniz gerekir ama bunun için gümrük ödemezsiniz. Birleşik 
Devletlere istediğiniz kadar para getirebilir veya götürebilirsiniz ama 10,000 doların üzerindeki miktarlar 
için B.D. gümrük görevlisine bir rapor vermeniz gerekir. 

Bazı maddeler yasak veya kısıtlıdır. Bunların arasında bitkiler, meyveler, sebzeler, soyu tükenen 
hayvanların derisinden yapılmış giysiler, fildişi, piyango biletleri, müstehcen maddeler veya yayınlar, ve 
sustalı bıçaklar sayılabilir. Sedatif ilaçlar gibi doktor reçetesi olmayan ilaçlar veya uyuşturucu maddeler, 
amfetaminler ve esrar kesinlikle yasaktır. 
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Üniversiteye Yolculuk 

B.D. gümrük giriş kapısına vardığınızda, gideceğiniz son noktaya farklı araçlarla seyahat etmeniz 
gerekebilir. Bir seyahat acentesi bu düzenlemeleri yapmanız konusunda da size yardımcı olabilir. 

Bağlantılı uçuşlar 

B.D. deki yurtiçi uçuşlarınızı da kendi ülkenizden ayarlamanız en iyisi olacaktır. Eğer gideceğiniz son 
nokta orta veya küçük bir şehirse, uçuşunuzun son ayağını jet yerine küçük pervaneli bir uçakla uçmanız 
gerekebilir. 

Trenler 

Birleşik Devletlerde trenle seyahat etmek diğer ülkelerdeki tren yolculuklarıyla kıyaslandığında oldukça 
pahalı olup, çok da yaygın değildir. Ulusal demiryolu olan Amtrak özel kuruluştur ama devlet tarafından 
da mali açıdan desteklenir. Daha küçük demiryolları olsa da, bunlar sadece bölgesel olarak çalışırlar. 
Amtrak kıtayı bir yanından diğer yanına geçer ama hizmetleri en çok Doğu Kıyısında yoğunlaşmıştır. Bir 
çok şehirde tren istasyonları havalimanına yakın değildir ve istasyon ve havalimanı arasındaki taşımacılık 
hizmetleri de kısıtlı olabilir. Yolculuğunuza trenle devam etmeye karar vermeden önce bu ayrıntıları iyice 
araştırın. 

Otobüsler 

Birleşik Devletlerde genellikle seyahat etmenin en ucu yolu otobüs yolculuğudur. Hizmetler sıklıkları 
değişse de çok geniş bir alana yayılmıştır. tren istasyonları gibi, otobüs garları da nadiren havalimanlarına 
yakındır, ve otobüs terminali ve havalimanı arasındaki taşımacılık hizmetleri de kısıtlı olabilir. Yine, 
yolculuğunuza otobüsle devam etmeye karar vermeden önce bu ayrıntıları iyice araştırın. 

Araba Kiralamak 

Araba kiralamak konusunda bazı koşullar ve kısıtlamalar vardır. Yine de belki de Birleşik Devletlerde 
yolculuk etmenin en pahalı ama en esnek yoludur. Bir <çok araba kiralama şirketi uluslararası çalışır ve 
belki de sizin ülkenizde de şubeleri vardır. Kiralama için gerekli düzenlemeler yut dışından araba kiralama 
şirketleri veya seyahat acenteleri aracılığı ile veya internet üzerinden yapılabilir. Ancak araba kiralarken 
yaşla ilgili kısıtlamalar ve kredi kartı koşulu olduğunu unutmayın. Kendi ülkenizde geçerli olan ehliyetiniz 
yerine veya ona ek olarak sizden uluslararası ehliyet göstermeniz istenebilir. Bir de tek-yönlü kiralamalar, 
yani arabayı bir şehirde teslim alıp başka bir şehirde geri vermek, standart kiralama ücretlerine hatırı 
sayılır ek maliyetler getirebilir. Eğer B.D. giriş noktanızdan okulunuza kadar gitmek için bir araba 
kiralamayı düşünüyorsanız tek-yönlü bir kiralama gerekebilir. 

Bir Gece için Kalacak Yerler 

Sürekli olarak kalacağınız yere taşınma tarihinizden önce varabilirsiniz, veya geceyi arada bir şehirde 
geçirmeniz gerekebilir. Geçici ve bir gece için kalacak yer gerektiğinde birkaç seçenek vardır. En pahalısı 
oteller ve motellerdir, ama bazı “bütçeye uygun” otel zincirleri oldukça makul fiyatlarda olabilir. Diğer 
seçenekler YMCA veya YWCA, gençlik hostelleri, uluslararası evler, ve bazı okullarda üniversite 
lojmanları olabilir.Bir gecelik kalacak yer seçenekleri için en iyisi uluslararası öğrenci danışmanına 
danışmaktır. 
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Üniversiteye Var ış  

Beklenen varış günü ve saatinizi daima uluslararası öğrenci danışmanınıza bildirmelisiniz. ayrıca ona 
geleceğiniz havalimanı (veya tren istasyonu veya otobüs terminali), uçuş numaranız, uçtuğunuz havayolu, 
kalkış noktanız gibi diğer ilgili bilgileri de vermelisiniz. Bazen uluslararası öğrenci danışmanı, 
üniversiteden bir temsilci veya toplum üyesi bir kişi sizi karşılamaya gelebilir. Ancak, aynı anda gelen bir 
çok uluslararası öğrenci olduğundan, bu mümkün olmayabilir. Okula gece, Cumartesi ve Pazar günleri  
veya B.D. ulusal bayramlarında varmamaya dikkat edin. Zira kolej veya üniversite büroları bu tarihlerde 
genellikle kapalı olur.  

Önerilen varış zamanı bir okuldan diğerine değişse de, yeni uluslararası öğrenciler için oryantasyon 
programı ve ders kayıtlarından birkaç gün önce okulda olmalısınız. Bu size gerekli yeni öğrenci 
faaliyetlerinden önce yerleşmeniz ve  uçuştan sonra dinlenmeniz için fırsat verecektir. Bu aynı zamanda 
sizin kampusu ve çevreyi tanımanız için fırsat verecek ve dersler başlamadan önce arkadaş edinmenize 
zaman sağlayacaktır.  

Üniversitelerin yurtları kayıt gününden birkaç gün öncesine kadar açılmaz. Yurtta kalmak için 
rezervasyonu olup, erken gelen öğrenciler eğer yurtlar resmi olarak sömestr ve akademik dönem için 
açılmamışsa, kendilerine ayrılmış odaya yerleşemeyebilirler. Ancak, Uluslararası Öğrenci Bürosu veya 
kampus Yurt Ofisi günlük olarak geçici kalacak yer için farklı düzenlemeler yapabilir. 

Uluslararası öğrenci danışmanıyla yapacağınız yazışmalarda kalıcı yere geçinceye kadar örneğin 
çevredeki ailelerden birinin yanı gibi geçici olarak kalabileceğiniz diğer yerler konusunda bilgi alın. eğer 
bu mümkün olursa, sizin için Birleşik Devletlerdeki yaşamı tanımanız açısından mükemmel olur. 

Özetleyecek Olursak 

− Birleşik Devletlerde gideceğiniz son noktaya varmak için en iyi yolu öğrenin. 

− Özellikle yüksek sezonda seyahat edecekseniz, hareket gününüzden çok önce seyahatiniz için 
düzenlemeler yapın. Neyi yanınızda götürüp neyi evde bırakacağınızı düşünün. 

− Bavullarınıza hem iç hem dışında üniversitenizin adresini yapıştırın. 

− yolda bagajınızın kaybolması durumunda kullanabilmeniz için kişisel eşyalarınızı bir seyahat 
çantasına koyun. 

− Ailenize Uluslararası Öğrenci Bürosu gibi sizinle temas kurabilecekleri bir telefon numarası verin. 

− Yola çıkarken, a bagajınızda değil üzerinizde taşıdığınızdan emin olun:  

o vizeli pasaport; 

o I-20 veya DS-2019 formu; 

o seyahat çeki olarak yeterli miktarda para; 

o eğer varsa, kredi kartı; 

o az miktarda B.D. nakit parası;  

o sigorta kartı;  

o B.D. üniversitenizden akseptans mektubu ve diğer önemli belgeler; 

o orta öğrenim okullarınızdan, kolejlerden veya üniversiteden resmi transkriptler;   

o önemli adresler; 

o aşı belgesi ve diğer sağlık belgeleri; 



 41

o evlilik cüzdanı;  

o Kendiniz, eşiniz ve çocuklarınız için doğum belgeleri; uluslararası sürücü ehliyeti.  

o Hem göçmen, hem de gümrük denetimleri için hazırlıklı olun ve görevliler için her türlü 
belgeyi hazır bulundurun. B.D. giriş kapısından gideceğiniz son noktaya nasıl seyahat 
edeceğinizi düşünün. 

o Hem aktarma yapacağınız şehirde bir gece kalmak hem de üniversite veya kolejinizde ilk 
gece kalmak için düzenlemeler yapın. Bu seyahatinizde gecikmeler olursa size yardımcı 
olacaktır.  

Yararl ı  Internet Siteleri 

B.D. Tatilleri Konusunda Bilgi                                                                                                                                                   

http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/factover/holidays.htm 

B.D. Gümrük Yönetmeliği  
http://www.customs.gov/travel/travel.htm 

Başlıca B.D. Havayolları 

http://www.americanairlines.com 
http://www.nwa.com 
http://www.ual.com 
http://www.delta.com 
http://www.continental.com 
http://www.southwest.com 
http://www.usairways.com 
http://www.americawest.com 

B.D.de Trenle Seyahat 

http://www.amtrak.com 

B.D.de Otobüsle Seyahat 

http://www.greyhound.com 

http://www.trailways.com 

Farklı Bir Gecelik Kalacak Yerler konusunda Bilgi 

http://www.iyhf.org 

http://www.ymca.net 

http://www.ywca.org 
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5 .  B Ö L Ü M  –  B . D . D E  EĞ İ T İM İN İ Z E  B A Ş L A M A K  

Üniversitede İ lk Günler 

B.D. kolej veya üniversitenizdeki ilk birkaç gününüz gerçekten heyecan verici zamanlar olabilir. 
Kampusta sizin gibi pek çok yeni öğrenci olacaktır ve hepsi de eğitimlerinin ilk birkaç ayının nasıl 
geçeceği konusunda beklentiler ve belli ölçüde endişeler içeren karışık duygular içinde olacaktır. Bu ilk 
birkaç gün esnasında kendinizi düzeninizi kurmak ve yerleşmekle son derece meşgul bulabilirsiniz. 
Öncelikleriniz arasında geride kalan ailenize kazasız belasız vardığınızı bildirmek, kolej kampusunu 
tanımaya çalışmak, yeni insanlar tanımak, akademik programınıza karar vermek, ve okula ve derslere 
kayıt işlemlerinizi tamamlayabilmek için gereli bütün idari koşulları yerine getirmek olabilir.  

Yeni öğrenci oryantasyon programları bu görevleri yerine getirmek, kampusta yeni öğrenciler için özel 
olarak hazırlanmış sosyal olaylara katılmak, ve yeni bir yere alışmayı kolaylaştırmak adına çok iyi bir 
fırsat sunar. 

İlk yıl süresince bütün bu heyecana karşın öğrencilerin kendilerini belli ölçüde yalnız hissetmeleri, 
evlerini özlemeleri veya endişeli olmaları oldukça sık rastlanılan bir durumdur. B.D. üniversitelerinde 
yardım ve öneriler vermek için bir çok kaynak vardır ama bu yardımı aramak ve almak öğrencinin 
sorumluluğudur. Yani, diğer bir deyişle, eğer yardıma ihtiyacınız olursa, eğitimin kurumunun sunduğu bir 
çok kaynaktan bu yardımı almak size kalmıştır. 

Akademik Y ı l  

Bir çok kolej ve üniversite için akademik yıl Ağustos sonlarında veya Eylül başlarında başlar ve Mayıs 
veya Haziranda biter. “Sömestr” sistemi akademik yılı her biri ortalama 16 hafta süren iki eşit döneme 
böler. “Üç aylık/çeyrek” sistemle çalışan üniversitelerde akademik her biri ortalama 11 hafta süren üç eşit 
döneme bölünmüştür.  Genellikle ayrıca bir dördüncü dönem olarak yaz dönemi de vardır. “Trimestr” 
sisteminde ise her biri 16 hafta süren eşit dönemler vardır ve bu sistem yaz dönemi de içerir. 

Öğrencilerin çoğu yazın tatil yapar ve uluslararası öğrencilerin genellikle yazın eğitime devam etmeleri 
gerekmez. Ancak, bazı öğrenciler, yaz okuluna devam ederek onlara diploma eğitimlerini daha kısa sürede 
tamamlamak konusunda yardımcı olacak kredi toplamayı seçebilirler.  

Akademik Program 

B.D. kolej ve üniversitelerinde lisans programları öğrencilere “ana dal” denen özel ilgi alanı üzerinde 
dururken bir yandan da oldukça geniş bir eğitimsel zemin vermek üzere tasarlanmıştır. Ana dal (major) 
diploma dereceniz için çalışmalarınızı yoğunlaştıracağınız konudur. Ana dalınızda, özellikle junior 
(üçüncü) ve senior (dördüncü) yılınızda, bir çok ders alacaksınız. Bazı durumlarda, size yoğunlaşmak 
istediğiniz ikinci bir konudan da yan dal (minor) almanıza izin verilebilir. 

Size garip gelse de Birleşik Devletlerde lisans öğrencilerinin ana dal için hangi konuyu seçeceklerini 
bilmeden lisans diploması için eğitim almaya başlamaları çok normaldir. İlk iki yıl boyunca lisans 
öğrencileri “genel eğitim gereksinimleri” olarak adlandırılan ve farklı akademik bölümlerden aldıkları 
çeşitli dersleri okurlar. Bunun sonucunda, ilk kaydolduklarında bir ana dal seçen veya “deklare eden” 
öğrenciler bile genellikle sonradan daha ilginç buldukları veya kariyer hedeflerine daha çok uyan başka 
bir ana dalı seçerler. Bu genel eğitim döneminde alınan derslerin hepsi değilse bile çoğu mezuniyet için 
gerekli kredilere sayılır. Genellikle bir öğrencinin ikinci yıl somunda ana dalını seçmesi gerekir. Bu 
dizinin ikinci kitapçığı olan Lisans Eğitiminde daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. 
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Yüksek lisans seviyesinde, eğitim uzmanlaşır. Zamanınızın çoğunu derecenizle ilgili eğitim aldığınız 
bölümde geçirirsiniz. Yine de ilgi duyduğunuz diğer konularda da ders alabilmeniz konusunda bir miktar 
esneklik olabilir. Bu dizinin  ikinci kitapçığı olan Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma’da daha 
fazla ayrıntı bulabilirsiniz. 

Akademik Dan ışman 

Bir üniversite veya koleje girdiğinizde size öğretim üyesi veya üniversite kadrosunda olan bir akademik 
danışman (AA) atanacaktır. Akademik danışmanınız size ders seçimi ve programınızı planlamak 
konusunda yardım edecek olup ayrıca gelişiminizi de izleyebilir. Diğer öğretim üyelerine de danışmakta 
serbestsiniz. Kolej veya üniversiteniz akademik danışmanlık konusunda size bilgi verecektir.  

Ancak, akademik danışmanınızla buluşmadan önce kendi gereksinimlerinize ve isteğinize dayanan kesin 
olmayan bir program hazırlamanız yararlı olabilir. Derece için nelerin gerekli olduğunu bilin veya emin 
değilseniz, bir soru listesi hazırlayın. Üniversite katalogunu inceleyin, bölümlerin ders programlarına 
bakın ve dönem boyunca verilecek dersleri ve bunların kaç kere ve hangi gün verileceğini gösteren basılı 
programı inceleyin. Unutmayın ki, bütün derslerin belli bir düzende alınması gerekmez, programınızı 
tasarlarken belli bir esneklik vardır. 

Akademik danışmanınızla yapacağınız ilk toplantıda hem kısa-vadeli hem de uzun vadeli profesyonel 
planlarınızı yani, program esnasında ve akademik eğitiminizi bitirdikten sonra neler yapmayı umduğunuzu 
görüşmek isteyebilirsiniz. Kendi hazırladığınız kesin olmayan programı ve yapılması gereken ayarlamaları 
görüşün. Saha deneyimi için fırsatlar ve eğitimsel deneyiminizi zenginleştirecek diğer faaliyetleri de 
görüşün. Bu bilgi akademik danışmanınız size seçmeli (zorunlu olmayıp sizin seçtiğiniz) dersleri seçerken 
yardımcı olduğunda yararlı olacaktır. Eğer fikrinizi belirtmezseniz akademik danışmanınızın bilgisinden 
ve deneyiminden yeterince yararlanamazsınız. 

Bir çok öğrenci saygısızlık olacağını düşünerek akademik danışmanlarına fikirlerini belirtmekten 
çekinebilir. Ancak Amerikan kültüründe konuşmak ve fikrini serbestçe belirtmek uygun bir davranıştır. 
Danışmanın görevi size karar vermenizde yardımcı olmaktır, sizin yerinize karar vermek değildir. Bir çok 
kampusta akademik danışman eğitim planınızı ve her dönem alacağınız ders sayısını onaylamakla 
sorumludur. Unutmayınız ki, göçmen olmayan öğrenci vizenizin geçerliliğini korumak için tam ders yükü 
almak (lisans öğrencileri için genellikle 12-15 kredi ve lisansüstü öğrencileri için 9-2 kredi) zorunludur.  

Akademik danışman sizin kişisel planlarınızı ve kendi okul koşulları bilgisini kullanarak hedeflerinize ve 
derece için gerekli koşullara dayanan bir eğitim planı hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Akademik yıl 
boyunca akademik danışmanınızla düzenli bir şekilde buluşmalı (en iyi zaman bir sonraki sömestr kayıt 
döneminden öncedir) ve gelişmenizi gözden geçirmelisiniz.  

Derslere Kaydolmak 

Her eğitim kurumunda kayıt işlemleri farklıdır. İşlemler size oryantasyon programı sırasında verilecektir. 
Eğer bu prosedürleri tam olarak anlamazsanız akademik bölümünüze açıklamalar ve yardım için 
başvurun. Ders kayıtları bilgisayar ortamında, telefonla veya ofiste yapılabilir. 

Programınızı önceden planlayın. Düşünmek, danışmak, ayarlamak ve yeniden ayarlamak için çok zaman 
gerekecektir. Kayıt gününe kadar iki veya üç program hazırlamak iyi olur. Birden fazla programınızın 
olması bazı derslerin “kapalı” olması durumunda, yani dolmuş olması durumunda yararlı olacaktır.  

Kayıt döneminde sömestr için ödemelerinizi tamamlamanız, üniversite kimlik kartınızı almanız ve gerekli 
sağlık formalarını vermeniz gerekir. Bazı okullar bütün eğitim ücretlerinin ve harçların sömestr başında 
ödenmesini isterken, bazıları bunu taksitlendirebilir. Bu prosedürler hakkında bilgi almak için 
üniversitenin veznesine başvurun. 
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Kampus ve Bölüm için Oryantasyon 

Birleşik Devletlerin her yerinde bütün üniversitelerde yeni öğrenciler için oryantasyon programları vardır. 
Programın amacı her yerde aynıdır: yeni bir yere alışmanızı kolaylaştırmak. Bazen kampus ve bölüm için 
oryantasyon programlarının yanı sıra uluslararası öğrenciler için de programlar vardır. Bazı okullarda 
zorunlu olan bu programlar sizin için çok önemli ve değerli fırsatlardır. Genellikle oryantasyon 
programları başka yerden edinemeyeceğiniz bilgiler içerir. 

Bazı kampus oryantasyon programları ücretlidir. Genelde bu ücret program malzemeleri, içecekler, ve 
diğer masrafları kapsar. Bazen bu sizin ücretinize dahil edilir. 

Ülkenizdeyken de bu programlara katılma fırsatınız olabilir. Eğer böyle bir program varsa muhakkak 
katılın. Bu programlar sizin B.D. kurumunu en iyi şekilde tanımanız ve endişelerinizin ortadan kalkması 
açısından yararlıdır. 

Tipik bir kampus veya bölüm oryantasyon programında yapabileceğiniz bazı şeyler aşağıda sıralanmıştır: 

− arkadaşlık kurmak ve olası yalnızlık duygusunu ve endişeleri azaltmak için diğer öğrencilerle 
tanışmak; 

− sizin entelektüel ve kişisel gelişiminiz açısından okulun beklentilerini öğrenmek; 

− yeni okulunuzu ve yerel toplumla tanışmak; 

− kampusta veya kampus dışında kalacağınız yere taşınmak; 

− derslere yerleşme ve ders seçimi konularında profesörlerle ve akademik danışmanlarla konuşmak; 

− kampus kütüphanesi ve elektronik posta dahil bilgisayar hizmetlerinin nasıl kullanıldığı konusunda 
eğitim almak; 

− derslere kayıt yaptırmak. 

Uluslararası öğrenciler için bir oryantasyon programında aşağıdakileri yapabilirsiniz: 

− kendi ülkenizden ve dünyanın diğer yerlerinden öğrencilerle tanışmak; 

− uymanız gereken önemli B.D. göçmenlik kuralları hakkında bilgi almak; 

− bir B.D. Sosyal Güvenlik Numarası almak (bu B.D.de banka hesapları ve kampustaki işler dahil 
çalışmak için gereklidir); 

− pasaportunuzun ve vize belgelerinizin bir kopyasını çıkartmak, vize belgelerinizi imzalattırmak; 

− B.D. deki yüksek eğitim sistemini ve bu sistemde nasıl başarılı olabileceğinizi öğrenmek; 

− kişisel güvenlik, sağlık ve kaza sigortaları, ve sağlıklı olmak konusunda tavsiyeler almak; 

− bir rehber eşliğinde yerel bölgeyi gezmek ve bir banka hesabı açtırmak; 

− Bir İngilizce yeterlilik sınavına girmek; 

− B.D. kültürü ve Birleşik Devletlerde sosyal ve kişisel ilişkiler hakkında bilgi almak; 

− okulun uluslararası öğrenciler için sunduğu hizmetler ve programlar hakkında bilgi almak. 

Profesörler 

Birleşik Devletlerde öğrenciler ve profesörler arasındaki sosyal davranış kuralları başka ülkelerde olduğu 
kadar katı değildir. Bazı profesörler geleneksel yöntemlere bağlı kalırken, diğerleri sınıfa blucinlerle 
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gelecek ve onlara ilk isimleriyle hitap etmenizi isteyecektir. Aşağıda profesörlerle bir aradayken size 
yardımcı olacak birkaç öneri bulacaksınız: 

− Size aksi bir talimat verilmediği takdirde bütün öğretmenlere “Profesör” veya “Doktor” diye hitap 
edin. Eğer öğretmen farklı bir şekilde çağırılmak isterse bunu size kendisi söyleyecektir. Öğrencilerin 
profesörlere ilk isimleriyle hitap ettiklerini duyarsanız şaşırmayın. Buna özellikle yüksek lisans 
öğrencileri arasında çok rastlarsınız çünkü onlar öğretmenleriyle lisans öğrencilerine kıyasla daha 
yakın bir profesyonel ilişki kurarlar.  

− Birleşik Devletlerde profesörler ofis saatleri düzenlerler. Bu genellikle haftada birkaç defa olur ve bu 
sürelerde onlara danışabilirsiniz. Bu birçok öğrenci tarafından projeleri tartışmak, derslerde ele alınan 
konuları gözden geçirmek, veya sadece belli bir konu üzerinde fikir alışverişi yapmak için bir fırsat 
olarak değerlendirilir. Profesörlerin çoğu öğrencilerle bu amaçlar için buluşmaya istekli olup çok 
yardımcı olabilirler. Bu resmi olmayan toplantılar sizin bazı konuları anlamanıza ve profesörlerle daha 
iyi bir ilişki kurmanıza yardımcı olacaktır. Profesörler derslere katılarak ve ofis saatlerinde ziyaret 
ederek ilgisini gösteren öğrencileri fark ederler.  

− Profesörün sizin hakkınızdaki düşüncelerinin çoğu sınıftaki katılımınıza bağlı olacaktır. Her derse 
hazırlıklı gidin. Sınıfta ilginizi gösterin, sorular sorun, ve diğerlerinin yorumlarına cevap verin. 
Ancak, katılımınızın sadece gösteriş için olmamasına, sınıfa yapıcı ve olumlu bir katkı sağlamasına 
dikkat edin. 

− Lisans seviyesinde bir çok TAlar profesörlerle birlikte çalışır ve derslere girer. Bunlar genellikle 
bölümün lisansüstü öğrencileridir. Onlara “Profesör” değil “Bay” veya “Bayan” diye veya isterlerse 
isimleriyle hitap etmelisiniz. 

Eğ it im Becerileri 

Öğrenciler genellikle başarılı bir öğrenci olmak için neler yapmak gerektiğini bildiklerine inanırlar, yani 
ödevlerini yapar çok çalışırlarsa iyi notlar alırlar. Ancak, farklı eğitim yöntemleri, bazı durumlarda farklı 
bir dil, farklı akademik geçmişler, ve farklı kampus kültürü sizin başarılı olma becerinizi etkileyebilir. 

Kolejlerin ve üniversitelerin çoğu başarılı öğrenci olma konusunda çeşitli ücretsiz, kısa-dönem dersler 
sunarlar. Konular arasında okulunuzun kütüphane kaynaklarını kullanmak, araştırma yazıları yazmak, 
akademik amaçlarla internette dolaşmak, iyi çalışma becerileri geliştirmek ve zamanı etkin kullanmak 
vardır. Eğer İngilizce ana diliniz değilse, üniversitedeki yazı yazma  merkezine bir ziyaret, ESL dersi 
almak veya bir İngilizce konuşma grubuna katılmak notlarınızı yükseltebilir. Ayrıca internette de 
mükemmel eğitim becerileri siteleri vardır. 

Ahlak Kurallar ı  

Birleşik devletlerdeki kolejlerin ve üniversitelerin bir çoğunda kendi koydukları ahlak kuralları veya 
öğrencilerin eğitimleri esnasında uymak zorunda oldukları kurallar vardır. Bu kurallar öncelikle akademik 
açıdan dürüstlük ve özgünlük ile ilgilidir. Bu kavramların tanımı B.D. eğitim kurumlarınca yapılmıştır. Bir 
çok uluslararası öğrenci B.D. deki akademik kuralların kendi ülkelerindekinden bir hayli farklı olduğunu 
görmüşlerdir. 

B.D.deki eğitim kurumları bu kuralları çok ciddiye alır ve kuralların bilinmeden çiğnenmesi bir mazeret 
olarak kabul edilmez. Her ne kadar belli bir akademik davranış sizin ülkenizde kabul edilirse de veya 
kültürünüzün bir parçası olsa da, B.D. kolej ve üniversitelerinde kurallara uymamak için bir mazeret 
olamaz. 

Üniversitenin ahlak kuralları veya üniversitedeki davranış kuralları sömestrin en başında öğrencilere 
dağıtılır ve yeni öğrenciler için düzenlenen oryantasyonun konularından birisidir. 
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Bu konulardan her hangi birisiyle ilgili olarak sorularınız varsa, öğretmeniniz, akademik danışmanınız 
veya uluslararası öğrenci danışmanıyla görüşün. Sonradan üzülmenin bir faydası olmaz. 

Kopya çekmek  

Kopya çekmek B.D. kolej ve üniversitelerinde dürüst olmayan bir davranıştır. Bunun anlamı bir ödev, 
sınav veya testte yetkili olmayan bir yardım almaktır. Herhangi bir test veya sınav sırasında hiç kimseden 
hiçbir bilgi veya yardım almamalı ve hiç kimseye bilgi veya yardım vermemelisiniz. Eğer izin veriliyorsa 
notlarınızı veya kitaplarınızı sınava götürmemelisiniz. ve aksi şekilde bir talimat verilmediyse sınav 
esnasında notlarınıza ve kitaplarınıza bakmamalısınız. Bazen yabancı bir dilde konuşan öğrenciler kendi 
dillerinde sadece bir kağıt veya silgi isterlerken bile diğerleri tarafından kopya çekiyormuş gibi 
algılanabilirler. Bunun farkında olmalı ve bu tip şüpheli durumlardan kaçınmalısınız. 

Eser Hırsızlığı 

Eser hırsızlığı kopya çekmenin bir başka şeklidir. Yazılı ödevlerde kendi özgün çalışmanızı yapmak 
yerine, başka birisinin sözlerini veya fikirlerini kenedinizinmiş gibi kaynak belirtmeden kullanmaktır. Eser 
hırsızlığı edebi veya entelektüel hırsızlık olarak kabul edilir ve akademik çalışmalarda son derece 
ayıplanır. Kitaplardan, dergilerden, internet sitelerinden, kayıtlardan, filmlerden veya diğer bilgi 
kaynaklarından alıntı yaparken, daima metninizde yazara gerekli atıfta bulunmayı ihmal etmeyin. Bir çok 
B.D. üniversitelerinin bir yazardan alıntı yapmak için belirli yönergeleri olup, bazıları yazılı ödevler için 
yönergeler basarlar. Eser hırsızlığıyla suçlanmamak için sözler ve fikirlerden alıntı yapmak için üniversite 
politikasını iyice bildiğinizden emin olun. 

Özetleyecek Olursak 

− Kampusa varışınızdan sonraki birkaç günü kampusu tanımak, yeni insanlarla tanışmak ve yeni 
okulunuza uyum sağlamak için kullanın. 

− İlk sömestr programınızı planlarken ve daha sonraki sömestrlerin ve özel akademik fırsatların 
planlanması konusunda akademik danışmanlardan tam olarak yararlanın. 

− Öğretim üyeleri ve personelin size yardımcı olmak konusunda son derece istekli olduğunu bilin ama 
siz istemedikçe onlar sizin yardım istediğinizi bilemezler. 

− Sizi başarılı bir öğrenci kılacak özel derslere veya toplantılara kaydolun. 

− Okulunuzun  ahlak kurallarını veya öğrenci davranış kurallarını öğrenin. 

Yararl ı  İnternet Siteleri 

Dartmouth Koleji Akademik Beceriler Merkezi  
http://www.dartmouth.edu/admin/acskills/#study 

Keene Eyalet Koleji Eğitim Becerileri için Elliot Merkezi  
http://www.keene.edu/elliot/ 
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B Ö L Ü M  6 -  K A L A C A K  Y E R  B U L M A K  
Amerika’da eğitim görünmeye başlamadan önce yapmanız gereken en önemli şey yaşamak için bir yer 
bulmaktır. Bu en büyük masraflarınızdan biri olacağından ve kişisel ve akademik düzenlemelerinizi 
etkileyeceğinden çok önemli bir karardır. Herkes onlara rahat gelen bir ortamda mutlu ve üretken olur. 

Geçici Yerleş im 

Sürekli olarak kalacağınız yere yerleşeceğiniz  tarihten daha önce okulunuza gelebilirsiniz veya kalacak 
yer aramanız gerekebilir. Geçici, bir gecelik kalacak yer gerektiğinde birkaç seçenek vardır. En pahalısı 
oteller ve motellerdir, ama bazı “bütçeye uygun” otel zincirleri oldukça makul fiyatlarda olabilir. Diğer 
seçenekler YMCA veya YWCA, gençlik hostelleri, uluslararası evler, ve bazı okullarda üniversite yurtları  
olabilir. Bazı okullarda üniversite lojmanları mevcuttur, ayrıca aile yanında veya bir başka öğrenci ile 
kalabilirsiniz. Bir gecelik kalacak yer seçenekleri için en iyisi uluslararası öğrenci danışmanına 
danışmaktır. 

Kampusta Kalmak 

Hemen hemen tüm B.D. kolejleri veya üniversiteleri öğrencilerine ya lojmanda ya da yurtta kalma 
seçeneğini sunarlar. Bunlar genellikle evli çiftler veya aileler için değil bekar öğrenciler için olup, kampus 
içinde veya yakınında yer alırlar. B.D. öğrencileri ile tanışıp kısa zamanda yeni arkadaşlıklar 
kurabileceğiniz harika yerlerdir. Yurt odalarında temel eşyalar bulunur ve Birleşik Devletlerdeki bir çok 
yurtta kafeterya da bulunur. Bazı yurtlarda yemek yapmak isteyen öğrenciler için mutfak vardır. Yurtlarda 
genellikle öğrencilerin televizyon seyredecekleri, oyun oynayacakları veya sadece arkadaşlarıyla birlikte 
olacakları ortak odalar vardır. “Lojman Danışmanı” veya “Yerleşik Müdür” olarak adlandırılan 
gözetmenler, yurtların güvenliği ve temizliği ile kuralların uygulandığından emin olmak için yurtlarda 
kalırlar. Çoğu zaman bu gözetmenlerin kendileri de öğrencidir ve  üniversiteler tarafından istihdam 
edilmişlerdir. Lojman danışmanları akademik yıl süresince en büyük bilgi ve destek kaynağı olabilir. 

Genellikle lojmanlara büyük bir talep vardır ve oda bulmak çok kolay değildir. Seçmiş olduğunuz 
üniversiteden kabul mektubunu alır almaz kalacak yer başvurunuzu gönderin. Önceden bir depozito 
göndermeniz istenebilir. Bazı kolej ve üniversitelerde yurt odalarına o kadar çok talep vardır ki, kime yer 
verileceği konusunda çekiliş yapılır. 

Bazı  kampus konutları tatiller, bayramlar ve dönem aralarında kapalı olur; bazıları da yıl boyunca açıktır. 
Tatil ve bayram dönemlerinde kampus konutlarında kalmayı planlıyorsanız bunun mümkün olup 
olmadığını çok önceden araştırın. Uluslararası öğrenci danışmanınızla bir aile yanında veya kampus 
dışında konut seçenekleri konusunu da görüşün. 

Yurtlardaki bir çok oda bir veya birden fazla oda arkadaşı ile paylaşılır. Üniversiteler ilk yıl öğrencilerinin 
oda paylaşmalarını şart koşarlar. Oda arkadaşınız sizinle aynı cinsiyette tanımadığınız biri olacaktır. 
Sizden çok farklı bir kişi ile bir arada yaşamaya kendinizi hazırlayın. Oda arkadaşlıkları hayat boyu süren 
dostluklar kazandırdığı gibi az da olsa bazı durumlarda oda arkadaşları uyuşamayabilirler. Barınma 
düzenlemelerinizde oda arkadaşınızla problem yaşıyorsanız  lojman danışmanınıza ya da üniversitenizde 
barınma işlemlerinizle ilgilenen görevliyle bağlantı kurarak durumu birlikte gözden geçirmekten 
çekinmeyin. Aşırı durumlarda odanızı veya oda arkadaşınızı değiştirebilirsiniz. 

Yurt odalarında genellikle özel tuvalet ve banyolar yoktur. Bunun yerine, öğrenciler kız erkekler için ayrı 
olmak üzere büyük “ortak” banyoları paylaşırlar. Birleşik Devletlerde bir banyoda, tuvalet, lavabo ve 
küvet veya duş bulunur. 

Genelde, yurtlarda kalan öğrencilerin pürüzsüz bir ortak yaşam sürdürebilmeleri için bir dizi kurala 
uyması gerekmektedir. Gürültü seviyesi, temizlik, ziyaretçi sayısı, ve yaşamın getirdiği diğer beklentilerin 
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kontrolü için kurallar vardır. Bu kurallar öğrenci tercihlerine hizmet verebilmek amacıyla yurttan yurda 
değişiklik göstermektedir. Örneğin; hayatlarında fazla çalışmaya yer veren öğrenciler için “24 saat sessiz” 
yurtlar tasarlanmış olduğu gibi biraz daha hareketli yaşamları olan öğrenciler için de gürültü seviyesi için 
çok katı kuralların olmadığı yurtlar da bulunmaktadır. Daha sonradan herhangi bir karışıklığa veya yanlış 
anlamaya yer vermemek için kalacağınız yere taşınmadan önce kuralları anladığınızdan emin olun. 
Aşağıda tipik kampus konutları ile ilgili örnekler bulunmaktadır: 

− Karışık lojmanlar: Karma yurtlarda bayan ve erkek öğrenciler aynı binada kalır. Bazı uluslararası 
öğrenciler için bu yeni ve farklı bir kavram olabilir, ancak bu B.D. kampusları için iyi bir çözümdür. 
Buna rağmen bayan ve erkek öğrenciler odaları paylaşmazlar. Bazen bayan ve erkek öğrenciler farklı 
katlarda veya birkaç yatak odası, ortak yaşam alanı ve bir ya da iki banyosu olan farklı süitlerde 
kalırlar.  

− Ayrı lojmanlar: Bu yurtlar bayan ve erkek öğrencilerin kendi cinsiyetinden öğrenci ortamında 
yaşamayı tercih ettikleri yurtlardır. Üniversiteler tüm lojmanı ya da en azından bir bölümünü bayan ve 
erkek öğrenciler ayrı kalabilmeleri için ayırırlar.  

“Amerika’ya gitmeden önce birinci sınıf öğrencisi olarak üniversite 
yatakhanesinde bir başka öğrenciyle paylaşılan bir odada kalmak zorunda 
olduğumu biliyordum. Yurtlarda çok fazla gürültü olacağından ve bunun 
çalışmalarımı engelleyeceğinden korkuyordum. Ayrıca odamı tamamen 
yabancı biriyle paylaşmak fikri de çok hoşuma gitmemişti.  Yabancı öğrenci 
danışmanımı bana fikir vermesi için aradım, danışmanım üniversitenin daha 
sessiz bir ortamda yaşamak isteyen öğrenciler için “24 saat sessiz”  yurtların 
seçeneğini de sunduğunu bana bildirdi. Sonunda 24-saat sessiz katta tek kişilik 
bir oda tuttum. İlk başta başka biriyle odamı paylaşmak biraz garipti, ancak çok 
kısa sürede buna alıştım. Sonunda oda arkadaşım ve ben iyi arkadaş olduk. 
Ayrıca kampus içinde yaşamanın birçok avantajı vardı; örneğin sabah dersleri 
için erken uyanmamak. Tabii ki bazı düzenlemelerin yapıldığı zamanlarda 
lojmanlar çok sessiz veya çalışılabilecek ortam içeriyor olabilir, ama lojmanda 
lojman danışmanımız kurallara uyulmasını sağlar. Lojmanda yaşamaya karar 
verdiğim için pişman değilim. Birleşik Devletlerde zamanımı daha iyi geçirmeme 
neden oldu!” Christina, İsveç  

− Üniversite daireleri: Bazı üniversiteler kampus içinde apartman daireleri kiraya verirler. Dairelere 
talep daima çok fazladır. Bunlar için öncelik daha üst sınıflardaki lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve 
evli öğrencilere verilir. 

− Erkek ve Kız Öğrenci Birlikleri evleri: Bu birlikler birlik tarafından işletilen bir evde kalan kopmaz 
bağlarla birbirine bağlanmış kız ve erkek lisans öğrencileridir. Birlik evleri kampus içinde veya 
dışında olabilir. Bu birliklerde sosyal faaliyetlere çok önem verilir. Yeni üyeler değişik yöntemlerle 
“koşuşturma haftası” denen dönemde seçilir. Bu hafta genellikle derslerin başlamasından bir hafta 
önce yapılır. Bu birlik evlerinde kalmak genellikle daha üst sınıf öğrencileriyle kısıtlı olabilir. 

− Evli öğrenci konutları: Bazı üniversitelerde bazı daireler veya evler üniversiteye aittir ve üniversite 
tarafından evli ve ailesi olan öğrencilere kiralanır. Bunlardan sadece belli bir sayıda vardır. Bu daireler 
veya evler genellikle eşyalıdır. Bunlar için talep çok fazladır. Evli öğrencilerin mümkün olduğunca 
önceden bu ev ve daireler için başvurmaları gerekmektedir.  

Kampus D ış ındaki Konutlar 

Eğer kampus içinde kalacak bir yer bulamadıysanız kampus dışında kalacak yer aramanız gerekebilir. 
Özellikle aileleri ile birlikte olan öğrenciler kampus dışında kalacak yer bulmak zorunda kalabilirler. 
Büyük şehirlerde üniversite tarafından desteklenen evlerin kampus dışındaki konutlara kıyasla daha ucuz 
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olmalarına rağmen, küçük şehir ve kasabalarda durum aynı değildir. Mobilyalı veya mobilyasız daire veya 
evler, özel yurtlar, kooperatif lojmanları, özel evlerde kiralık odalar size sunulan yerleşim seçenekleri 
arasındadır. 

Kampus dışında yerleşim için üniversitenin Konut Ofisine danışın ya da yerel gazetelerde bunun için 
hazırlanmış ilanlar bölümüne (“want ads” veya “classifieds”) bakın. Birçok B.D. gazetesine artık internet 
üzerinden ulaşabilirsiniz, böylece daha evinizdeyken kampus dışında yerleşim ile ilgili gerekli araştırmayı 
yapabilirsiniz. Bir daireyi paylaşmak için oda arkadaşı arayan öğrencilerin not bıraktıkları kampus bilgi 
panolarını inceleyin. Ortamı tanıyan biri ya da yabancı öğrenci danışmanınızdan yardım isteyin.  

Genelde, kalacak yer için harcadığınız para miktarının tüm yaşamsal harcamalar için ayırdığınız para 
miktarının üçte biri ya da dörtte biri kadarıyla sınırlı  olmalıdır. Eğer maliyet bütçenizin yarısını 
oluşturuyorsa çok fazla harcama yapıyorsunuz demektir. Eğer maliyet beklenmedik şekilde ucuzsa o 
zaman yaşadığınız bölge standartların altındadır. B.D. şehirlerinde binaların güvenli ve sağlıklı olmasının 
sağlanması amacıyla “düzenlemeler” veya “yerleşim kodları” adı verilen yerel yerleşim kuralları 
uygulanmaktadır. 

kampus dışında yerleşim için düzenlemeler yapmak çok zor olabilir. Örneğin arabanız yoksa yer 
önemlidir. Eğer daireniz kampusa yürüme mesafesinde değilse toplu taşıma merkezlerine yakın olmadığı 
zaman elverişsiz olacaktır. Gaz, elektrik ve telefon servisleri “yan hizmetler” olarak adlandırılır ve kiraya 
dahil değildir ve her ay kiracının yani sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Her bir hizmet şirketine 
doğrudan ödeme yapmalısınız. Kontrat imzalamadan önce hizmet şirketinden veya bir önceki kiracıdan  
aylık fatura tahminini alın. Isınma ülkenin soğuk bölgelerinde daha pahalı olacaktır, aylık masraflarınızı 
belirlerken gaz ve elektrik harcamalarını da hesaba katmalısınız. Kiranıza ısınma, elektrik ve telefon 
ödemeleri için 75 $ dan 200 $ a kadar, ya da daha fazla (eğer uzun mesafe ya da uluslararası görüşmeler 
daha fazlaysa) ekleme yapmanız gerekecektir. Su ve çöp toplama ücretleri ise kiraya dahildir.  

Daireyi bir oda arkadaşı ile paylaşmak masrafları azaltacaktır. Eğer oda arkadaşınız olabilecek kimseyi 
tanımıyorsanız, oda kiralamak isteyen başka bir öğrenciye sorun. Genellikle öğrenciler oda arkadaşları 
için ilan verirler. Bu ilanlardan birine cevap verdiğinizde büyük bir olasılıkla mülakat için ziyarette 
bulunmanız istenecektir. Bu mülakatlar karşılıklı olarak birlikte kalmanın iyi olup olmayacağını anlamak 
için mükemmel bir yoldur. Sigara, çalışma alışkanlıkları, temizlik, partiler, yatıya kalan misafirler, yemek, 
masrafları paylaşmak gibi konuları görüşmeden önce herhangi bir kişi ile aynı odayı paylaşmayın.  

Eğer yalnız başınıza yaşamayı ya da ailenizle beraber yaşamayı düşünüyorsanız, daire kiralamak için 
giderken yanınızda yerel halkı ve prosedürleri bilen birini alın. 

Kiralamak istediğiniz evi bulduğunuz zaman ev sahibi ile anlaşma yapmalısınız. Buna “kira anlaşması” ya 
da “kira kontratı” denir. Kira kontratı kiracıyı belirli bir daireyi veya evi belirli bir süre için kiralamayı 
taahhüt eder.Aynı zamanda ev sahibinin de bu daire ya da evi belli bir süre için kiracıya kiralamasını 
taahhüt eder. Eğer kontratta belirtilen sürenin tamamı kadar kalmayı düşünmüyorsanız o daireyi 
kiralamayın. 

Ev sahiplerinin çoğu kiracılar daireye taşınmadan önce ilk ve son ayların kiralarının ödenmesini isterler. 
Bu “kira avansı” olarak bilinir.  Bu kiracının daireyi boşaltmadan 30 gün önce ev sahibine haber vermesini 
sağlar. Bir çok ev sahibi ayrıca genellikle bir aylık kiraya denk gelen bir güvenlik depozitosu (temizlik 
depozitosu da denir) da ister. Bu ev sahibi için kiracının daireye zarar vermeyeceği ve kiracı ayrıldığında 
dairenin iyi durumda olacağının garantisidir. Eğer kiracı daireyi iyi durumda bırakırsa ev sahibi güvenlik 
depozitosunu geri verir. Ödediğinizin kanıtı olarak güvenlik depozitosu için bir alındı makbuzu almanı 
gerekir. 

Kira kontratını imzalamadan önce ev sahibi ile birlikte evi dolaşın ve çıktığınızda sorumlu tutulmamak 
için bütün eksiklikleri birlikte kaydedin. Örneğin önceki kiracının resim astığı duvardaki çivi delikleri, 
kırık fayanslar, aşınmış ağaç işleri, veya halıdaki lekeler. 
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Kiracı olarak hak ve sorumluluklarınızı ve ev sahibinin görevlerini anlamanız çok önemlidir. Kira 
sözleşmesini imzalamadan önce kurallar ve kısıtlamaları sorun. Sizin sorumluluklarınız arasıda kirayı 
zamanında ödemek, daireyi temiz tutmak, verdiğiniz zararları tamir etmek, ve eğer bir şey bozulursa bunu 
ev sahibine bildirmek vardır. Huzuru bozmamanız, yani çok gürültü yapmamanız ve kira sözleşmesinin 
kurallarına uymanız gerekir. Ev sahibinin sorumlulukları arasında dairenin tamiri ve bakımı vardır. Ev 
sahibi daireyi nasıl kullandığınıza karışamaz, sizin izniniz olmadan daireye giremez veya size ait 
eşyalardan hiç birini dışarı çıkartamaz. Apartmanınızın olduğu bina satılırsa ev sahibinin size bunu 
bildirmesi gerekir.  

Kira sözleşmelerini sadece yazılı olarak ve bütün kurallar ve şartların ortaya konmuş olarak kabul edin. 
Her hangi bir kira sözleşmesini imzalamadan önce iyice anladığınızdan emin olun.Sözleşmeyi okumak ve 
incelemek için biraz almak çok normaldir. Hemen imzalamanız gerekmez. Eğer tereddütleriniz varsa, 
kolej veya üniversitenizdeki ilgili ofisle görüşün. Bir çok okul kampus dışında yaşamayı düşünen 
öğrenciler için danışmanlık verirler. Kiracı olarak kira sözleşmesinin bir kopyası size verilemelidir. 

Kampus Dışındaki Yatakhaneler 

Bazen kampus yakınında özel öğrenci yurdu kompleksleri bulunur. Bunlar öğrenciler için olup, üniversite 
yurtları gibi çalışırlar, ama özel mülktür. Genellikle maliyetler kampustaki yurtta kalmakla 
karşılaştırılabilir. 

“Co-ops” 

“Co-ops” genellikle bir grup öğrencinin masrafları ve işleri paylaşarak bir arada yaşadığı büyük bir evdir. 
Ev sakinleri sırayla yemek pişirir ve evi temizlemek ve dışarının bakımını yapmak için birlikte çalışırlar. 
Genellikle daha ucuz olduklarından “co-ops”larda oda bulmak zordur. 

Kiralık Odalı Evler  

Bunlar odaların genellikle bireylere, ara sıra da iki oda arkadaşına kiralandığı binalardır. Genellikle yemek 
pişirme için olanak sağlanır. Belki de böyle bir odada yaşamak en ucuzudur ama bazen insan ilişkileri 
(banyoyu, mutfağı ve benzeri şeyleri paylaşmak) açısından sorunlar olur. Eğer bir evde oda kiralamayı 
düşünüyorsanız, seçici olun ve çok soru sorun. 

Bir B.D. Ailesi Yanında Yaşamak 

Bazen uluslararası öğrenci danışmanlarında evlerine bir uluslararası öğrenci almak isteyen çevredeki 
ailelerin listesi olabilir. Bazen aile öğrencinin çocuk bakma, veya ev işleri gibi bazı hizmetleri yerine 
getirmesini bekler ve karşılığında ücretsiz kalacak yer verir veya düşük bir kira alır. Bir aileyle yaşamak 
sıcak ve zengin bir deneyim olabilir ama aileyi ve düzenlemeleri dikkatle inceleyin ve sizden neler 
beklendiğini iyice anlayın. Oda ve yemek karşılığında hizmet beklenip beklenmediğini anlamak için 
uluslararası öğrenci danışmanıyla görüşün. B.D. hükümeti tarafından bu çalışmak olarak kabul edilip 
belirli kurallar uygulanmasını gerektirebilir.  

“ABD'de iki yıllık bir eğitim programı için bulunuyordum. İlk yılımı üniversite 
yurdunda geçirdim. Kampusta yaşamaktan zevk alsam da, ikinci yılımda daha 
özel ve kişisel bir düzen istedim. Fakülteden edindiğim iki arkadaşımla kampus 
yakınında bir daire kiralamaya karar verdik. Üniversitenin konut hizmetleri 
başvurduk ve oradaki kampus dışımdaki evler listesinden ihtiyaçlarımıza cevap 
veren üç odalı bir daire bulduk. Masrafları üçe böldük ve böylece neredeyse 
yurtta kalmakla aynı hesaba geldi. Tek sorun her gün 20 dakika süreyle 
kampusa gidip gelmem gerekiyordu. Çok az eşyamız vardı. Mutfak eşyaları ve 
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oturma takımını alamamıştık. Yatak, masa, birkaç sandalye ve bir koltuk aldık. 
Bize yetiyordu. Yıl sonunda bunların çoğunu arkadaşlarımıza sattık. Her ne kadar 
daha çok sorumluluk gerektirse de evim diyebileceğim bir yer olması çok 
hoşuma gitti.” —Shareen, Tanzanya 

Kafeterya ve Yemek Planlar ı  

B.D. kolej ve üniversitelerindeki bir çok yurtta yemek pişirmek için imkanlar vardır. Ancak, yemek 
pişirmek istemeyenler veya imkanı olmayanlar için kafeteryada yemek seçeneği bulunur. Bir çok yurdun 
içinde veya yakınında öğrencilere ucuz yemek sunan kafeteryalar vardır. Öğrenciler yemek planlarından 
birine yazılarak yiyecekleri yemekler için önceden ödeme yaparlar. Damak zevkinize ve mali durumunuza 
bağlı olarak bu yemek planlarını uygun, ucuz ve rahat bulabilirsiniz. Bazı üniversiteler yurtlarda kalan 
bütün öğrencilerin yemek planlarına kaydolmasını ister. Kafeteryalar belli saatlerde açık olup çeşitli 
yemekler sunarlar. Bunların arasında et yemeyenler için vejetaryen yemekler de vardır. Bazen yemek 
planları kampus dışında yaşayanlara da sunulur. Bu günde iki öğünü kampusta yiyen öğrenciler için çok 
uygundur. Eğer bir dairede yaşamayı düşünüyor ve yemek pişirmek istemiyorsanız, ya da kafeteryada 
yemenin sosyal yanından zevk alıyorsanız, okulunuzun yemek planını denemeyi düşünün. Kafeteryalar 
genellikle tatillerde ve bayramlarda kapalıdır. 

Özetleyecek Olursak 

− Kolej veya üniversitenizde mevcut olan çeşitli kalacak yer seçeneklerini öğrenin. 

− Aileler ve evli öğrenciler için kalacak yerler gibi kampusta kalacak yerler için de talep çok yüksektir. 
Başvurunuzu erken yapın. 

− Kampusta kalacak yer seçerken sizin ihtiyaçlarınıza en çok uyanını seçin. 

− Kampus dışında kalmaya karar verirseniz, tavsiyeleri için kolej veya üniversitenizdeki kampus dışında 
kalacak yer ofisine danışın. 

− Bütün kiralama anlaşmalarını dikkatle gözden geçirin, ve anlamadığınız veya hemfikir olmadığınız bir 
şey varsa imzalamayın. 

− Kalacak yerle ilgili yaptığınız düzenlemelere bakmaksızın kampustaki çeşitli yemek planı 
seçeneklerini değerlendirin. 
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7 .  B Ö L Ü M  –  G Ü N L Ü K  Y A ŞA M  İÇ İN  P R A T İ K  B İ L G İ L E R  
Birleşik Devletlerdeyken, okumanın dışında da bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Amerikalılarla günlük 
temaslarınız aracılığıyla, bölgenizi inceleyerek, ve Birleşik devletlerin diğer noktalarına seyahat etmek 
için zaman ayırarak ülke hakkında daha fazla şeyler öğrenmek için fırsatlarınız olacaktır. Bu arada 
bankacılık, alışveriş, posta ve telefon hizmetleri, otomobiller, ve trafik kanunları, bahşiş adetleri, ve 
benzeri bir çok konuyla karşılaşacaksınız. Bu bölümde Birleşik Devletlerdeki hizmetler, yararlı şeyler, 
fırsatlar, ve günlük yaşam konularında pratik bilgiler verilecektir. Eğer Birleşik Devletlere ailenizle 
birlikte gidiyorsanız, yeni evinize onların da yerleşmesini sağlamak için size yardımcı olacak bilgiler 
içerir. 

Para Konular ı  

B.D. Para Birimi 

Birleşik Devletlerdeki temel para birimi dolardır ($) ve 100 sente bölünür (¢). Kullanılan madeni paralar 
dört çeşittir: 1 sent, 5 sent, 10 sent ve 25 sent. Amerikalılar bozuk paralar için sent olarak değerlerini değil 
isimlerini kullanırlar. 1 sent “penny”, 5-sent “nickel”, 10-sent “dime” ve 25-sent “quarter” olarak 
adlandırılır. Ayrıca bir dolarlık ve yarım dolarlık madeni paralar da vardır ama bunlara tedavülde pek 
rastlanmaz. 

B.D. kağıt paraları (genellikle bunlara “bill” denir) bir dolar ($1.00), iki dolar ($2.00, ama çok azdır), beş 
dolar ($5.00), on dolar ($10.00),  yirmi dolar ($20.00), elli dolar ($50.00) ve yüz dolardır ($100.00). 
Hemen sizin de fark edeceğiniz gibi bir çok ülkenin aksine, B.D. kağıt paralarının hepsi aynı ölçüde ve 
aynı renktir. Nümerik değerleri ve her para birimi için farklı bir B.D. tarihi resim vardır. İlk anda, bu sizin 
aklınızı karıştırabilir ve kullandığınız kağıt paralara çok dikkat etmeniz gerekir. Ancak, para birimine 
alışacaksınız ve farklı birimleri kısa zamanda birbirinden ayırabileceksiniz. B.D. madeni paralarının da her 
birinin boyutu farklıdır. 

Bir Banka Hesabı Açmak 

Birleşik Devletlere geldikten sonra ilk yapmanız gereken şeylerden biri bir banka hesabı açtırmaktır. 
Üzerinizde büyük miktarda nakit taşımak veya bunu odanızda tutmak iyi bir fikir değildir. Bankaların 
çoğunun şehir veya kasaba merkezinde merkez ofisleri vardır. Şehrin veya kasabanın diğer yerlerinde ise 
şubeleri bulunur. Bankanızın size yakın bir yerde şubesi yoksa bile, ihtiyaçlarınızı karşılamak için 
genellikle ATMler bulabilirsiniz. Bankalar genellikle Pazartesiden Cumartesiye kadar sabah 9.00 da açılıp 
15.00 kapanırlar. Cuma günleri bir çok banka daha uzun süre açık kalır. Hepsi değilse de bir çok banka 
Cumartesileri de 9.00 dan 12.00ye kadar açıktır. uluslararası öğrenci danışmanınız kampus için hangi 
bankaların elverişli olduğunu size söyler. 

Bankaların özel teşebbüsler olduğunu unutmayın. Hepsi farklı olup her biri sizin işinizi almak ister. Birkaç 
bankayı inceleyerek sizin ihtiyaçlarınız açısından en yi bankanın hangisi olduğuna karar verin. Banka 
hesabı açmaya karar verdiğinizde seçtiğiniz bankanın “Yeni Hesaplar” bölümüne gidin. Bir banka 
görevlisi size mevcut olan farklı hesap türlerini ve her birinin ücretlerini ve hizmetlerini açıkladıktan sonra 
size bir hesap açacaktır. Sizin için daha rahat olacağından aynı bankada hem tasarruf hem de çek hesabı 
açtırın. Örneğin, aynı bankada hem tasarruf hem de çek hesabınız varsa, birinden öbürüne kolayca para 
aktarabilirsiniz. Tasarruf ve çek hesaplarına uygulanan faiz oranları  bankadan bankaya değişir. Nerede 
hesap açacağınıza karar vermeden önce bunu iyice araştırın. İnternet bankaları geleneksel bankalar için 
farklı bir seçenektir ve araştırabileceğiniz bir olanaktır. Bunlar hakkında en iyi kaynak yine İnternetin 
kendisidir. 
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Çek Hesapları 

Çek hesapları (bir çok ülkede vadesiz hesap da denir) paranızı güvenli olarak saklarken ona rahatça erişim 
de sağlar. Çekler faturaları, özellikle posta yoluyla ödemek için kolay bir yoldur. Postayla hiçbir zaman 
nakit para göndermeyin. 

ATM’ler ve 24-Saat Bankacılık 

Hemen hemen bütün Amerikan bankaları artık ATMler (otomatik vezne makineleri) sayesinde 24 saat 
hizmet sunmaktadır. Bir bankada hesap açtığınızda size bir banka kartı ve şifre (PIN) verilecektir. Bu kartı 
kullanarak ATMlerden hesabınıza ulaşacak ve işlem yapabileceksiniz. Bu size par çekmek ve yatırmak, 
para transferi yapmak, ve her gün 24 saat süreyle hesap ekstresi almak olanağı sağlar. Genelde, kartınızı 
küçük bir ücret karşılığında başka bankaların ATMlerinde de sadece para çekmek amacıyla 
kullanabilirsiniz.Bankalar genellikle ATMlere 200 ve 400 dolar arasında değişen günlük nakit çekim 
kısıtlaması koyar. 

Şimdi artık Birleşik Devletlerde sadece banka kartınızı kullanarak yapabilirsiniz. Bir çok mağazada nakit 
para yerine banka kartınızı kullanabilirisiniz. Bu şekilde para doğrudan bank a hesabınızdan çekilir. 
burada para kullanmadığınızdan aşırı harcama yapmamaya dikkat etmelisiniz. Yine de otomatik banka 
sisteminin arızalanması ihtimaline karşı yanınızda az bir nakit para bulundurmanız tavsiye edilir. 

Bir banka kartınızın olması sayesinde birleşik Devletlerin her tarafında ve o bankanın bulunduğu her 
ülkede işlem yapabilirsiniz. Başka ülkelerin baka kartları da aynı bankacılık sistemine dahilse B.D.de 
kullanılabilir. Bu evden para çekmenizi gerektiren acil durumlarda çok yararlıdır. 

Birçok ATMler kredi kartlarını kabul eder. Bunun için şifreye ihtiyacınız vardır. Ancak bu işlem nakit 
para çekme yerine geçeceğinden kredi kartı şirketi size faiz işletir. Bazen nakit çekim faizleri alışveriş 
faizlerinden daha yüksek olabilir. 

Kişisel Çekler 

Sizin imzaladığınız çekler kişisel çeklerdir. birleşik Devletlerde bir çok iş yerinde ve mağazada kişisel çek 
kullanabilirsiniz. Genellikle sizden iki adet fotoğraflı kimlik istenecektir. 

Üçüncü Şahıs Çekleri 

Size ödenmek üzere başkası tarafından yazılmış çeklere üçüncü şahıs çeki denir. Böyle bire çeki 
bozdurmak veya hesaba yatırmak için onu önce imzalamanız gerekir. İmzalandığı anda nakit olarak 
kullanılabileceğinden ancak kullanacağınız zaman bu çeki imzalayın. Keşide etmek için çekin arkasını 
çevirin, kısa kenarına çekte yazıldığı gibi isminizi yazın ve imzalayın. Bu çekin yazıldığı kişi tarafından 
kullanılmasını sağlar. 

Banka Çekleri 

Vezne çeki bankanız tarafından size yazılmış çektir. Siz bankaya parayı verirsiniz veya banka parayı 
hesabınızdan alır ve size bir çek hazırlar. Bunun için banka küçük bir ücret alır. Genellikle banka çekleri 
büyük miktarlarda parayı bir yerden başka bir yere nakletmek için kullanılır. Banka çekini herhangi bir 
bankanı şubesinde bozdurabilirsiniz. 

Limit Aşımı 

Hesabınızda olandan daha fazla miktarda çek yazarsanız limit aşımı yapmış olursunuz. Limit aşımına 
uğrayan her çek için banka size 10-25$ veya daha fazla ceza kesecektir. Banka bu çeki ödemeden geri 
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verecek, çek eğer bir işyeri veya mağaza tarafından keşide edilmek istenmişse size ayrıca bir ceza daha 
kesilecektir.Bir de o kuruluş bir daha sizin çeklerinizi kabul etmeyebilir. Eğer hesabınızı iyi tutmazsınız 
bu size çok pahalıya mal olabilir. Ayrıca bilerek karşılıksız bir çek yazmak suçtur. 

Tasarruf Hesabı 

Eğer bütün bir sene kullanacağınız parayı yanınızda getirmeyi düşünüyorsanız siz bir tasarruf hesabı 
açmalısınız. Tasarruf hesabı size daha fazla faiz verir ve yaşamsal giderleriniz için para çekmenize de izin 
verir. Bankaların faiz oranlarını karşılaştırarak sizin için en iyisini bulun. 

Kasalar 

Bir çok bankada aylık veya yıllık olarak kiralayabileceğiniz küçük kasalar vardır. İçindekiler sadece 
anahtar sahibi tarafından bilinir. Pasaport, mücevher, yabancı para ve resmi belgeler gibi kıymetli şeyleri 
saklamak için en iyi yer bir kasadır. 

Kredi Kartları ve Kredili Alışveriş 

Birleşik Devletlerde kredi kartı kullanımı çok yaygındır. Bankalar, kredi kartı şirketleri, petrol şirketleri, 
büyük mağazalar, alışverişlerde kullanılmak üzere kredi kartı verirler. Ekstreler kullanıcıya aylık olarak 
gönderilir. Eğer ödeme belli bir süre içinde yapılmazsa bir finansman ücreti hesaba eklenir. Kredi kartı 
başvurularında başvuranın minimum bir geliri olması şartı vardır. 

Öğrenci olarak ilk başlarda bir kredi kartı almanız zor olabilir. Bir çok bankalar özel şartlarla öğrencilere 
de kredi kartı vermektedir. Kredi kartınızın olmaması günlük yaşantınızı zorlaştırabilir. Kredi kartınızı 
kullanarak nakit çekebilirsiniz ama mali ücretler o anda işlemeye başlar. 

İster kredi kartı kullanın ister kredili alışveriş yapın, çok fazla borçlanmamaya dikkat edin. Kredili 
alışveriş örneğin bir araba alımında gereklidir ama bazen yüzde yirmi bire varan oranlarda yüksek faiz 
ödemeniz gerekir.  

Çok fazla borçlanmayı önlemenin bir yolu kredi kartı edinmeyi ertelemek veya uzun vadeli borçlanmaları 
gerektiren büyük alışverişleri ertelemektir. Bunun yanı sıra ilk aylarda masraflarınızı Birleşik 
Devletlerdeki ilk birkaç ay için kaydedin. Böylece yaşamsal giderleriniz ortaya çıkacaktır. Bu noktada 
kredi kartı kullanıp kullanamayacağınıza karar verebilirsiniz. Daima bu kontrolleri gerçekleştirerek çok 
fazla borçlanmamaya dikkat edin.  

Bahşiş 

Birleşik Devletlerde bahşişler otomatik olarak faturaya eklenmez. Bu bir kişisel seçim olsa da bazı 
hizmetler için bahşiş beklenir. Bahşiş alabilecek konumdaki insanların maaşlarının çok düşük olduğunu 
unutmayın. Bu insanların gelirlerinin büyük kısmını alacakları bahşişler oluşturur. Ortalama bahşiş yüzde 
15dir ama bu verilen hizmetin büyüklüğüne ve kalitesine göre değişir. 

Dışarıda yediğinizde: Mükemmel bir servis sunan bir restoranda bahşiş yüze 15 ila 20 arasında değişir. 
Bahşişi çıkarken garson için masaya bırakın. Eğer kredi kartıyla ödeme yapacaksanız toplama bahşişi de 
ekleyebilirsiniz. Restoran bu miktarı garsına nakit olarak verir. Eğer barda oturursanız yüzde 10 ila 15 
bahşiş yeterlidir. Hazır yiyecek satan restoranlarda bahşiş gerekmez. Bir kafeterya veya self-servis 
restoranda da bahşiş gerekmez. 

Taksi Şoförleri: Toplam ücretin yüzde 10 ile 15ini bahşiş olarak vermek adettendir. 

Havalimanı ve Oteldeki Bavul Taşıyıcılar: Her çanta için 100$ verilir. 

Berberler, Kuaförler, ve Güzellik Salonları: Faturanın yüzde 10 ile 15i bahşiş verilir. 
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Valet Park: Görevliye genellikle 1.00 veya 2.00 dolar verilir. 

Kamu görevlilerine, polislere veya hükümet görevlilerine hiçbir zaman bahşiş vermeyin. Bu Birleşik 
Devletlerde kanuna aykırıdır. Otel bankolarındaki görevlilere otobüs şoförlerine, tiyatroda yer 
gösterenlere, satıcılara, hosteslere veya benzin istasyonunda çalışanlara bahşiş verilmez. 

Telekomünikasyon 

Telefonlar 

Rahatlık ve gizlilik için öğrenciler kendi telefonları olsun isteyecektir. Bütün yurtlarda öğrencilerin 
paylaştığı kat telefonları vardır. diğer yurtlarda her odada telefon vardır. Eğer odada telefon yoksa bir tane 
kurulmasına izin verilir. Lojman danışmanı size telefon kurma konusunda yardımcı olur. Eğer kampus 
dışında yaşıyorsanız güvenliğiniz için de bir telefonunuzun olması şarttır. Uluslararası öğrenci 
danışmanına dairenize nasıl telefon getirtebileceğinizi danışın. 

Telefon hattınız kurulduğunda telefon almanız ve kuruluş için ve belki de bir depozito ödemeniz 
gerekecektir. Telefonunuza aylık faturalar gelecektir. Yerel görüşmeler için genellikle bir sabit ücret, 
şehirlerarası aramalar için fazladan ücret ödeyeceksiniz. Bu ücretler Birleşik Devletlerde bölgeden 
bölgeye değişir. 

Her telefon müşterisine o bölgenin telefon rehberi gönderilir. Rehber farklı renkte üç bölümden oluşur: 

− İlk bölüm olan beyaz sayfalarda alfabetik olarak soyadına göre bütün abonelerin numaraları yer alır. 
Bazı büyük şehirlerde bu listeler konut ve işyeri olarak ikiye ayrılır. 

− Sarı sayfalarda şirketler, kuruluşlar, hizmetler alfabetik olarak kategorilere göre sıralanır. Kategoriler 
için bir dizin vardır. Her kategori altında o hizmeti veren şirketler sıralanır.  

− Bazı daha büyük şehirlerde mavi sayfalarda şehir, eyalet, ve federal hükümet listeleri yer alır.  

Birleşik Devletlerde telefon numaraları 10 hanelidir. İlk üç hane alan kodudur. Son 7 hane ise telefon 
numarasıdır. Alan kodu genellikle geniş bir bölgeyi kapsar. Alan kodunu sadece sizinkinden farklıysa 
çevirmeniz gerekir. Ancak çok nüfuslu şehirlerde artık aynı şehirde yaşasanız bile alan koduyla çevirmek 
zorunda kalabilirsiniz.  

Eğer rehberde bir numarayı bulamazsanız, rehber yardımını rehberin önünde belirtilen numarayı çevirerek 
arayabilirsiniz. Bir çok bölgede bu numara 411dir. Eğer aradığınız numara rehberde yayınlanmayan bir 
numaraysa size verilmez. 

Acil Numaralar 

Acil numaraları (itfaiye, polis, doktor, ambulans, kampus acil numarası gibi) bir yere yazmak ve telefonun 
yanında bulundurmak çok önemlidir. Acil numaralar rehberin ön kısmında bulunur. Yardıma ihtiyacınız 
olduğunda doğru numaraları aradığınızdan emin olun. 

Birleşik Devletlerde bir çok yerde polis, itfaiye veya ambulans için acil durumlarda sadece 911i aramanız 
yeterlidir. Operatör sizden gerekli bilgileri alacak ve gerekirse hatta kalarak size yardımcı olmaya 
çalışacaktır. 911 sadece acil durumlar için kullanılmalıdır. Farklı şeyler için 911i aramak yasa dışıdır.  

Bazı kişiler acil durumda “0”ı çevirirseniz operatörün yardım çağıracağını düşünür. Bu doğru değildir. 
Acil durumda size yakın bir yerden yardım gelmesi için 911i aramanız şarttır. 

Uzun Mesafe Telefon Görüşmeleri 
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Genellikle Birleşik Devletlerde uzun mesafe  görüşme yapacağınız zamana önce “1”, sonra alan kodu ve 
sonra yedi-haneli telefon numarasını çevirisiniz. Bu görüşmeler için zamana, görüşmenin uzunluğuna, 
çeşidine ve kullandığınız şirkete göre değişen farklı ücretler uygulanır. Telefon rehberinde ucuz görüşme 
yapabilmeniz için gerekli bilgiler yer alır.  

Uzun mesafe görüşmeler Birleşik Devletlerde büyük bir iş koludur. Yerel telefona bağlandığınızda onların 
uzun mesafe hizmetine otomatik olarak bağlanırsınız veya size şirket seçen ekleri sunulur. İhtiyaçlarınıza 
göre özel uzun mesafe görüşme şirketleri size çok ucuz görüşmeler sağlayabilirler. Uluslararası öğrenci 
danışmanınıza bu konuda danışabilirsiniz.  

Birleşik Devletlerde yapabileceğiniz uzun mesafe telefon görüşmeleri çeşitleri aşağıdadır: 

Doğrudan Aramalı Görüşmeler: Santrali kullanmadan doğrudan yapılan aramalar. Bu en ucuz ve en çok 
kullanılan görüşme çeşididir. 

Kişiden Kişiye Görüşme: Santralin sizi doğrudan görüşmek istediğiniz kişiye bağladığı görüşme çeşidi. 
Ücretlendirme dakika üzerinden olup santral sizi kişiye bağladığı anda başlar. Bu daha pahalı bir 
görüşmedir. Bu çeşit görüşmeler aradığınız ülkedeki sisteme bağlıdır. 

Ödemeli Görüşme: Santral aracılığıyla yapılan ve görüşme ücretini aradığınız kişinin ödediği görüşme 
çeşidi. Santral karşıdaki kişiye isminizi verecek ve görüşmeyi kabul edip etmediğini soracaktır. Eğer kabul 
ederse ücret onun faturasına yansıtılacaktır.  

Üçüncü-Şahıs Görüşmesi: Kendinizin olmayan bir telefondan yaptığınız görüşmen in ücretini santral 
sizin faturanıza aktarır. Santral sizin numaranızı aradığında cevap verecek biri olmalı ve ücreti kabul 
etmelidir. Bir çok telefon şirketi aboneleri için kartlar çıkarmıştır. Özel bir kimlik numarası ilke ücretler 
doğrudan sizin faturanıza aktarılır. 

“800” veya “888” Görüşmeleri: Bu görüşmeler ücretsiz numaralarla yapılır. Bu alan kodlarıyla başlayan 
numaraları aradığınızda görüşme ücreti aradığınız firma tarafından karşılanır. 

Yurt Dışı Görüşmeleri 

Birleşik Devletlerden hemen hemen bütün yabancı ülkeleri doğrudan aramak mümkündür. Uluslararası bir 
görüşme yapmak için önce “011”, sonra ülke kodu, alan kodu ve ulaşmak istediğiniz numarayı çevirin. 
Ülke kodları, ücretlendirmeler, v.b. telefon rehberinde belirtilmiştir. Ayrıca “0” çevirerek santral 
aracılığıyla kişiden kişiye, ve ödemeli görüşmeler de yapabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda operatörü 
çevirin: 

− eğer “uluslararası doğrudan aramalar” bölümünde yer almayan bir ülke veya şehir koduna ihtiyacınız 
varsa, 

− uluslararası bir görüşme yapmak için yardıma ihtiyacınız varsa, 

− aradığınız ülkede yanlış bir numaraya düştüyseniz veya kötü bir bağlantı gerçekleşmişse ve siz bu 
görüşme için ücretlendirilmek istemiyorsanız. 

Cep Telefonları 

Birleşik Devletlerde cep telefonu çok yaygındır ve diğer ülkelerde satın alınmış cep telefonlarının çoğu 
Birleşik Devletlerde çalışmaz. Eğer bir cep telefonu istiyorsanız en iyisi geldikten sonra bir tane satın 
almaktır. Çok çeşitli telefonlar ve hizmet sağlayıcılar olduğundan size en uygunu için iyice araştırın. 

Halka Açık Telefonlar 
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Bu telefonları alışveriş ticari alanlarda bir çok yerde bulabilirsiniz.  Nasıl kullanılacağı telefonun üzerinde 
yazılıdır. Yerel bir arama yapmak için 35-50 sent para atmalısınız. bir çok telefon şirketi kart satmaktadır. 
Bir kart satın aldığınızda kartın çipine belli bir kontür yüklenir ve bu bitene kadar telefon edebilirsiniz. 

Internet ve  E-Posta Hizmetleri 

B.D. üniversitelerinin çoğunda isterseniz size ücretsiz bir e-posta adresi verilecektir. Bazen, internet 
hizmetleri de ücretsiz olabilir. Genelde, üniversitelerde bir kaç bilgisayar odası bulunur ve burada e-
postanıza bakabilir, interneti kullanabilir veya değişik yazılımları kullanabilirsiniz. Bunlara çok talep 
olduğundan sırada beklemeniz gerekebilir. Genellikle sabah erken ve akşam geç saatler daha elverişlidir. 

Eğer evinizdeki bilgisayara internet ve e-posta bağlatmak isterseniz, çok çeşitli seçenekler vardır. 
Üniversitenizin hizmet sağlayıcısını bazen indirimli, bazen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bazı 
üniversitelerde bütün yurt odalarında internet bağlantısı vardır. Daha fazla bilgi için üniversitenizin Bilgi 
Teknolojisi ofisine danışın. Özel şirketlerde internet hizmeti sunmaktadır. Bunlar daha pahalı ama daha 
kaliteli olabilir. Evden internet bağlantısı konusunda ne yapacağınızı bilemiyorsanız, uluslararası öğrenci 
danışmanınızla görüşün. 

Telgraf 

Birleşik Devletlerde elektronik posta ve internetin devreye girmesi sonucunda telgraf gibi eski yöntemler 
yavaş yavaş kullanılmamaya başlanmıştır. Telgraf veya Teleks yollamak isterseniz sarı sayfalardan 
bulacağınız firmayı arayıp mesajınızı yazdırıp istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Ücreti gideceği yer ve 
kelime sayısı belirler. 

B.D. Posta Hizmetlerini Kullanmak 

Posta Adresi 

Evden ayrılmadan önce size yazacak olan ailenize ve arkadaşlarınıza Birleşik Devletlerdeki doğru posta 
adresinizi verin. Adresiniz siz evden ayrılana kadar kesinleşmezse uluslararası öğrenci danışmanının 
adresini verin. Adresiniz elli olur olmaz insanları bilgilendirin. Zip kodunu eklemeyi unutmayın. Zip kodu 
beş-hanekli bir rakam olup, adresin bulunduğu posta bölgesini belirtir. Bazı kişiler, kuruluşlar dokuz-
haneli zip kodu kullanırlar. Örneğin Helena, Montanadaki B.D. göçmen hizmetleri bölge ofisinin zip kodu 
59626-0036dır. 

Birleşik Devletlerdeyken ne zaman adresiniz değişirse en yakın postaneye giderek aşağıdakileri doldurun: 

− Göçmenlik Hizmetleri Adres Raporu (Immigration Service Address Report): Adresiniz her 
değiştiğinde yeni adresinizi B.D. göçmen hizmetlerine AR-11 formunu kullanarak taşındığınız 
tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bildirin. Bu formu internetten de yükleyebilirsiniz. 
http://www.immigration.gov/graphics/formsfee/forms/ar-11.htm. Ayrıca adres değişikliklerini 
uluslararası öğrenci danışmanına da bildirin. 

− Adres Değişikliği Kartı (Change of Address Card): Postanenin taşındığınızda size gelen postaların 
yeniş adresinize yönlendirilmesi için kullandığı adres değişikliği kartı vardır.Bu kartı doldurduğunuz 
tarihten itibaren 12 ay süreyle postane bu hizmeti yerine getirecektir. Bu hizmet ücretsizdir. 

Postaneler 

Postanelerin telefon numaraları rehberin mavi sayfalarında “United States Government—U.S. Postal 
Service” başlığı altında yer alır. Bazı şehir rehberlerinde ise postane numaraları “Information” veya 
“Customer Service.” başlıkları altında yer alır. 
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Her şehrin bir merkez postanesi vardır. Büyük şehirlerde şube ofisleri de bulunur. Alt istasyonlar ise 
eczanelerde  veya iş merkezlerinde bulunur. Bir çok üniversitede de minimum-hizmet istasyonları 
bulunur. Bunlar sadece pul satmak ve B.D. adreslerine paket yollamak gibi temel hizmetleri verirler. 
Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma 8.30-17.00dir. Cumartesi ise 8.30-1200dir. bir çok postane Pazar 
günleri ve resmi tatiller hariç günde bir kez postayı getirir. 

Posta Kutuları 

Bir çok postanede kiralayabileceğiniz ve postanızın gelebileceği kilitli posta kutuları vardır. Kira ücreti 
çok azdır ve şehirden şehire değişir. Posta Kutusu (P.O.Box) kiralamak için postaneye üzerinizde 
adresiniz olan bir kimlikle gidin ve eğer boş kutu yoksa isminizi listeye yazdırın. Size bir kutu 
verildiğinde kilidin şifresi de verilecektir. Yazıştığınız kişilere adınızı, P.O.Box numarasını, istasyonu 
(gerekirse), şehir, eyalet ve zip kodunu yazmalarını söyleyin. Posta kutularının bulunduğu kısım genellikle 
24 saat açıktır. Eğer bir posta kutusu kiralarsanız postane size gerekli bilgileri verecektir. 

Posta Ücretleri 

Mektup ve paketler için posta ücretleri sık sık değişir ama bu değişiklikler duyurulur. Postanelerden bu 
bilgiyi alabilir veya internet üzerindeki http://postcalc.usps.gov/ sitesinde B.D. Posta Hizmetleri ücret 
hesaplarına başvurabilirsiniz. 

Uçak postası: Ülkenin bir ucundan diğer ucuna ve yurt dışına giden posta için hava yolu önerilir. 
Denizaşırı adreslere giden mektuplar ve posta kartları için kara yolu  daha ucuz olur ama çok daha uzun 
sürer. (örneğin Avrupa’ya altı veya sekiz hafta) ve fiyat farkı çok azdır. 

Aerogram: Bunlar özel, önceden pullanmış mektuplardır. Adres ve postalamak için katlanırlar. Özellikle 
diğer ülkelerle yazışmak için iyidir. Ucuzdur. 

Belgeli Posta: Bu hizmet alıcının mektubunuzu almasını garanti eder. Daha fazla ücret ödemeniz gerekir. 
eğer alıcının imzasını taşıyan bir kartın size geri yollanmasını isterseniz ek bir ücret ödersiniz. Okul 
belgelerini ve başvuruları taahhütlü postayla yollamanız tavsiye edilir.Taahhütlü postayı yurt dışına 
gönderemezsiniz.  

Taahhütlü Mektup: Bu değerli postaları hem Birleşik Devletler içinde hem de yurt dışına göndermenin 
en güvenli yoludur. Postalandığının kanıtı elinizdedir ve posta her noktada izlenebilir. Gönderilen şeyin 
cinsine göre fiyatı değişir. ek bir ücret ödendiğinde alındısı size geri gönderilir. Kaybolma ve zarara karşı 
25,000$’a kadar sigortalanabilir. Taahhütlü mektup hizmeti bir çok yabancı ülke için vardır. 

Kitap Ücreti: Birleşik Devletler içinde ve bir çok ülkeye pakette sadece kitap olması şartıyla düşük fiyata 
gönderi yapabilirsiniz. 

Doğrudan Posta Çantası: Çok sayıda kitap göndermek için bu daha da ucuz bir yoldur. Kitaplar büyük 
bir bez torbaya konur ve torba etiketlendikten sonra yollanır.  

B.D. postasıyla paket göndermek konusunda ebat ve ağırlık kısıtlamaları vardır. Bunu postaneye danışın. 
Paketlemek için kutu veya takviyeli özel zarflar kullanın. İyi bir bantla kapatın. Paketleri kağıda sarmayın 
ve iple bağlamayın.  

Eğer yabancı ülkeler paket yollamak isterseniz, gümrük formlarını doldurun. Paketin içindekilerin bir 
listesini yapın ve değerlerini belirtin. Eğer paket 0.9 kilodan daha hafifse “küçük paket” uçak ücretini 
isteyin. 
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Bir çok özel veya ticari şirketler çeşitli normal veya ekspres posta seçenekleri sunar. Genellikle bu 
şirketler ek bir ücret karşılığında paketleri hazırlarlar. Fiyatlar ve hizmetler çok değiştiğinden 
araştırmanızı iyi yapın. 

Posta Havalesi 

Posta havalesi çeklerini (posta ile para yollamanın güvenli bir yolu) postaneden satın alabilirsiniz. Havale 
miktarına bağlı olarak küçük bir ücret söz konusu olabilir.  

Birleşik Devletlerdeki posta hizmetleri konusunda daha fazla bilgi için B.D. Posta Hizmetlerinin internet 
sitesini ziyaret edin. http://www.usps.gov. 

Sağ l ık ve Sağ l ıkl ı  Olma 

Yeni Evinize Uyum Sağlamak 

Yurt dışına seyahat ederken zor ve alışılmadık durumlara hazırlıklı olmalısınız. Mideniz bozulabilir veya 
vücudunuz iklime ve gıdalara alışırken sindirim sorunları yaşayabilirsiniz. Gribe yakalanmak çok sık 
rastlanılan bir durumdur. Dağlık bir bölgeye gidiyorsanız yüksekliğe alışmanız zor olabilir. Çok gezenler 
ve sağlıklı sporcular bile bu sıkıntıları yaşarlar. Ancak, bu rahatsızlıkları kontrol edebilirsiniz. aşağıda 
uyum sağlayabilmeniz için bazı ipuçları bulacaksınız: 

− İlk birkaç gün veya hafta kendinizi fazla zorlamayın. Vücudunuz yerel şartlara alışmak için 
dinlenmeye ihtiyaç duyacaktır. 

− Yeterince uyuyun. 

− Ellerinizi sıkça yıkayın ve gözlerinizi mikrop bulaşmaması için fazla ovuşturmayın.  

− Birledik Devletlerde baş ağrısı, soğuk algınlığı, mide bozukluğu, küçük yaralanmalar ve diğer ilaçları 
kolayca bulabilirsiniz. İhtiyacınıza uygun ilaçları bulabilmeniz için eczanedeki eczacı size yardımcı 
olacaktır. 

− Sıcak bir bölgeye gidiyorsanız, güneşli günlerde bir şapka takarak başınıza güneş geçmesini 
önleyebilirsiniz. Güneş kremleri ile cildinizde yanık oluşmasını önleyebilirsiniz. Çok sıvı alarak 
(alkolsüz ve kafeinsiz) su yitimini önleyebilirsiniz.  

− Uluslararası öğrenci danışmanınızla bağlantı kurarak en yakın tıp kliniğinin nerede olduğunu öğrenin. 
Bir çok üniversitede kampusta bir sağlık kliniği vardır. 

Kampus Sağlık Klinikleri 

Birleşik Devletlerdeki bir çok üniversite de bir klinik, sağlık ocağı veya benzeri bir sağlık kuruluşu vardır. 
Bunlardan sadece öğrenciler yararlanabilir. Aileleri yararlanamaz. Her dönem ödedikleri sağlık ücreti bu 
hizmet içindir.Bu nedenle verilen hizmetler genellikle ücretsiz veya çok düşük ücretlidir. Ancak bu 
hizmetler genellikle sadece basit ve acil sağlık hizmetleri verirler. Ciddi bir sağlık sorunu olması 
durumunda üniversite öğrenciyi çevredeki tıbbi bir tesise yönlendirir ve öğrenci veya sigortası masrafları 
karşılar. Üniversiteniz size sağlık hizmetleri konusunda bilgi göndermelidir. 

Aile tıbbi Bakımı 

Eğer eşiniz ve/veya ailenizle birlikte seyahat ediyorsanız, tıbbi bakım için farklı bir kaynak bulmalısınız. 
aile için tıbbi bakım ya özel tıp hizmetleri ya da çevredeki tıbbi kliniklerden sağlanabilir. Birleşik 
Devletlere geldikten hemen sonra bir doktorla tanışmak siz veya ailenizden biri rahatsızlandığında tıbbi 
yardım alabilmeniz açısından önemlidir. 
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Aile doktorları bütün aile için sağlık hizmeti sunarlar ve doğum yaptırırlar. bir çok doktor aile ile ilgili 
alanlarda uzmanlaşır. Aile doktorları hastaları özel tedaviler için uzmanlara yönlendirir. Arkadaşlarınıza, 
öğrenci ağlık hizmetlerine veya uluslararası öğrenci danışmanına çevrenizde tavsiye edecekleri doktorlar 
için danışın. Sağlık sigortanızın neleri kapsadığını iyice öğrenin. Sağlık hizmetleri planları ve sağlık 
sigortaları konusunda daha fazla bilgi için bu kitapçığın ikinci bölümünde “Sağlık Sigortası”na bakın. 

Al ışveriş  

Alışveriş Amerikanın en tutulan vakit geçirme yöntemidir. Birleşik Devletlerdeki en küçük şehirlerde bile 
içlerinde çok çeşitli mağazalar ve hizmetler olan alışveriş merkezleri veya alışveriş “mall”ları bulunur. 
Dükkanlar genellikle Pazartesiden Cumartesiye kadar 9.00 veya 10.00da açılır. Genellikle 21.00e kadar 
açık kalırlar ama bu bölgeye bağlı olarak değişir. Küçük dükkanlar 17.00 veya 18.00 de kapanır. Bazı 
dükkanlar Pazar günleri de öğle saatinden 17.00ye kadar açık olurlar. Dükkanlar ve işyerleri öğle tatili için 
kapanmaz. 

Birleşik Devletlerde dükkanlar çok müşteri canlısıdır. Örneğin, bir şeyi satın aldıktan sonra onu 
değiştirmek veya geri vermek çok kolaydır. Satış fişiyle dükkana gittiğinizde bu işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz. Satın aldığınız her şeyin satış fişini emin olana kadar saklayın. 

B.D.de Sık Rastlanan Mağaza Çeşitleri 

Kampus Kitapçısı: Her üniversite kampusta bir kitapçı işletir. Bu kitapçılarda gerekli ders kitaplarını, ve 
gerekli araç gereçleri, kırtasiye ve üniversitenin logosunu taşıyan giysiler bulabilirsiniz.ç Mevcut ders 
kitaplarının çoğu ya yeni ya da kullanılmıştır. Kullanılmış kitaplar daha ucuzdur. Satın aldığınız her 
kitabın fişini saklamalısınız. Eğer dersi bırakırsanız veya kitaba ihtiyacınız olmadığını düşünürseniz beli 
bir süre içinde kitabı eğer içine yazı yazmamışsanız geri verebilirsiniz. Okul döneminin sonunda eğer ders 
kitaplarınız iyi durumdaysa ve onlara ihtiyacınız yoksa düşük bir fiyatla kitapçıya geri satabilirsiniz. Eğer 
emin değilseniz kitabınızı geri satmadan önce kitabı öneren profesöre danışın. 

Süper marketler: Süper marketlerde her çeşit gıdanın yanı sıra çok az miktarda ilaç, donanım, mutfak 
araç gereçleri, bitkiler, evcil hayvanlar için mamalar, ve hatta bazen giysi bile satılır. Süper marketlerde 
fiyatlar diğer mağazalara oranla daha düşük olur. Bazı süper marketlerde yabancı gıda maddeleri 
bulabilirsiniz.  

Eczaneler: Birleşik Devletlerde eczanelerde ilaçların yanı sıra kozmetik, tuvalet, kırtasiye ürünler de 
satılır. Ayrıca aspirin ve soğuk algınlığı ilaçları gibi reçetesiz ilaçları da satın alabilirsiniz. Sadece lisanslı 
bir eczane reçeteli ilaç satabilir. Birleşik Devletlerde ilaçların çoğu doktor reçetesiyle satılır ve eczacıdan 
istenemez. 

Büyük Mağazalar: Büyük mağazalarda farklı departmanlar bulunur ve buralarda giysi, ayakkabı, 
elektrikli aletler, mutfak aletleri, porselen, hediyelik eşyalar, mücevher ve daha pek çok şey alabilirsiniz. 
Büyük mağazalar fiyat ve kalite açısından farklılık gösterir.  

İndirim Mağazaları: İndirim mağazaları büyük mağazalara benzer ama genellikle daha düşük fiyatlar 
sunarlar. Bunun nedeni çok büyük miktarda alım yapmaları, setri sonu  ve eski moda şeyler satmaları, 
mağazaların büyük ve ekonomik olarak düşünülmüş olmalarıdır. Bazı indirim mağazalarına üye olmanız 
gerekir. Eğer dikkatle alışveriş yaparsanız indirim mağazalarında çok iyi parçalar bulabilirsiniz. 

Yemek Yemek 

Restoranlar 

Birleşik Devletlerde restoranlar ucuz hazır yemekten çok pahalı restoranlara kadar değişir. Bazı 
restoranlar bölgenin özelliklerini taşır, diğerleri dünyanın çeşitli yerlerinden etnik yemekler sunar. Bu 
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etnik restoranların bir kısmı oldukça otantikken, bazıları yemekleri Amerikan damak tadına göre 
uyarlamıştır. 

Birleşik Devletlerde restoranlarda yemek yemek güvenlidir çünkü restoranlar düzenli olarak temizlik ve 
sağlık kurallarına uyma konusunda denetlenirler. Birleşik Devletlerinde ayrıca musluk suyunu içmek de 
güvenlidir. Amerikan restoranlarında şişe suyu fazladan bir ücret ödenirse bulunur. Çevrenizdeki 
restoranlar hakkında bilgi almak için sarı sayfalara bakın veya arkadaşlarınızın tavsiyelerine uyun.  

Ciddi bir restoranda yemeyi düşünüyorsanız, bir veya iki gün önceden arayarak rezervasyon yaptırmanız 
gerekir. Bütün restoranlar için rezervasyon gerekmez ama yine de önceden kontrol etmek gerekir. Bu 
özellikle hafta sonlarında ve tatillerde geçerlidir. 

Genelde, bir restoranda birisiyle yemek yemek için yapılan davetin sözcükleri hesabı kimin ödeyeceği 
konusunda ipucu verir. Eğer birisi “Benimle yemek yer misiniz?” veya “Sizi yemeğe davet etmek 
istiyorum” derse,  bu hesabı onun ödeyeceğini gösterir. Eğer birisi Beraber yemek yiyelim mi 
?” derse herkesin kendi hesabını ödeyeceğini anlarız. Hesabın nasıl ödeneceğinden emin değilseniz 
kendinize düşeni ödeyeceğinizi varsayın.  

Ulaş ım 

Toplu Taşıma 

Birleşik Devletlerdeki toplu taşıma şehirden şehire değişir. Belli başlı B.D. şehirlerinde kapsamlı bir toplu 
taşıma sistemi vardır. diğerlerinde ise bu çok azdır. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak, toplu taşıma 
okulunuza ulaşmanın en ucuz, en kolay ve en güvenilir yolu olabilir. Kampusta kalıyorsanız her yere 
yürüyerek gidebilirsiniz. Bu nedenle temel toplu taşıma yeterli olabilir. Bölgenizdeki en elverişli toplu 
taşıma sistemini öğrenin. Transit ağının haritasını otobüs duraklarında, metroda, benzin istasyonlarında ve 
okulunuzda bulabilirsiniz. bir çok şehrin toplu taşıma bilgilerini internette bulabilirsiniz. 

Eğer kampus dışında yaşamayı düşünüyorsanız, ve bir arabanız olmayacaksa, sizin sokağınıza veya 
bölgenize hangi sıklıkla toplu taşıma hizmeti verildiğini öğrenin. Planlı durakları ve ücretleri öğrenin. 
Nerede yaşayacağınıza karar verirken ulaşım masraflarını da düşünün. Bütçenizi oldukça ciddi biçimde 
etkileyecektir. Eğer her gün toplu taşıma kullanacaksanız aylık paso alarak masraflarınızı düşürebilirsiniz. 
Bunları şehrinizdeki toplu taşıma ofislerinden veya postanelerden alabilirsiniz. 

Arabalar 

Birleşik Devletlerde herkesin bir arabası olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçekten de arabalar rahatlık getirir 
ama satın almak için çok pahalı ve bakımı masraflı olabilir. Park etmek ve idame masrafları size sıkıntı 
verebilir. Kısıtlı park yerinden ötürü bazı üniversiteler birinci sınıf öğrencilerinin kampusa araba 
getirmesine izin vermeyebilir. 

Eğer bir araba satın alamaya karar verirseniz, acele etmeyin ve daha ucuz iyi arabalar arayın. Bir araba 
alırken bu işlerden anlayan birini yanınıza alın. Arabanın toplam fiyatı yaşına, aradığınız aksesuarlara 
(havalandırma, otomatik vites, v.b) bağlı olacaktır. Farklı markalara ve modellere bakın ve 
karşılaştırmalar yapın.  

Kullanılmış arabalar yeni arabalar kıyasla daha ucuzdur. Elbette araba daha yaşlıdır ve sorun çıkarması 
ihtimali vardır. Kullanılmış arabalar kampus panolarında, gazetede ilan edilir veya siz kullanılmış araba 
parkına gidebilirsiniz. Maliyet daha yüksek olsa da bir çok kişi kullanılmış arabayı bir araba satıcısında 
almayı tercih eder çünkü 30-90 günlük bir garanti süresi vardır. Bu süre içinde ortaya çıkacak bütün 
sorunlar garanti kapsamında giderilir. 
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Belli kullanılmış araba modellerine ne ödeyeceğinizi daha iyi anlamak için Kelley Blue Book’un internet 
sitesine girin. http://www.kbb.com. Kullanılmış bir araba alırken sahibi size arabayı bir garaja götürüp 
tepeden tırnağa kontrol edilmesi için izin vermelidir. Bu genellikle ücretli bir hizmettir ama sizi kötü 
durumda bir araba satın almaktan koruyacak iyi bir yatırımdır. Eğer bir araba satıcısından araba 
alıyorsanız, arabanın garantisi olmalıdır.  

Kullanılmış bir arabanın satın alma işlemlerini tamamladığınızda, eski sahibinden motorlu araçlar 
departmanının istediği  bütün belgeleri (mülkiyet transferi belgesi, egzoz sertifikası, v.b.) alın. Bir araba 
almadan önce eyaletinizdeki motorlu araçlar departmanına başvurarak bir araba sahibi olmak konusunda 
eyalet şartlarını öğrenin. 

Bir araba satın alırken ya tamamını öderseniz ya da kredili alabilirsiniz. Kredi masrafları çok değişir ama 
alış fiyatını yüzde 20 veya 30 arttırırlar.Sizi arabayı almaya zorlayacak her hangi bir belgeyi imzalamadan 
önce satışın bütün ayrıntılarını anladığınızdan emin olun. 

Ehliyet Almak ve Trafik Kanunlarına Uymak: Eğer Birleşik Devletlerde araba kullanacaksanız, geçerli 
bir ehliyetinizin olması gerekir. Yaşayacağınız eyaletten ehliyet almanız önerilir. Uluslararası ehliyeti bazı 
eyaletler tanımaz, tanıyan eyaletlerde bile sadece bir yıl süreyle kabul edilir. Eyalet motorlu araçlar 
departmanına başvurarak eyalet için sürücü ehliyeti nasıl alacağınızı öğrenin. 

Trafik kanunlarını öğrenmek ve bunlara uymak çok önemlidir. Bunlara uymayanlara ceza kesilir, hapse 
girerler ve/ veya sürücü belgelerini kaybederler. Her eyalet kendi trafik kanunlarını yapar. Ehliyet niçin 
başvurduğunuzda size trafik kanununu içeren bir kitapçık verilecektir. Bunları öğrenin ve uyun. Aslında 
ehliyet alabilmek için bu kanunlarla ilgili yazılı bir sınava gireceksiniz. Ayrıca bir de sürüş sınavına 
girmeniz gerekebilir.  

Araba Sigortası: Birleşik Devletlerin birçok yerinde araba sigortası zorunludur ancak prim miktarı 
değişir. Eğer araba sigortalı değilse arabayla ilgili her türlü kaza ve zarardan araba sahibi mali olarak 
sorumludur. Ayrıca arabayla ilgili hukuki sorunlar da çok karmaşık ve pahalı olabilir. Bu nedenle, en 
azından minimum bedel üzerinden sigorta yapılmalıdır. 

Araba Kiralamak: Araba kiralamakla ilgili bazı koşullar ve kısıtlamalar vardır. Örneğin bir çok şirket 
araba kiralayacak kişinin en az 25 yaşında olmasını şart koşar. Eğer araba kiralamak istiyorsanız bir 
kiralık araba şirketini arayın veya ziyaret edin. bir çok firmayı sarı sayfalarda bulabilirsiniz. Prosedürler 
ve fiyat konusunda bilgi alın. 

Bisikletler 

Bir çok üniversitede ve bir çok yerde bisikletler yararlı, ucuz ve rahat bir ulaşım sağlarlar. Bir çok 
topluluklarda bisiklet kulüpleri vardır ve bunlar geziler ve yarışmalar düzenler. Bisikletçi dükkanlarında 
hem yeni hem de kullanılmış bisikletler satılır. Bazı kullanılmış bisiklet ilanlarını panolarda veya yerel 
gazetelerde bulabilirsiniz. 

Bazı üniversiteler ve şehir polis departmanları bisikletlerin lisans almasını şart koşar. Uluslararası öğrenci 
danışmanınızdan bisikletlerle ilgili kuralları ve trafik kurallarını öğrenebilirsiniz. 

Bisikletinizi her bıraktığınızda bir kaç dakika için bile olsa kilitleyin. Çünkü ne yazık ki, hırsızların çok 
sevdiği birer hedeftirler. bir bisiklet dükkanından güvenli kilit sistemleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Motosikletler 

Motosikletler ve diğer iki tekerlekli motorlu araçlar ulaşımın bir başka oldukça ucuz yoludur. Bir çok 
eyalet bu araçların ruhsat almasını sürücülerinin de ehliyeti olmasını şart koşar. Eyaletlerin çoğu ayrıca 
sürücülerin başlık giymesini şart koşar. 
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Ayrıca bir çok üniversite motosikletlerin ve diğer küçük araçların kampus güvenliğine kaydedilmesini şart 
koşar. Motosikletlerin iki tekerlekli araçlar için ayrılmış yerlere park etmesi gerekir. 

Boş Vakit Gezileri 

Birleşik Devletler dünyanın en büyük dördüncü ülkesidir. Birleşik Devletlerdeki değişik bölgeler farklı 
ülkeler gibidir. İklimleri, doğaları, insanları ve adetleri farklıdır. Sayılamayacak kadar çok görülecek şey 
vardır a-ma seyahat etmek pahalı olabilir. 

Havayolları 

Birleşik Devletlerde başlıca ulusal havayolunun yanı sıra bölgesel taşıyıcılar da vardır. Rekabetten ötürü 
havayolları şaşırtıcı derece ucuz biletler ve indirimler sunar. Biletinizi doğrudan havayolundan, seyahat 
acentesinden veya internet üzerinden alabilirsiniz. Yapacağınız yolculuk için en ucuz bileti gösteren bazı 
siteler vardır. http://www.expedia.com veya http://www.travelocity.com sitelerini deneyin. 

Trenler 

Amtrak, B.D. ulusal demiryolu taşıyıcısı yabancı ülkelerden gelenlere USA Demiryolu Pasosu verir ama 
bunun Birleşik Devletler dışında satın alınması gerekir. Bu paso belirli bir süreyle önceden belirlenmiş bir 
ücrete kısıntısız seyahat imkanı sağlar. Bilgi için bir seyahat acentesine başvurun. 

Otobüsler 

Otobüsle seyahat Birleşik Devletlerde gezmenin en ucuz yoludur ve ülkeyi görmek için mükemmel bir 
fırsattır. Rezervasyon yaptırmak gerekmez ama otobüsle gezmeyi veya tur yapmayı planlıyorsanız evden 
ayrılmadan bir seyahat acentesi ile gezinizi ayarlamalısınız. Birleşik Devletlerde hizmet veren en büyük 
otobüs şirketi Greyhound’dır. Greyhound’ın bazen Birleşik Devletleri gezmek için özel fiyatları olur. Bir 
de Ameripass adı altında Birleşik Devletlerde her yere gidebileceğiniz bir gezi ücreti vardır. Birleşik 
Devletlerde satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bir seyahat acentesine başvurun. 

Dinlence gezileri için aşağıdaki imkanları da düşünebilirsiniz: 

− Bir çok Amerikan ulaşım şirketi (havayolları, otobüsler ve trenler) yabancılar için özel gezi fiyatları 
sunarlar. Bu fırsatlar genellikle sizi belli bir süre dahilinde ve belli bir ücret karşılığında istediğiniz her 
yere götürür. Genellikle biletin Birleşik Devletlere giriş yapmadan önce satın alınmış olması 
gerekir.Bu özel biletler için evden ayrılmadan önce seyahat acentenizle görüşün. 

− Uluslararası öğrenciler genellikle bir araya gelerek araba kiralama ve otelde konaklama gibi masrafları 
paylaşır. Birleşik Devletlerde daha çok yer görmek isteyen tek kişi siz olmayacaksınız. Seyahat 
arkadaşlarınızı güvenliğiniz ve rahatınız için iyi seçin.  

− Yeni Amerikalı arkadaşlarınız sizi tatillerde ailelerini ziyaret etmeye davet edebilir. Yine, kendi 
güvenliğiniz ve rahatınız için kişiyi iyice tanıdığınızdan emin olun. Bu ülkenin başka bir tarafını 
görmek, ve Amerika ailelerinin günlük hayatını ve belli bayramları nasıl kutladıklarını anlamak için 
iyi bir fırsat olacaktır. 

− Uluslararası Noel Evi: Noel tatilinde bu kuruluş ülkenin her yanında uluslararası öğrenciler için 
misafirlik programları hazırlar. Normalde 7 ila on günlük sürede her ev sahibi şehir bir aile yanında 
veya yurtta kalacak yer ayarlar, bir gezi programı düzenler ve sosyal olaylara ev sahipliği yapar. 

− Uluslararası Yaşam Deneyimi: Bu diğer kuruluş yıl boyunca evlerde kalma programları ayarlar. Bilgi 
için internet sitelerine bakabilirsiniz. http://www.experiment.org. 
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Kişisel Güvenlik 

Ne yazık ki, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Birleşik Devletlerde de suç işlenmektedir. Kampusu ve 
çevreyi tanıyana kadar dikkatli olmalısınız. Her kasabanın güvenli olmayan bölgeleri vardır ve bunları 
hemen öğrenmeye çalışın. Her üniversite kampusu güvenli kılmak için güvenlik görevlileri istihdam eder. 
Eğer oryantasyon programında güvenlik için ön bilgiler verilmemişse, öğrenci danışmanınıza ve kampus 
güvenlik ofisine giderek kişisel güvenliğiniz konusunda bilgi alın. İyi bir muhakeme, önlemler ve akıl can 
sıkıcı ve belki de zararlı bir deneyim şansını oldukça azaltacaktır. 

Temel güvenlik kuralları aşağıdadır: 

− Bazı bölgelerde gece yalnız yürümek güvenli değildir. Bir yere yalnız gitmekten çekiniyorsanız 
yanınıza birisini alın. Bazı üniversitelerde derslerden sonra eve yürümek zorunda olanlar için eşlik 
etme hizmeti vardır. Uluslararası öğrenci danışmanınıza üniversitenizde bu hizmetin olup olmadığını 
sorun. 

− Yurttaki odanızdan, dairenizden, veya arabanızdan ayrılırken bütün kapıların ve pencerelerin kilitli 
olduğundan emin olun. Hiç bir zaman değerli eşyalarınızı, özellikle nakit para ve kredi kartlarınızı 
kapılar kilitli olsa bile ortada görünür yerlerde bırakmayın. 

− Üzerinizde hiçbir zaman çok miktarda nakit taşımayın ve değerli mücevherler takmayın. 

− Tanımadığınız birisinin arabasına asla binmeyin. Otostop yapmayın ve otostopçuları arabanıza 
almayın. 

− Para çantanıza veya cüzdanınıza özellikle yankesicilerin çok olduğu kalabalık şehir merkezlerinde 
dikkat edin. Fotoğraf makinesi, bilgisayar ve bisiklet gibi diğer cazip kişisel eşyalarınızı sağlam bir 
yere kilitleyin. Eşyalarınıza dikkat edin. 

− Eğer bir hırsız size evde veya yolda tehdit ederse, hayatınızın tehlikede değilse ve dövüşmeniz veya 
kaçmanız gerekmiyorsa karşı koymayın. Karşı koymanız size saldıranın size zarar vermesine neden 
olur. Sakin olun ve hırsızı olabildiğince çok inceleyin. Hemen bu suçu polise bildirin ve size saldıranı 
en iyi şekilde tarif edin. Kampus güvenliği ve emniyeti için http://campussafety.org/ sitesine bakın. 

Klüpler ve Sporlar 

Klüpler 

Klüpler sizinle aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla tanışmak, arkadaş edinmek, yeni şeyler öğrenmek ve 
eğlenmek için iyi bir fırsattır. Hemen hemen her ilgi alanı ve amaç için öğrenci kuruluşları vardır. 
Uluslararası öğrenci ofisinden veya üniversitenin internet sitesinden bunların bir listesini alabilirsiniz. 
Eğer belli bir kulübün faaliyetleri ile ilgileniyorsanız onların toplantısına katılın. Eğer üniversitede bir çok 
uluslararası öğrenci varsa hiç şüphesiz bir uluslararası kulüp de olacaktır. 

Kültürel Aktiviteler 

Bir üniversite kampusunda bir çok kültürel faaliyet bulabilirsiniz. Tiyatrolar, konserler, filmler, 
konferanslar, sanat sergileri okulun yayınlarında ve panolarda ilan edilir. Eğer üniversite bir şehir 
merkezine yakınsa şehir gazetesinin eğlence ve sanat bölümlerinde çok daha fazla seçenek bulabilirsiniz. 

Sporlar 
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Spor Birleşik Devletlerde en çok tutulan zaman geçirme yöntemidir. Bir çok insan tenis, koşma, yüzme, 
ski gibi bireysel sporlara veya futbol, beysbol, buz hokeyi ve voleybol gibi takım oyunlarına meraklıdır. 
Şehirlerde amatörler için spor turnuvaları düzenlenir.  

Bütün üniversitelerin futbol, beysbol, basketbol, yüzme için kolejler arası takımları vardır ve bunlar diğer 
okullardan takımlarla kıran kırana yarışır. B.D. sporlarına yabancı olsanız bile hiç<değilse bir spor olayını 
izlemelisiniz. Bu karşılaşmaların ruhu ve heyecanı kampus hayatının bir parçasıdır. 

Bir çok üniversite kendi içinde spor takımlarının karşılaşmalarını gerçekleştirir ve bunlar ilgilenen herkese 
açıktır. Bu insanlarla tanışmak, spor yapmak ve eğitimin stresini azaltmak için iyi bir fırsattır. 

Sizinle Birlikte Olacak Yak ınlar ın ız İçin Düzenlemeler 

Eğer sizinle birlikte Birleşik Devletlere aileniz de gidecekse, düşünmeniz gereken şeyler vardır. 
Uluslararası öğrenci danışmanınız ailen iz için yerel toplumda var olan şeyleri araştıracaktır. 

Çocuklar için Okullar 

Birleşik Devletlerde eğitim her eyaletin sorumluluğudur. Her eyalet 6 ve 16 yaş arasındaki çocukların 
okula gitmelerini şart koşar. Bazı eyaletlerde bu çocuk liseden mezun oluncaya kadar sürer. Bir çok 
okulun beş yaşındaki çocuklar için anaokulları vardır. B.D. Federal kanununa göre devlet okulları 
anaokulundan 12inci sınıfa (K-12) kadar ücretsizdir. Bu eyalet sakini olmayanlar içinde geçerlidir. Ancak 
bir istisna vardır. Belirli bir federal statü anaokulundan sekizinci sınıfa (K-8) kadar eğitim veren okulların 
kayıt yaptırmak için F-1 vizesi isteyen öğrencilere I-20 formunu vermesini engellemiştir. Ancak yetişkin 
F-1 vizesi olanların ailesinden olanlar bu devlet okullarına kayıt yaptırabilirler. 

Özel gündüzlü okullar eğitim ücreti alırlar. Yatılı okullar eğitim ücretine ek olarak yatak ve yenmek ücreti 
alırlar. Çocuğunuzun son iki yılına ait transkriptleri yanınızda getirmeniz onun yeni sınıfına uygun 
seviyede yerleştirilmesin yardımcı olur. Uluslararası öğrenci danışmanınıza çocuğunuzu okula nasıl 
yazdıracağınızı sorun. 

Çocuk Bakımı 

Tam-zamanlı veya yarı-zamanlı çocuk bakımı için değişik seçenekler vardır: 

Evde Gündüz Bakımı: Bir çok kadın ve genç kız çocuk bakıcılığı yapar. Genellikle çocuklara ve okul 
öncesi çocuklara bakarlar.Bazen çocuk bakıcısı eve gelir bazen anne çocuğu bakıcının evine götürür. 
Ücretler değişir. 

Gündüz Bakım Merkezleri: Gündüz bakım merkezleri kiliseler tarafından işletilen kamu merkezleri 
veya özel kuruluş olabilir. Bunlar okul öncesi çocukları kabul ederler ve bazen çocuğun tuvalet eğitimi 
almış olmasını şart koşarlar. Bazı merkezler anne babası çalışan çocukları okuldan çıkınca da alırlar. 
Çocuğu anne babası getirir ve götürür. Ücretler çok değişir ama büyük şehirlerdeki gündüz bakım 
merkezleri oldukça pahalıdır. 

Kreşler ve Okul öncesi Yuvalar: Bu özel okullar genellikle üç ile beş yaş arasındaki çocuklara açıktır. 
Okulların çoğu haftada iki ile beş gün arasında sabah veya öğleden sonra çalışır. Oyun dışında çocuklar 
anaokuluna hazırlanırlar. 

Eşler için Faaliyetler 

Siz bir uluslararası öğrenci eşiyseniz, yeni evinize alışmanız ve daha mutlu olmanız için kendinizi meşgul 
tutmalısınız. Çalışmanıza izin verilmeyecek olsa da, bu yeni ilgi alanları keşfetmek, ingilizcenizi 
ilerletmek veya bir iki ders almak ,ç,n iyi bir fırsat olacaktır. Uluslararası öğrenci danışmanınız aşağıdaki 
seçeneklerden bazılarını önerebilir: 
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Okul Velileri Kulübü: Bir çok okulun Veli-Öğretmen Dernekleri (PTA) vardır. Okula bağlı olarak farklı 
görevler üstlenirler. Hafta içinde okul sizin kütüphanede, okul ofisinde, veya bir sınıfta yardımınıza 
ihtiyaç duyar. Çocuğunuzu kaydettirirken bu konunun ayrıntılarını sorabilirsiniz. 

İkinci Dil Olarak İngilizce / English as a Second Language (ESL) Sınıfları: Üniversiteler veya 
uluslararası merkezler, yerel yetişkin eğitimi merkezleri, community kolejleri, veya gönüllü programları 
ESL programları sunarlar. İngilizce öğreniyorsanız veya ilerletmek istiyorsanız  bu iyi bir fırsattır. Daha 
fazla bilgi için bu dizinin üçüncü kitapçığına Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan 
Eğitim, ve Akreditasyon’a bakın. 

Akademik Dersler: Eşinizin gittiği üniversiteye normal, özel veya dinleyici öğrenci olarak 
başvurabilirsiniz. eğitim ücretlerini danışın.  

Diğer Dersler ve Eğlence: Bir çok okul ve kuruluş akademik kredi vermeden sürekli eğitim sunarlar. 
Dersler çok çeşitli konulardadır. Bölgenizde bu gibi programlar olup olmadığını öğrenci danışmanınıza 
sorun. 

Gönüllü Çalışma: Hastaneler, okullar, gündüz bakımevleri, ve diğer kamu kuruluşları gönüllülerin 
ücretsiz çalışmalarını memnuniyetle karşılar. Bir çok alanda fırsatlar vardır. Telefon rehberlerindeki sarı 
sayfalarda “Gönüllü Hizmetler” veya “Sosyal Hizmet Kuruluşları” başlıkları altında sıralamalar vardır. 
Ayrıca, üniversitenin de bir gönüllü ofisi vardır. Ayrıca İnternette de arama yapabilirsiniz. 

Klüpler ve Organizasyonlar: Bir çok insan bahçe, yemek, müzik, tiyatro, örgü, kağıt oyunları gibi ortak 
ilgilere odaklanan klüpler veya kuruşluklardan zevk alır. Bu kuruluşların bir listesini uluslararası öğrenci 
danışmanınızdan veya halk kütüphanesinden elde edebilirsiniz. 

Özetleyecek Olursak 

− Kampus yakınındaki ve internet üzerindeki farklı bankaları inceleyerek sizin ihtiyaçların için en 
uygununu seçin. 

− Birleşik Devletlerde çok çeşitli posta ve telefon hizmeti vardır. 

− Hem kampusta hem de sizin topluluğunuzda sağlık hizmetleri vardır. Kampusa vardıktan kısa bir süre 
sonra bu konuda bilgi edinin. Hastalanırsanız nereye gideceğinizi bilirsiniz. 

− Bir araba satın almadan önce sizin için en pratik ve en ucuz ulaşım yönteminin bu olduğuna karar 
verin. Eğer araba alacak olursanız oturduğunuz eyaletten bir ehliyet alın.  

− Birleşik Devletler değişik ve ilginç bir ülkedir ve siz gezmek isteyeceksiniz. Yerel seyahat acentesine 
indirimler ve seyahat promosyonları konusunda danışın ve Birleşik Devletlere hareket etmeden önce 
uluslararası ziyaretçilere sunulan özel teklifleri inceleyin.  

− Yeni şehrinizde dikkatli olmak ve aklınızı kullanmak güvende olmanıza yardımcı olacaktır. 

− Toplulukta ve kampustaki faaliyetlerden, klüplerden ve spor faaliyetlerinden yararlanın. Bu sizin 
insanlarla tanışmanıza, arkadaş edinmenize ve kültürü ve insanları tanımanıza yardımcı olacaktır. 

− Uluslararası öğrenci danışmanınız ailenizin yeni evine yerleşmesine ve okullar ve eşler için fırsatlar 
konusunda size yardımcı olacaktır. 

Yararl ı  İnternet Siteleri 

B.D. Posta Hizmeti 

http://postcalc.usps.gov/ 
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http://www.usps.gov 

Kullanılmış Araba Fiyatları 

http://www.kbb.com 

Seyahat Siteleri 

http://www.expedia.com 

http://www.travelocity.com 

http://www.amtrak.com 

http://www.greyhound.com 

http://www.experiment.org 

Kampus Güvenliği ve Kişisel Güvenlik  

http://campussafety.org/ 
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S E K İ Z İN C İ  B Ö L Ü M -  Y E N İ  B İ R  Ç E V R E Y E  U Y U M  
G Ö S T E R M E K  
Bir turist olarak yabancı bir şehre veya ülkeye kısa süre için gitmek eğlenceli olabilir ama birkaç aydan 
daha uzun süre orada yaşamak ve okumak çok farklı bir deneyimdir: İnsanları ve yeri çok daha derinden 
tanırsınız. aynı zamanda bazı fiziksel, zihinsel ve sosyal zorluklarla uğraşmanız gerekir. Yinede yabancı 
bir ülkede yaşamak çok keyifli olabilir. Birleşik Devletlerde uzun bir süre okuyan ve yaşayan insanlar 
ülkelerine olumlu duygularla dönerler. Bu bölüm sizin için geçiş dönemini kolaylaştıracak bilgiler içerir. 

Jet Lag (Saat fark ından doğan uyku düzensizliğ i  ve yorgunluk) 

Çıkış ülkenize bağlı olarak Birleşik Devletlere vardıktan sonra üstesinden gelmeniz gereken ilk şeylerden 
birisi “jet lag”dir. Bu bedeninizin yeni bir zaman bölgesine uyum göstermesidir. Bedeniniz yeni bir 
günlük ritme alışırken, başınız ağrıyabilir, dönebilir, uykusuzluk veya uykulu olma hali olabilir.  Bir çok 
insan için saat farkının her saati için bir gün jet lag yaşanır. Ancak, en kötü kısmını çabuk atlatabilirsiniz. 
Bu alışma döneminden sonra normal olmaya ve düzgün bir günlük program uygulamaya başlayabilirsiniz. 

Bu geçiş esnasında kendinize yardımcı olmak için yapabileceğiniz bir kaç şey vardır. Normal yeme ve 
uyku düzenini uygulamaya çalışın. Gün ortasında uyuklamaktan kaçının. Onun yerine yürüyüşe çıkın, 
spor yapın veya yorgunluk hissettiğinizde arkadaşlarınızla buluşun. Güneşe çıkmak veya aydınlıkta 
durmak beden saatinizi sıfırlamanıza yardımcı olur.  Jet lag’den ötürü Birleşik devletlere derslerinizin 
başlamasından birkaç gün önce gelmeniz önerilir. 

Dil Sorunlar ı  

Bir sınıfta yabancı dil konuşmak başka ama bir toplum içinde o dili her gün kullanarak yaşamak 
bambaşkadır. Birleşik Devlerdeyken karşılaşabileceğiniz bazı dil problemleri aşağıdadır: 

− Yerel aksanı hemen anlamayabilirsiniz. Bölgesel aksanlar çok değişir. Birleşik Devletlerin  her 
köşesinden gelmiş bir grup insan arasında Amerikalılar genellikle kimin Boston’dan, New York'tan, 
Orta Batıdan, veya güneyden geldiğini konuşma şekillerine bakarak anlarlar. Yerel aksana alışmak 
için kendinize zaman tanıyın. Bir süre sonra siz de onlar gibi konuşmaya başladığınız fark 
edeceksiniz. 

− Amerikalılar sizi hemen anlamayabilirler. Sizin de kendi aksanınız olacak ve farklı bir sözcük varlığı 
kullanacaksınız. Anlaşıldığınızdan emin olmak için yavaş konuşmayı deneyin. Eğer siz onları 
anlamakta zorlanıyorsanız onlara yavaş konuşmalarını söylemekten çekinmeyin. 

− Amerikalılar konuşmalarında çok fazla argo ve anlaşılmaz sözler kullanır. Dilleri çok renkli ve 
imgelerle doludur. Tam olarak anlayabilmeniz için zaman gerekir. 

− Mizah, zeka kıvraklığı ve iğneleme Amerikan İngilizcesinin ayrılmaz parçasıdır. Bazı uluslararası 
öğrenciler bu teklifsiz konuşma stiline uyum göstermekte ve karşısındakinin ciddi olup olmadığını 
anlamakta zorlanırlar. Bu saygısızlık olarak değil de samimiyet olarak algılanmalıdır.  

− Eğitim programınızda veya iş yerinizde uygulanan bütün kısaltmaların ve teknik terimlerin anlamını 
bilmeyebilirsiniz. “Poli sci” veya “dorms” gibi terimler karşılaşacağınız kampus argosunun birer 
parçasıdır. Kısaltmalar genellikle kelimenin ilk hecesini kullanır veya iki veya daha fazla kelime 
birlikteyse onların ilk harflerinin alır. Eğer bir kelimeyi veya kısaltmayı anlamazsanız, anlamını 
sormanız yeterlidir.  
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Dile uyum sağlamak için kendinize süre tanıyın ve insanlara ne söylediklerini sormaktan çekinmeyin. 
Yanınızda küçük bir sözlük bulundurmak yararlı olur. Her şeyden önemlisi hata yapmaktan çekinmeyin. 
Bu sizin öğrenme deneyiminizin bir parçası olacaktır. 

Kültür Şoku 

Kültür şoku sizinkinden son derece farklı olan yeni bir ülkeye ve yeni bir kültüre alışma sürecidir. Artık 
karşınızda evinizin alışılmış işaretleri veya yüzleri yoktur. İklim, yiyecekler ve manzaralar kadar insanlar 
da size garip gelebilir. İngilizceniz umduğunuz kadar iyi olmayabilir. B.D. akademik yaşamından ve 
yaşamın hızından ummadığınız kadar çok etkilenebilirsiniz. 

Eğer böyle hissederseniz paniklemeyin. Kültür şoku normal bir tepkisidir. B.D. kültürüne alıştıkça ve 
etrafınıza alıştıkça uyum sağlamaya başlayacak ve yeni çevrenizi ve hayat tarzını anlamaya 
başlayacaksınız. 

Uluslararası öğrenciler kültür şokunu değişen ölçülerde yaşarlar; bazıları farkına bile varmazken diğerleri 
uyum sağlamakta çok zorlanırlar. Genellikle yaşayacağınız kültür şokunun dört aşaması vardır: 

“Balayı” Durumu: Yeni evinizdeki ilk birkaç hafta çok heyecan verici olacaktır. Her şey yeni ve ilginç 
olacak ve yerleşmek ve derslere başlamakla o denli meşgul olacaksınız ki, evi özlediğinizin farkına bile 
varamayacaksınız. 

Alınganlık ve Düşmanlık: Tatilde olmadığınızı ve burada yaşadığınızın farkına vardıkça öfke ve 
düşmanlık hissedebilirsiniz. Bazen Amerikalılara ve onların yaşam biçimlerine karşı düşmanlık 
hissedebilirsiniz ve önemsiz alınganlıklar bile düşmanlığı alevlendirebilir. 

Anlayış ve Uyum: Zaman geçtikçe yeni çevrenizi daha iyi anlayacak ve farkına bile varmadan yeni 
evinize alıştığınızı hissedeceksiniz. Alınganlık ve düşmanlık duygularınız daha seyrekleşecektir. 

Bütünleşme ve Kabul: Son olarak en azından belli bir seviyede üniversitenizi ve yeni şehrinizi eviniz 
olarak kabul ettiğinizi hissedeceksiniz. Arkadaşlar ediniş olacak ve çevrenizin sizi sizin onları kabul 
ettiğiniz gibi kabul ettiğini göreceksiniz.  

Her aşamanın uzunluğu ve yoğunluğu kişiye bağlıdır ama hiç kimse bundan tam olarak kaçamaz. Önemli 
olan kültür şokuyla uğraşan bir tek siz olmadığınızı bilmektir. Aşağıda kültür şokunun bazı çok rastlanılan 
belirtilerini ve onlarla baş edebilmek için bazı önerileri bulacaksınız: 

Sıla hasreti: Vatanınızı, ailenizi ve arkadaşlarınızı özlersiniz. Sık sık evi düşünür, ailenizi ve 
arkadaşlarınızı telefonla arar veya onlara mektup yazarsınız, ve belki de sık ağlarsınız. 

Evle bağlantıda olmak iyidir ama bunun sizin yeni arkadaşlar edinmenize mani olmamasına dikkat edin. 
yurtta, sınıfta ve uluslararası öğrenci merkezi aracılığıyla yeni insanlarla tanışmak için gayret edin. bir 
komiteye, ilgi grubuna veya spor takımına katılabilirsiniz. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir konu bulun – 
örneğin müzik, yemek, veya bir etkinlik – ve bunu Amerika’da kendinizi evinizde hissetmeniz için bir 
başlangıç noktası haline getirin. 

Düşmanlık: Önemsiz alınganlıklar sizi alışılmadık biçimde kızdırıyor, ve Birleşik Devletlerdeki 
yaşamınızın sorununuzun kaynağı olduğunu düşünüyorsunuz. Beklentilerinizin karşılanmadığını 
hissediyorsunuz. Yabancı bir ülkede yaşamaya alışmak zaman ister ve bazı şeyleri yeniden öğrenmek 
gerekir. Sabırlı olun ve anlamadığınızı hissettiğinizde sorular sorun. Belki de beklentileriniz çok yüksek 
veya çok düşüktü. Birleşik Devletlerde yaşamak ve okumanın ne anlama geldiği konusundaki algılamanızı 
belki de gözden geçirmelisiniz. Uluslararası öğrenci danışmanı ile konuşun ve sizi sinirlendiren sorunları 
çözmeye çalışın.  

Bağımlılık: Vatandaşlarınıza, arkadaşlarınıza veya Uluslararası öğrenci danışmanına bağımlı hale 
geldiğinizi ve tek başına hiçbir şey yapamadığınızı hissediyorsunuz. Başka birinin yardımı veya onayı 
olmadan bir şeyler yapmaktan korkuyorsunuz. 
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İlk birkaç gün için destek alabileceğiniz birileri olması iyi bir şeydir. ancak, aynı zamanda, zorlukları 
göğüslemeli ve kendi başınıza başarmalısınız. Hata yapabilirsiniz ve onlardan öğrenirsiniz. Aynı zamanda 
sadece kendi vatandaşlarınızla  değil, değişik arkadaşlar edinmeli ve Amerikan eğitimi deneyiminizden 
tam olarak yararlanmalısınız. 

Özgüvenin kaybı: Yaptığınız her şeyin yanlış olduğunu, hiç kimsenin sizi anlamadığını, arkadaş 
bulmakta zorlandığınızı hissediyorsunuz. Giyim ve düşünce tarzınızı sorgulamaya başladınız çünkü 
çevrenize uymadığınızı düşünüyorsunuz.  

Eğer yaptığınız her şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bir arkadaşınız veya uluslararası öğrenci 
danışmanı gibi güvenebileceğiniz bir kimseden geri besleme isteyin. Yanlış olan belki başkalarının sizi 
nasıl algıladığı değil de sizin kendinizi nasıl algıladığınızdır. Görünüşünüz, davranışınız ve düşünceleriniz 
konusunda endişelenmeyin. Birleşik Devletler çok farklılıkları olan bir ülkedir ve Amerikalılar farklı 
görünen veya davranan insanlara alışıktır. En önemlisi mizah anlayışınızı kaybetmeyin. 

Değer yargıları şoku: Kendinizi kendi kültürünüzde kabul edilemeyecek durumlarda buluyorsunuz ve 
bunlara alışmakta zorluk çekiyorsunuz. Örneğin, erkek ve kadın ilişkileri, Amerikan yaşamının 
teklifsizliği, politik veya dini tutumlar, veya Amerikalıların sosyal davranışları size ahlak dışı veya kabul 
edilemez gelebilir.  

Sizi şaşırtan veya rahatsız eden şeyler hakkında bilgi edinmeye çalışın ve esnek, saygılı ve açık fikirli 
olun. Ülkenizde çok tutulmayan veya yasak olan konularda daha fazla bilgi edinmeniz için bir fırsat 
olabilir. Yeni kültürel çeşitlilikten ve çeşitli kültürel bakış açılarından zevk almaya çalışın. Birleşik 
Devletlerde bir süredir yaşayan ama sizin kültürünüzden birisiyle konuşmak ve bu kişinin değer yargıları 
şokunu nasıl atlattığını öğrenmek yararlı olabilir. 

Kültür şokunun yarattığı stresle başa çıkabilmek için diğer stratejiler aşağıdadır: 

− Gelmeden önce neler olabileceğini bildiğinizden emin olun. Birleşik Devletleri anlatan bu rehberi ve 
diğer kitap ve dergileri dikkatle okuyun ve Amerikan yaşamı ve adetleri hakkında daha fazla bilgi 
edinmeye çalışın. Amerikan insanları, hükümetleri, ulusal kahramanları, bayramları konusunda daha 
fazla şey öğrenebilmek için B.D. tarihini biraz okuyun. Bu size kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak 
yönlendirmeniz için yararlı olacaktır. 

− İyi beslenin, iyi uyuyun, ve kendinize iyi bakın. 

− Spor yapmak stresi ve gerilimi ortadan kaldırmanın en iyi yoludur. Bir spor kulübüne üye olun veya 
açık hava faaliyetlerine katılın. 

− Yeni çevrenizi gezmek için zaman ayırın. Yerel dükkanları, parkları, faaliyet merkezlerini keşfettikçe 
kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Gereksiz yere sık sık kaybolmamak için yanınızda bir harita 
bulundurun.  

− Aileniz ve arkadaşlarınızla yazışarak onlara deneyimlerinizi aktarın. 

− Gevşemek için kendinize zaman ayırın. Müzik dinleyin, eğitiminizle ilgisi olmayan kitaplar okuyun, 
ve ara sıra erkenden yatın. 

− Mizah duygunuzu kaybetmeyin. Hatalarınız konusunda umutsuzluğa kapılmak yerine onlara gülüp 
geçin.  

“İlk başlarda ABD’de yaşamaya alışmak konusunda çok zorluklar yaşadım. Beni 
en sinirlendiren şey en basit şeylerin bile nasıl çalıştığını bilmemekti. Örneğin, 
daha önce hiç Amerikan tarzı çamaşır makinesi kullanmamıştım ve en iyi 
giysilerimi mahvettim. Amerikan bankacılık sistemine alışmam çok uzun sürdü 
çünkü daha önce hiç ATM ve kişisel çek kullanmamıştım. Sıcaklıklar ve ölçüler 
gibi basit şeyleri anlamam zor oldu çünkü Amerikalılar metrik sistemi 
kullanmıyorlar. Bazen kendimi gerçekten aptal gibi hissettim ve bu beni 
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umutsuzluğa itti. Ama bir süre sonra bütün bu şeyleri düşünmeden yapabilmeğe 
başladım.  Sanırım alışmak için kendime bir süre tanımam gerekiyordu.”—Diana, 
Bulgaristan 

Amerikal ı lar 

Hiç şüphe yok ki, Amerikalılar hakkında iyi kötü hikayeler duydunuz. Amerikalılarla daha önce 
karşılaştığınız için  veya Amerikalıların ne olduğu ve neler yaptıkları hakkında izlenimlerinizi 
renklendiren filmler ve televizyon programlarından edindiğiniz önyargılı fikirleriniz var. Ancak Amerikan 
toplumu son derece çeşitli ve karmaşık olup, birkaç hikayeye veya stereotiplere indirgenemez. Coğrafi 
bölgeler arasında, kırsal ve kentsel alanlar arasında ve sosyal sınıflar arasında önemli farklar vardır. 
Ayrıca, dünyanın dört bir yanından kendi kültürleri ve değer yargıları ile Birleşik Devletlere gelmiş olan 
milyonlarca göçmen in varlığı Amerikan yaşamına daha da çeşitlilik ve tat katar. 

Aşağıda anlatılan özellikler “tipik Amerikalı” olduğu düşünülen özelliklerin bazılarıdır: 

Bireysellik 

Amerikalılar kendilerini belki de her şeyden çok birey olarak görürler. Güçlü aile bağları ve gruplara  
bağlılık vardır ama bireysellik ve bireysel haklar en önemli şeydir. Bu bencil bir tavır gibi görünse de, 
Amerikalıları diğer kişilere dürüst bir  saygı duymaya ve insanların eşitliği konusunda ısrarcılığa yöneltir. 

Bireyselliğe gösterilen bu saygıyla ilgili olarak Amerikan özellikleri olan bağımsızlık ve kendine güven 
vardır. Erken yaşlardan itibaren, çocuklara kendi ayakları üzerinde durmaları, yani bağımsız olmaları 
öğretilir. B.D. öğrencilerinin çoğunun anne babalarının isteklerine uymak yerine, kendi derslerini 
seçmelerine, ana dallarına kendi başlarına karar vermelerine, kendi kariyerlerini sürdürmelerine, kendi 
evliliklerini düzenlemelerine, çok şaşırabilirsiniz.  

Dürüstlük ve açık sözlülük Amerikan bireyselliğinin iki tane daha özelliğidir. Bunlar Amerikalılar için 
kişisel şeref veya rezil olmaktan kurtulmaktan daha önemlidir. Amerikalılar bazen kaba görünebilirler ve 
kibar konuşmalarda sizin utandırıcı ve tartışmalı ve hatta saldırgan bulacağınız konuları ortaya atabilirler. 
Amerikalılar sadede gelme konusunda hızlı davranırlar ve sosyal hoşluklar için fazla zaman harcamazlar. 
Bu gerçekçilik Amerikalıları üçüncü şahıslardan tartışmalara arabuluculuk yapmalarını istemek yerine 
anlaşmazlıklar üzerinde konuşup gidermeye, yanlış anlamaları kendileri çözmeye iter. 

Yine, Amerikalıları tanımlarken ister kişilikleri olsun, ister giyimleri anahtar kelime bireyselliktir. Ancak 
genelde Amerikalılar gayri resmi giyinip eğlenmekten ve yaşça veya sosyal konum açısından büyük bir 
fark olsa bile birbirlerine teklifsizce davranmaktan zevk alır. Öğrenciler ve profesörler birbirlerine 
isimleriyle hitap ederler. Uluslararası öğrenciler bu gayri resmiliği saygısızlık ve hatta kabalık olarak 
görürler ama bu Amerikan kültürünün bir parçasıdır.Her ne kadar Amerikalıların gelenekler konusunda 
bazen saygılı ve hatta duygusal davransalar bile genelde belirlenmiş sosyal kurallara çok az önem verilir. 

Rekabet Yeteneği 

Amerikalılar başarıya çok yüksek değer verirler ve bu onları sürekli olarak birbirleriyle yarışmaya iter. 
Her yerde dostça ve o kadar da dostça olmayan rekabet görürsünüz. Amerikan tarzı olan arkadaşça 
şakalaşma veya takılma, son sözü söyleme ve hızlı ve nükteli cevap verme rekabet formlarıdır. Bu tarz bir 
davranış Amerikalılar için doğaldır, ama uluslararası öğrenciler bunu küstahça ve rahatsız edici bulabilir. 

Amerikalılar ayrıca sporda, iş hayatında, ve daha bile günlük sıradan şeylerde başarıdan etkilenirler. 
Örneğin, kitaplar ve filmler, kaliteleri açısından değil, kaç kopya sattığı ve ne kadar kar ettiği açısından 
değerlendirilir. Üniversitede de başarıya, notlara ve not ortalamasına önem verilir.  
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Öte yandan, Amerikalılar genellikle rekabetçi olsalar da, ekip çalışması yapmak ve belirli bir hedefe 
ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yaparlar.  

Başarıyı Ölçmek 

Amerikalılar genellikle materyalist ve başarıya şartlanmış olmakla suçlanır. Bir insanın ne kadar parası 
olduğu, bir iş anlaşmasının ne kadar kar getireceği, veya bir kişinin ne kadar mal biriktirebileceği 
genellikle onların başarı tanımıdır. Bu Amerikan özelliklerinden biri olan rekabet yeteneği ile ilgilidir. 
Amerikalıların çoğunun randevuları için bir takvimi vardır ve programlara göre yaşarlar. 

Onlar daima randevularına vaktinde gitmek için uğraşırlar. Uluslararası öğrencilere Amerikalı öğrencilerin 
daima acelesi varmış gibi gelir ve bu onların kaba oldukları izlenimini verir. Ancak bu tavır Amerikalıları 
verimli kılar ve programlarını uygulayarak bir çok şeyi tamamlarlar. 

Ancak birçok Amerikalılar, bu başarı tanımına katılmaz; hayatın basit zevklerinin tadını çıkartırlar ve ne 
aşırı hırslı ne de saldırgandırlar. Bir çok Amerikalılar maddeten başarılı olup, yaşamın kültürel, ruhsal ve 
insani yönlerinin de keyfine varacak zaman bulurlar. 

Amerikan toplumu ve değerleri konusunda daha fazla bilgi için http://usinfo.state.gov/usa/  adresini 
ziyaret edin. 

Sosyal Adetler 

Günlük yaşamın bir çok sosyal ve davranışsal yönleri ülkeden ülkeye değişir. Bazı öğrenciler ilk 
zamanlarda Amerikalıların davranış biçimlerini ve belli cümleleri kullandıklarında ne demek istediklerini 
anlamakta zorlanabilirler. B.D. sosyal adetlerini genelleştirmek zordur ama aşağıdaki uygulamalar 
oldukça standarttır. 

Selamlama 

− “Nasılsınız/How do you do,” “Günaydın/Good morning,” “İyi günler/Good afternoon,” ve “İyi 
akşamlar/Good evening” resmi selamlamalardır; genellikle insanlar sadece “Hi” veya “Hello.” derler. 

− Birbirleriyle ilk karşılaştıklarında erkekler sıkı bir şekilde el sıkışırlar. Kadınlar karşılaştıkları  
insanların elini sıkar ama bu evrensel değildir. Ayrılırken, Amerikalılar genellikle “Hoşça kal/Good-
bye” veya sadece “Bye.”derler. Daha anlamlı selamlama şekilleri arasında “İyi günler dilerim/Have a 
nice day,” “Sizi gördüğüme sevindim/Nice to see you,” veya “Sonra görüşürüz/See you later.” 
sayılabilir. 

− İyi arkadaşlar, aile bireyleri, veya aralarında romantik bir ilişki insanlar karşılaştıklarında birbirlerine 
sarılıp öpebilirler. Bu tarz selamlama sadece birbirlerini çok iyi tanıyan ve yakın bir ilişki paylaşan 
insanlara aittir.  

− Sosyal adetlerin ülkenin farklı bölgelerinde ve genç ve yaşlı insanlar arasında farklı olacağını 
unutmayın. 

İsimlerin Kullanılması 

− Birleşik Devletlerde isimler diğer ülkelere kıyasla daha kolayca kullanılırlar. Kendinizle aynı yaşta 
veya daha genç birisiyle karşılaşır karşılaşmaz ona hemen ismiyle hitap edebilirisiniz.  

− Yetkili kişilerle, profesörlerinizle, veya büyüklerinizle konuşurken, onlar sizden onlara isimleriyle 
hitap etmenizi istemedikleri sürece erkeklere “Mr.” bayanlara “Ms.” demelisiniz.  
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− Bazı Amerikalı bayanlar “Mrs.” veya “Miss” yerine “Ms.” (mizz olarak telaffuz edilir) olarak 
çağrılmayı tercih ederler. Bu hem evli hem de bekar bayanlar için kullanılabilecek nötr bir hitap şekli 
olup, konuştuğunuz bayanın evli mi bekar mı olduğunu bilemediğiniz zaman yararlıdır. 

− Birleşik Devletlerde isimle “Mr.,” “Mrs.,” “Miss,” veya “Ms.” kullanmak adet değildir. Eğer adı Larry 
Jones olan birisiyle tanışırsanız ona Mr. Larry değil Mr. Jones demelisiniz. 

− Birleşik Devletlerde takma adlar kullanmak çok yaygındır. Kibar bir şekilde yapıldığı takdirde takma 
adla çağırılmak kötü bir şey değildir. ve genellikle kabul ve sevgi belirtisi olarak dikkate alınır. 

− İnsanlara onlara nasıl hitap etmenizi istediklerini sormaya ve onların size ne demelerini istediğinizi 
söylemeye çekinmeyin. Bu tanışmaları kolaylaştıracaktır.  

Dostça Davranmak ve Arkadaşlık 

Amerikalılar dost canlısı insanlar olarak tanınırlar. Amerikalıların hiç tanımadıkları insanlarla bile 
teklifsiz ve rahat olmaları olağanüstü bir durum değildir. Birleşik Devletlerdeyken, hiç tanımadığınız biri 
sebepsiz yere size “Hi!” derse şaşırmayın. Ancak dostluk ve arkadaşlık arasında bir fark vardır. Her kültür 
gibi arkadaşlıkların ve yakın ilişkilerin oluşması için zaman gerekir. 

Amerikalıların arkadaşlıkları başka kültürlerdeki insanlar arsındaki arkadaşlıklarla kıyaslandığında daha 
kısa süreli ve daha hafif olur. Amerikalılar için yaşamları boyunca bir tek yakın arkadaşları olması ve 
diğer arkadaşlarını sadece sosyal tanıdıklar olarak görmeleri çok normaldir. Bu tutumun arkasında belki 
de Amerikan hareketliliği ve Amerikalıların diğer insanlara bağımlı olmayı sevmemeleri yatıyor olabilir. 
Arkadaşlıklarını sınıflandırırlar, iş arkadaşları, basket takımındaki arkadaşları, aile dostları gibi. Aşağıda 
Amerikalıların davranışlarının diğer özelliklerinden bazılarını bulacaksınız: 

− Amerikalılar sınıfta tanıştıkları kimselere arkadaş olarak bakarlar. Ancak, farklı arkadaşlık seviyeleri 
vardır, ve bu insanlara arkadaş deseler bile onlara her zaman yakın duygusal bağlar hissetmezler. 

− Birleşik Devletlerde insanlara rastladığınızda genellikle size “Nasılsın?” veya “Nasıl gidiyor?” diye 
sorarlar. Bunlar kişisel sorulardan çok kibar cümlelerdir ve daima dürüst bir cevap beklemezler. Bu 
kişiyle iyice tanışıyorsanız, kendinizi gerçekten nasıl hissettiğinizi söyleyebilirsiniz. Aksi takdirde, 
kendinizi iyi hissetmeseniz bile vereceğiniz cevap “İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?” şeklinde 
olacaktır. 

− Amerikalılar genellikle dokunarak iletişim kurarlar. Birinin omsuzuna ellerini koyarak sıcak duygular 
ifade ederler, dirsekleriyle dürterek mizah duygularını belirtirler, veya güven verme ifadesi olarak 
sırta hafif bir vuruş yaparlar. Karşılaştıklarında genellikle kucaklaşırlar. Bu dostça el kol hareketlerine 
çok sık rastlanır ve bunlar fazla samimi ve saygısız olarak nitelendirilmemelidir.  

− Amerikalılar bir çok kültüre kıyasla bir birlerine daha çok dokunsalar da konuşmalar veya sosyal 
toplantılar sırasında aralarına oldukça büyük bir fiziksel mesafe koyarlar. Herkesin etrafında bir 
rahatlık bölgesi vardır. Eğer konuşma esnasında siz ona yaklaştıkça bir Amerikalı geri giderse bundan 
alınmayın. 

− Erkeklerin ve kadınların uzun süreli platonik ilişkileri olur. Bu bazı yabancı ziyaretçileri şaşırtabilir. 
Karşıt cinsten insanlar hiçbir zaman romantik bir ilişkiye girmeden birlikte sinemaya, restorana, 
konsere gidebilirler.  

− Amerikalılar genellikle evlerine misafir çağırmaktan hoşlanırlar ve siz onların davetini kabul 
ederseniz çok mutlu olurlar. Davetleri kabul etmek konusunda onlara karşılık vermeseniz bile – evden 
uzak olduğunuzu biliyorlar ve sizden böyle bir şey beklemiyorlar - duraksamayın veya kendinizi 
rahatsız hissetmeyin. 
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− Kampus yaşantısına katılmak arkadaşlık kurmak için iyi bir yoldur. Her üniversite çeşitli 
organizasyonlar, komiteler, spor kulüpleri, akademik topluluklar, dini gruplar ve ilgilenen herkesin 
katılabileceği diğer  aktiviteler sunar. 

Her kültürde olduğu gibi iyi arkadaş olmak zaman alır. Sabırlı olun, olabildiğince çok sayıda insanla 
tanışın. ve zaman içinde Birleşik Devletlerdeyken bir ömür sürecek arkadaşlıklar kurabilirsiniz. 

Birleşik Devletler son derece hareket ve değişimle dolu aktif bir topluluk olduğundan, insanlar sürekli 
hareket halindedirler. Bu son derece yüklü atmosferde Amerikalılar bazen kaba veya sabırsız görünebilir. 
Sizi olabildiğince kısa sürede tanımak ve yollarına devam etmek isterler.  Bazen, ilk başlarda size çok 
kişisel gelebilecek sorular sorarlar. Hiçbir art niyetleri yoktur, soru onların gerçek ilgisinden veya 
merakından kaynaklanmış olup konunun özüne inmek için acele etmelerinin sonucudur.  Aynı şey sizin 
için de geçerlidir. Eğer bir Amerikan davranışını anlamıyorsanız veya Amerikalıları nelerin mutlu ettiğini 
anlamak istiyorsanız onlara kendileriyle ilgili sorular sormaktan çekinmeyin.  Amerikalılar genellikle  
ülkeleri konusunda her şeyi veya ilgi duyduğunuz ve Amerikan olan her şeyi açıklamaya can atarlar. O 
derece ki, dinlemekten yorulabilirsiniz. Amerikalılar bir de konuşma sırasındaki sessizliklerden rahatsız 
olurlar. Sessizlikle uğraşmaktansa havadan, spordan bahsetmeyi tercih ederler.  

Diğer yandan, Amerikalıların uluslararası coğrafya veya doğrudan Birleşik Devletleri ilgilendiren bir şey 
olmadıkça dünyadaki olaylar hakkında fikir sahibi olmalarını beklemeyin. Birleşik Devletler coğrafi 
olarak diğer uluslardan uzak olduğu için, bazı Amerikalılar dünyanın öbür etraflarında neler olup bittiği ile 
pek ilgilenmezler.  

Sosyal Davetler 

− Amerikalılar çok kibar insanlardır. Bu genellikle konuşmalarda ifade edilir. Bir Amerikalı için bir 
konuşmayı “Bir ara buluşalım.”, Fırsat bulunca ziyarete gel.” veya “Beraber kahve içelim.” diyerek 
bitirmesi çok normaldir. Ancak, bu davetler genellikle ciddiye alınmamalıdır. Bir davet yer ve zaman 
belirtilmediği sürece kesin sayılmaz.  

− Eğer bir daveti kabul ettiyseniz veya bir toplantı ayarlandıysa, Amerikalılar sizin kararlaştırılan yere 
doğru zamanda gitmenizi beklerler. Bir daveti kabul edip te gitmemek veya 10 ila 20 dakika geç 
gitmek kabalık olarak algılanır. Amerikalılar oldukça dakiktir. Eğer bir randevuyu iptal etmeniz 
gerekiyorsa veya geç kalacağınızı biliyorsanız, iptal etmek veya yeniden planlamak için arkadaşınızı 
veya davet sahibini aramanız gerekir. 

− Eğer birisinin evine bir parti veya akşam yemeği için davet edilmişseniz, ne giydiğiniz bazı 
durumlarda önemli olduğundan bu davetin resmi, yarı resmi veya rahat bir davet mi olacağını sorarak 
ona göre giyinebilirsiniz.  

− Birisinin evine resmen davet edildiyseniz, ev sahibinize bir hediye götürmek saygılı bir davranıştır. 
Bu hediye bir şişe şarap, bir kutu çukulata veya çiçek olabilir. Dostlar birbirini teklifsizce ziyaret 
ettiğinde hediye gerekmez. 

− Ayrılırken ev sahibinize teşekkür edin. Ayrıca ertesi gün bir teşekkür notu göndermek veya telefon 
ederek teşekkür etmek de saygılı bir davranıştır. 

Flört Etmek ve İlişkiler 

Bir çok uluslararası öğrenci için, Amerikan buluşma ve ilişki ritüelleri anlaşılması en zor şeylerden 
birisidir. Diğer bir çok kültürün tersine, Amerikan kültüründe romantik ilişkileri düzenleyen kabul edilmiş 
bir biçim yoktur. Evrensel olarak doğru olmasa da aşağıdaki genel açıklamaları yararlı bulabiliriniz: 

− Erkekler ve kadınlar birbirlerine eşit insanlar olarak merasimsiz ve rahat bir biçimde davranırlar. 
Genellikle erkek ve kadınlar arasında dostça bir sataşma vardır.  
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− Geleneksel olarak, erkekler kadınlara çıma teklif eder ama kadınların da erkekleri davet etmesi kabul 
edilir bir davranıştır. 

− Buluşulduğunda yapılan masraflar bazen bir kişi tarafından ödenir, bazen ise ikiye bölünür. Erkek 
genellikle ödemeyi teklif eder ama kadın kendi payını ödemek isterse buna karşı çıkmaz.  

− B.D. toplumunda birlikte çıkmak karşısındaki insanı daha iyi tanımak istediğini belirtmektir. Her 
hangi bir cinsel ilgi varsaymaz. Cinsel arzularını karşısındakine  zorla kabul ettirmeye çalışmak kabul 
edilemez bir davranıştır – ve bazı durumlarda suç sayılır. Karşınızdaki kişinin isteklerine saygı 
gösterin ve aynı şekilde sizde istemediğiniz bir şeyi yapmak için kendinizi mecbur hissetmeyin.  

− Homoseksüel ilişkiler çok yaygın olmamakla birlikte Birleşik Devletlerde normal sayılır. Hala bir çok 
kimse homoseksüel erkekler ve kadınlardan rahatsızlık duysalar da, ayırım yapmak ve onlara karşı 
aşağılayıcı yorumlarda bulunmak kabul edilemez. Eğer homoseksüelseniz, bir çok Amerikan şehrinde 
ve bazı üniversite kampuslarında homoseksüeller için kuruluşlar, gazeteler ve dergiler bulabilirsiniz. 
Eğer siz homoseksüel değilseniz ve aynı cinsten birisi sizinle ilgilenirse, bundan dolayı gücenmeyin, 
sadece kibarca geri çevirin.  

− Unutmayın ki her durum farklıdır ve öbür kişinin standartları, değerleri ve duyarlılığına itina 
gösterilerek yaklaşılmalıdır. Ayrıca Birleşik Devletlerde HIV, AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar olduğunu unutmayın. Kendinizi daima hastalıların bulaşmasından korumak için gerektiği 
şekilde korumalısınız.  

“Ben ABD'de MBA öğrencisiydim ve kız erkek karışık bir yatakhanede 
kalıyordum. Benim kültürümde, eğer bir kadın bir erkekle konuşursa bu romantik 
bir ilgiyi gösterir. Bu nedenle, okulun ilk günlerirnde, benimle bu denli çok sayıda 
kadının konuşması garibime gitti ve benim yatakhane katımda kalan 
kadınlardan bazılarının benimle ilgilendiği fikrine kapıldım. Onların kibarlığına 
karşılık olması için, benim ülkemde adet olduğu gibi onlara çiçekler alır ve 
küçük hediyeler verirdim. Ancak, aynı kadınların artık benim çevremde rahatsız 
olduklarını görünce çok şaşırdım. Hatta bir tanesi oldukça alındı ve bana onu 
rahat bırakmamı söyledi. Sonunda danışmanımla görüşerek neyi yanlış yaptığımı 
anlamaya çalıştım. O bana ABD’de kadın ve erkeklerin birbirlerine nasıl 
davrandıklarını açıkladı. Benle ilgili bir sorun olmadığını öğrenerek 
rahatladım.Bütün sorun benim kadınlarla yaptığım konuşmaları yorumlama 
biçimimdeydi. ABD’deyken hayatımın aşkını bulamadım ama bir çok bayan 
arkadaş edindim. Bazılarıyla hala görüşüyorum.” —Nawuma, Togo Cumhuriyeti 

Kişisel Hijyen 

Kişisel hijyen söz konusu olduğunda her kültürün kabul edilmiş standartları vardır. Bu nedenle yabancı 
ziyaretçilerin Amerikalılar için uygun ve doğru hijyen uygulamalarının neler olduğunu öğrenmesi gerekir. 
Bazıları için Amerikan standartları biraz abartılı, tuhaf veya saldırgan sayılabilir. Ancak, daha kolay uyum 
sağlamak istiyorsanız, Birleşik Devletlerde egemen olan uygulamaları kabul etmeniz gerekir. Aşağıda bazı 
ipuçları ve önerileri bulacaksınız: 

− Genel kural olarak, Amerikalılar insan vücudunun doğal olarak ürettiği kokuların – örneğin, ter ve 
nefes kokusu – nahoş olduğunu düşünür. Amerikalılar vücut kokularını kontrol etmek için günde en 
az bir kere sabunla yıkanır ve dişlerini sabah ve akşam diş macunuyla fırçalar. Ek olarak, ter 
kokularını kontrol etmek için kol altı deodorantı kullanırlar. Ayrıca saçlarını gerektiği kadar sıklıkta 
yıkayarak yağlanmasını önlerler.  

− Uygulama evrensel olmasa da, bir çok insan parfüm, kolonya, ağız suyu ve diğer kokulu ürünleri 
kullanarak kendilerine bir koku verirler ve başkalarının bu kokuyu beğenmesini umarlar. Ancak, 
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Amerikalılar kokulu bir ürünün çok fazla kullanılmasından hoşlanmazlar.Çok fazlanın açık anlamı bir 
veya iki metreden daha uzak bir mesafeden kokunun algılanmasıdır.  

− Amerikan kadınlarının çoğu kol altı ve bacaklarındaki tüyleri alırlar. Kadınlar ayrıca yüzlerine değişik 
ölçülerde makyaj yaparlar. Kabul edilebilir makyaj miktarı kişisel zevklere ve tercihlere bağlıdır. 
Ancak, bazı kadınlar vücut tüylerini almaz ve makyaj yapmazlar Yine de topluma uyarlar Bu bir 
kişisel tercihtir.  

− Giysiler vücut kokularını yaymamalıdır. Amerikan uygulaması ter kokan giysileri giymeden 
yıkamaktır.  

− Temel fikir temiz olmaktır. sosyal açıdan kabul edilmek için makyaj, parfüm ve kolonya gerekmez 
ama temizlik kesinlikle şarttır.  

Eğer Evde Acil bir Durum Olursa 

Siz Birleşik Devletlerdeyken az bir ihtimal de olsa evde tıbbi, mali veya ailevi bir sorun olabilir ve sizin 
buna nasıl cevap vereceğiniz konusunda karar vermeniz gerekir. 

Neyse ki, e-posta ve telefon evle iletişimi oldukça kolaylaştırır. Ailenize ve arkadaşlarınıza danışarak 
karar vermeden önce problemin ciddiyet derecesini anlamaya çalışın. Aşağıda bu gibi durumlarda 
düşünmeniz gereken bazı konular sıralanmıştır: 

Akademik Konular:  Eğer gitmeye karar verirseniz, akademik çalışmalarınızın zarar görmeyeceğinden 
emin olun. Akademik danışmanınızla, uluslararası öğrenci danışmanıyla ve (mastır ve doktora öğrencileri 
için) tez direktörünüzle görüşün. Belli ölçüde ders kaçıracak olursanız , bir profesör size final notu olarak 
“incomplete/tamamlanmamış” verebilir. Böylece bir sonraki sömestrde o dersi yeniden alabilirsiniz. 
Ayrıca bazı dersleri bırakmanıza izin verilebilir ama bu durumda yapmış olduğunuz çalışmalar için kredi 
veya not alamazsınız. 

Fidansal Konular: Öncelikle, eve yapacağınız yolculuk özellikle dolu sezonda ise pahalı olacak ve 
bütçenizi sarsacaktır. İkinci olarak uzun bir süre için ayrılırsanız, eğitim ücretleriniz ve bursunuz da 
etkilenebilir. Eğer uzun bir süre ayrılmanız gerekirse üniversitenin Mali Yardım Ofisine başvurarak 
durumunuzu görüşün. Uluslararası öğrenci danışmanı size seçeneklerinizi değerlendirme konusunda  ve 
üniversite idaresi ile görüşmelerinizde size yardımcı olacaktır. 

Birleşik Devletlere Geri Dönüş: Ülkeden ne zaman ayrılırsanız  uluslararası öğrenci danışmanına 
başvurun ve Birleşik Devletlere geri dönmek için uygun vize ve belgelere sahip olduğunuzdan emin olun. 
Gittiğinizde vizeniz biterse, tek girişlik bir vizeniz varsa, veya uzun bir süre dönmeyeceksiniz geçerli bir 
öğrenci vizesi için yerel B.D. sefaretinde yeniden başvuru yapmanız gerekir. 

Ailevi Konular: Bazen aileler yurt dışında yaşayan öğrencilere evde oluşan acil durumları onları 
üzmemek için haber vermek istemezler. Ama evde tam olarak neler olduğunu bilmemek uluslararası 
öğrenci için sinir bozucu olabilir. Siz Birleşik Devletlerdeyken birbirinizden neler bekleyeceğiniz 
konusunu evden ayrılmadan önce kararlaştırın.  

Yalnız Değilsiniz: Eğer gerçekten bir acil durum oluşursa, uluslararası öğrenci danışmanından, okul 
yetkililerinden, ve arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Onlar sizi dinlemek için oradadır ve ne 
yapacağınıza karar verirken size yardımcı olurlar.  

Topluma Kar ışmak 

Bir çok toplum kuruluşu vardır ve hiç biri birbirine benzemez. Bazıları kısa-vadeli kredi verir, diğerleri 
özel tatil programları hazırlar, ve diğerleri konuşmacı bürosu işletir. Sizin kampusunuzla ilişkili bir toplum 
kuruluşu eşler için eğitim programları, dil dersleri ve yeni gelenler için tanışma programları 



 77

düzenleyebilir. Unutulmaması gereken önemli nokta, bu kuruluşların uluslararası öğrenciler ve ailelerine 
yardım etmek için kurulmuş olduğu ve hemen her zaman gönüllülerden oluştuğudur. Sizinle ve 
yakınlarınızla tanışmak ve size yardım etmek isterler. Onların hizmetlerinden yararlanmak isterseniz, 
onları kullanmaktan çekinmeyin. Aşağıda katılabileceğiniz programlardan iki tanesini bulabilirsiniz: 

Ev Sahibi Aile Programları 

Bu programlar arkadaşlık ve kültür paylaşımı amacıyla bir B.D. ailesi ile bir uluslararası öğrenciyi 
eşleştirir. Bir çok öğrenci ev sahibi ailelerin kalacak yer sağladığını düşünür ama durum böyle değildir. 
Onun yerine bu program öğrencilerin bir aile evini yemekler, özellikle Şükran günü ve Noel gibi özel 
günlerde ziyaret  etmesini sağlar. Bazen eğer aralarında bir yakınlaşma olursa, öğrenci ev sahibi aileyi 
daha sık ziyaret eder. Tipik olarak ev sahibi aile programı bir aileyle arkadaşlık ve B.D. aile hayatını ve 
kültürünü yakından tanıma olanağı sunar. Aynı zamanda bu program size de kendi kültürünüzü ev sahibi 
aileye tanıtma fırsatı verir.Eğer topluluğunuz bu programı sunuyorsa muhakkak katılın. 

Giysi Bankaları 

Bazı toplum programları bu ülkeye yeni gelenlere yardımcı olmak isteyenlerin bağışladığı kullanılmış 
giysileri “giysi bankası” adı altında toplarlar. Bu bankaların çoğu Birleşik Devletlerin kuzey bölgelerinde 
yer alır. Bu bölgelerde soğuk hava şartları kalın giysiler gerektirir ve yeni gelen uluslararası öğrenciler 
yanlarında kalın giysiler getirmemiş olabilirler. Bu çeşit giysiler çok pahalı olabileceğinden, bu bankalar 
özellikle az parası olan öğrenciler için çok yararlıdır. 

Özetleyecek Olursak 

− Uzun bir uçak yolculuğundan sonra zaman farkından ötürü ortaya çıkan uyku düzensizliği sorunu 
atlatabilmek için oryantasyon başlamadan birkaç gün önce üniversitenizde olmayı hedefleyin.  

− İlk vardığınızda, İngilizceniz çok iyi olsa bile dil sorunları yaşayabilirsiniz çünkü Amerikan 
İngilizcesi çok konuşma diline özgüdür. Yerel dile alışıncaya kadar insanlara daha yavaş 
konuşmalarını veya ne dediklerini açıklamalarını söylemekten çekinmeyin.  

− Yeni bir ülkeye giden her uluslararası öğrenci ilk zamanlarda bir kültür şoku yaşayacaktır. Bu 
semptomların farkında olarak, katılımcı olarak ve yeni toplumunuzda etkin bir kişi olarak bu 
semptomların bazılarını giderebilirsiniz.  

− “Tipik” bir Amerikalıyı tanımlamak zordur çünkü Birleşik Devletler toplumu çok farklılık gösteren 
bir toplumdur. Ancak, Amerikalıların bir çoğunun bireysellik ve rekabetçiliği benimsediğini 
göreceksiniz. Bu genellikle onların başarı kavramını etkiler. Sizin ülkenizdekilerden çok farklı 
olabilecek Amerikan sosyal adetlerini öğrenin. Bu farklılıkları anlamak sizin geçiş döneminizi 
kolaylaştıracak ve sizi utandıracak durumları ve yanlış anlamaları önleyecektir.  

− Eğer siz okuldayken ailenizle ilgili acil bir durum söz konusu olursa, okulunuzda size yardımcı olacak 
ve doğru yolu gösterecek kişiler olduğunu hatırlayın. Her durumda ülkenize geri dönmek yapılacak en 
iyi şey olmayabilir.  

Yararl ı  İnternet Siteleri 

Amerikan Toplumu ve Değerleri konusunda bilgi 

http://usinfo.state.gov/usa/ 
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E K L E R  -  K A Y N A K Ç A   
Aşağıda sıralanan genel rehberlere ek olarak Birleşik Devletlere gitmek için hazırlanırken 
yararlanabileceğiniz diğer kitaplar ve referans malzemelerinden de bilgi alabilirsiniz. Özellikle sizin 
ülkenizden öğrenciler için olan bir rehber olabilir. Size en yakın B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine 
başvurarak, ellerinde hangi kitapların olduğunu ve nereden daha uzmanlaşmış yayınlar bulabileceğinizi 
öğrenebilirsiniz. 

International Student’s Guide to the USA, Ian Jacobs and Ellen Shatswell. 1998. Princeton Review 
Publishing, New York, N.Y. 

NAFSA’s International Student Handbook: The Essential Guide to University Study in the USA. 1998. 
Educational Testing Service, Princeton, N.J. 

The Ultimate College Survival Guide, Janet Farrar Worthington and Ronald Farrar. 1998. Peterson’s, 
Princeton, N.J. 
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E K L E R  –  T E R İM L E R  S Ö Z L ÜĞ Ü   

Academic adviser (Akademik danışman) :  

Bir yüksekokulun öğretim üyeleri arasından seçilen ve öğrencilere sadece akademik konularda yardımcı 
olan ve akıl veren kişi. 

Academic year (Öğretim yılı):  

Genellikle Ağustos veya Eylülden Mayıs veya Hazirana kadar süren resmi ders süresi. Değişen uzunlukta, 
yarıyıl (sömestr),  üç aylık dönemler (trimestr), veya öğretim yılının dörtte birine tekabül eden dönemlere 
bölünebilir.  

Accreditation (Akreditasyon / Muadelet belgesi) :  

Ulusal anlamda kabul görmüş mesleki kuruluşlar veya bölgesel akreditasyon kuruluşları tarafından 
kolejlerin ve üniversitelerin onaylanması.  

Add/Drop (Ders ekleme/ Ders bırakma):  

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

Advance registration (Önceden kayıt): 

Diğer öğrencilerden önce ders seçme işlemi. 

Affidavit of support:  

Bir kişiden veya kuruluştan gelen ve para yardımı sağlanacağını söyleyen resmi belge. 

Assistantship (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):  

Beşeri ilimler ve fen bilimleri veya mesleki konularda ortalama dört yıllık tam-zamanlı öğrenimin 
tamamlanmasından sonra verilen diploma. Yüksek lisans programına devam edebilmek için bu ön-
koşuldur.  
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Bulletin (Bülten): 

Her yıl üniversite veya kolej tarafından yayımlanan ve verilen akademik ana dalların ayrıntılarını ve 
bunları tamamlamak için gereken koşulları içeren bir yayın. Genellikle kurumun sunduğu her dersi sıralar 
ve açıklar. 

Campus (Kampus):  

Bir kolej veya üniversitenin yapılarının yerleştiği arazi. 

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 gösterirken sonuncu olan öğrenci 100/100 
olarak gösterir.. Sınıf sıralaması yüzdelerle de gösterilebilir (örneğin, en üst yüzde 25, en alt yüzde elli 
gibi). 

Coed (Kız erkek karışık):  

Hem kız hem de erkek öğrenci alan kolej veya üniversite; aynı zamanda hem kız hem de erkek 
öğrencilerin kaldığı yurtlara da verilen addır. 

College (Üniversite / Yüksekokul / Kolej):  

Lisans eğitimi sağlayan orta öğretim sonrası kurum. Bazen mastır seviyesi derecelerini de verir. Kolej, 
İşletme Koleji gibi farklı bir anlamda, üniversitenin bir bölümü için de kullanılabilir.  

College catalog (Kolej katalogu):  

Bir üniversitenin akademik programları, tesisleri, giriş şartları, ve öğrenci yaşamı hakkında bilgi veren 
resmi yayın. 

Conditional admission (Şartlı kayıt kabul):  

Bir koleje ey üniversiteye kişinin derslerini tamamlamasına veya kesin kayıt yaptırmadan önce belirli 
kriterlere uyması şartına bağlı olan akseptans. 

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.  

Course load (Ders yükü):  

Belli bir dönemde alınan derslerin veya kredilerin sayısı. 
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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. 

Culture shock (Kültür şoku):  

Sizinkinden son derece farklı olabilecek yeni bir ülkeye ve yeni bir kültüre uyum sağlamanın zihinsel 
şoku. 

Dean (Dekan):  

Belli bir meslek okulunda veya bir üniversite kolejinde yönetici veya en yüksek seviyedeki yetkili 
kişi.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):  

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.  

Electives (Seçmeli dersler):  

Hedeflenen diploma programında gerekli kredileri tamamlamak için, zorunlu derslerin dışında ayrıca 
alınan dersler. 
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English as a Second Language (ESL) (İkinci bir dil olarak İngilizce): 

Ana dili İngilizce olmayan öğrencilere İngilizce öğretmek için kullanılan bir ders. 

Extracurricular activities:  

Üniversite derslerinin dışında  üstlenilen ders dışı faaliyetler. 

Faculty (Öğretim üyeleri):  

Bir eğitim kurumunun eğitim kadrosunda, bazen de idari kadrosunda yer alan üyeleri. Kurum tarafından  

Fees (Harçlar):  

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

Fellowship (Burs):  

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

Financial aid (Mali yardım):  

Öğrenciye eğitim masraflarını, ücretleri ve yaşama harcamalarını karşılaması için önerilen her türlü para, 
borç, ve oku/çalış programlarını içeren genel bir terim. 

Freshman :  

Lise, kolej veya üniversitede birinci sınıf öğrencisi  

Full-time student (Tam-zamanlı öğrenci):  

Bir üniversiteye kayıt yaptırmış ve üniversitenin tam ders yükü koşullarını karşılamak için en azından 
alınabilecek minimum krediyi (genellikle 12) alan öğrenci. 

Grade point average (GPA) (Not Ortalaması): 

Her derste alınan notların sayısal ortalamasına dayanan ve başarıyı kaydeden bir sistem. 

Graduate (Mezun/ Yüksek lisans programı):  

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

Grant (Bağış): 

Mali yardım çeşidi. 

Incomplete:  
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Tamamlanmamış (izin alınarak) bir ders için not yerine verilen bir işaret. Öğrenciye ödevlerini 
tamamlaması için belli bir süre tanınır. bu süreden sonra tamamlanmamışsa, “F” (kalan bir not) verilir.  

Independent study (Bağımsız çalışma):  

Bir sınıf ortamı dışında üstlenilen resmi sınıf çalışması. Genellikle bir okutman tarafından izlenir. 

Internal Revenue Service (IRS) (Devlet Gelirleri Hizmeti):  

B.D.de gelir vergilerini toplayan hükümet kuruluşu. 

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 ve 
hukuk konularında bilgi veren ve yol gösteren kişi. 

Internship (Staj):  

Mesleki deneyim kazanması için bir öğrenciyi çalışma ortamına yerleştirmek. 

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.  

Lease (Kira sözleşmesi):  

Bir apartman dairesini veya başka mülkü kiraya veren (ev sahibi) ve kiralayan arasındaki anlaşmayı 
gösteren hukuki belge.  

Lecture (Ders/Konferans): 

Bir kolej veya üniversitede derslerin 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, sosyal bilimler ve fen  konularında yapılan akademik çalışmalara verilen ad. Aynı 
zamanda “beşeri ilimler ve fen” veya “sanat ve fen” de denir. 

Loan (Ödünç para):  

Bireye (veya kuruluşa) bazen faiziyle birlikte olmak üzere geri ödemek şartıyla verilen para. 

Maintenance (Geçim):  
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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. 

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 yaşamsal masraflar. 

Major (Ana dal):  

Öğrencinin yoğunlaşmak istediği konu. 

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 genellikle en az bir yıllık bir eğitim içeren akademik koşulların yerine 
getirilmesi sonucunda verilen derece. 

Midterm exam (Ara sınav):  

Akademik dönemin yarısı tamamlandıktan sonra o noktaya kadar işlenmiş bütün ders konularını kapsayan 
sınav. 

Minor (Yan dal):  

Öğrencinin çalışmalarını ikinci  olarak en çok yoğunlaştırdığı konu. 

Non-resident student  (Eyalet içinden olmayan öğrenci):  

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. Eğitim ücretleri açısından daha sonraki bir tarihte eyalet sakini statüsüne 
geçmek çok zordur. 

Notarization (Noter onayı):  

Bir kamu görevlisi (A.B.D.’de noter olarak bilinir) veya yeminli bir avukat tarafından bir belgenin (veya 
bir beyanın veya imzanın) gerçek ve doğru olduğunun onaylanması.  

Part-time student (Yarı-zamanlı öğrenci):  

Üniversiteye kayıt yaptırmış ama üniversitenin tam ders yükü koşulunu karşılamak için gereken en az 
kredi sayısını (genellikle 12) almayan öğrenci. 

Placement test (Yerleştirme sınavı):  
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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. 

Plagiarism (Eser hırsızlığı):  

Başka bir kimsenin sözlerini veya fikirlerini sanki kendinizinmiş gibi kullanmak. 

Postdoctorate (Doktora sonrası):  

Doktoralarını tamamlayanlar için tasarlanmış eğitimler. 

Prerequisites (Ön-koşullu dersler):  

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

Registration (Kayıt):  

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

Resident assistant (RA) (Yerleşik asistan):  

Kampustaki yurtlarda yurt müdürüne yardımcı olan ve yatakhane yaşantısı konusunda sorunu veya sorusu 
olan öğrencilerin ilk bağlantı kurduğu kişi. RAlar genellikle hizmetleri karşılığında kendilerine ücretsiz 
kalacak yer ve diğer yararlar sağlanan kolej öğrencileridir. 

Reverse culture shock (Ters kültür şoku):  

Yurt dışında yaşadıktan sonra ülkesine dönen kişilerin yaşadığı kültür şoku. 

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 dönemi. 

Senior:  

Lise, kolej veya üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi  

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

B.D. hükümeti tarafından kişilere Sosyal Güvenlik sistemine katıldıklarını belirtmek için verilen numara. 
Bu sistem emeklilik, maluliyet ve hayatta kalma konusunda yararlar sağlar. Düzenli olarak çalışan herkes 
SSN almak ve sisteme düzenli olarak maaş çeki indirimi şeklinde katkıda bulunmak zorundadır. Birçok 
kurum bu numarayı öğrenci kimlik numarası olarak kullanır. 

Sophomore:.  



 86

Lise, kolej veya üniversitede ikinci sınıf öğrencisi 

Special student (Özel/Uzman öğrenci):  

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

Teaching Assistant (TA) (Eğitmen asistan):  

Kendi alanında üniversiteden bir mali yardım karşılığında lisans derslerinde eğitmen olarak görev yapan 
yüksek lisans öğrencisi. 

Thesis (Tez):  

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

Transcripts (Transkript / Not dökümü):  

Bir öğrencinin eğitimsel kaydının tasdikli (Noter tasdikine bakın) resmi kopyası. 

Trimester (Üç-aylık dönem):  

Öğretim yılı boyunca ortalama 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):  

Orta öğrenim sonrasında hem lisans hem de yüksek lisans dereceleri için programları olan kurum. 

Withdrawal (Ayrılma):  

Bir dersi bırakmak veya bir üniversiteden ayrılmak için idari prosedür.  

Zip code (Posta kodu):  

Birleşik Devletlerdeki posta dağıtım bölgelerini gösteren posta adresindeki bir dizi sayı.  


