
Amerika'da Yaşam:
➢ Amerika kıtasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD),  9 milyon 

kilometrekareden büyük bir yüz ölçüme sahiptir.
➢ 50 eyalet ve 1 federal bölgeden  (Washington D.C) oluşan bir federal anayasal 

cumhuriyettir.
➢ Tüm eyaletlerin kendi yasalarını yapma ve yönetme hakkı vardır.
➢ Nüfusu 300 milyonun üzerindedir. Dünyanın en kalabalık 3. ülkesidir.
➢ Çok göç alan bir ülkedir, çok kültürlü bir toplumsal yapısı vardır.
➢ Ticaret, turizm, sinema, maden üretimi gibi sektörlerde dünyada en önde gelen 

ülkedir.
➢ Amerika Birleşik Devletleri'nde her vatandaş eşit haklara sahiptir ve ülke 

“Özgürlükler Ülkesi” olarak anılır.
➢ Federal olarak bir resmi dili olmamakla birlikte, ülkede en çok konuşulan dil 

Amerikan İngilizcesidir.
➢ Para birimi Amerikan dolarıdır. ($)

Amerika'da Eğitim Sistemi:
➢ Amerika Birleşik Devletleri’nde, tüm ülkede geçerli olan merkezi bir eğitim sistemi 

yoktur. Her eyaletin kendi içinde bağlı olduğu ve eğitim politikalarını belirleyen yetkili
bir kurumu vardır. 

➢ Amerika’da 4.500’den fazla üniversite vardır.  İmkanları, kaynakları ve öğretim 
kadrolarıyla kaliteli bir eğitim sunmaktadırlar. 

➢ Üniversiteler eyalet (devlet) ve özel olmak üzere ikiye ayrılırlar.
➢ Amerika'daki öğrenciler lise sonrası 4 yıllık bir üniversiteye devam ettiklerinde, 

genellikle 120 krediyi tamamladıklarında  Bachelor’s Degree denilen lisans 
derecesini almaya hak kazanırlar. Öğrenciler eğitim aldıkları alana bağlı olarak 
Bachelor of Arts (B.A) veya Bachelor of Science (B.S) diploması alırlar.

➢ Lise mezuniyeti sonrası öğrenciler için bir diğer eğitim seçeneği de, ülkemizdeki 
meslek yüksek okullarına denk olarak düşünülebilecek olan  Community College 
veya Junior College'lardır.
Bu okullardan mezun olanlar ön lisans diplomasını (Associate Degree) almaya hak 
kazanırlar. 

➢ Community College'lar başvuru sırasında SAT / ACT sınavlarını şart koşmaz. Az 
nüfuslu sınıflarda eğitim verirler ve 60 kredi tamamlandıktan sonra Associate of Arts

(A.A) veya Associate of Science (A.S) diploması sunarlar. 
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➢ Bu okulların en önemli avantajı; üniversitelere göre daha kolay kabul şartlarına 
sahip olmaları ve not ortalaması uygun olan öğrencilerin 4 yıllık lisans 
programlarına devam etme şansı elde etmesidir.

➢ Amerika’daki okullar ayrıca öğrencilere kendi okullarında verilmeyen bir dersi 
çevredeki bir okuldan alma imkânını da sağlayabilir. Eğitim sistemi oldukça esnek 
bir yapıdadır.

➢ Amerika’daki okulların her birinin son başvuru tarihi, başvuru formu, bölüm sayısı / 
türleri ve kampüs formatları farklıdır. Eğitim alınmak istenilen her okulun detaylı bir 
şekilde araştırılması gerekir. 

➢ Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik bölümlerinde eğitim 
almak isteyenler, bu okulların açtığı sınava katılabilmek için, önce 3 veya 4 yıllık 
başka bir fakülteyi tamamlamış olmalıdır. 

Amerikan Üniversitelerine Başvuru:

➢ Öğrenciler, Amerika'da başvurmak istedikleri okulların web sayfalarını detaylı bir 
şekilde incelemelidir. 

➢ Amerika’daki okullara başvurular büyük bir çoğunlukla online olarak yapılır, ancak  
bazı okullar halen çıktı alınmış dosya başvurusu kabul edebilirler. Okulların web 
sayfasında yabancı öğrenciler için kağıt formatında veya online formatta olan 
başvuru formu doldurulmalıdır.

➢ Başvuru formunun doldurulması sonrasında başvuru ücretinin ödenmesi gerekir. 
Başvuru ücreti okullar arasında farklılık gösterir. 

➢ Başvuru ücretinin de ödenmesi sonrası  gereken tüm belgeler son başvuru tarihine 
kadar okula ulaştırılmalıdır. 

➢ Birden fazla okula başvuru yapılacaksa Common Application adı verilen ortak 
başvuru sisteminden faydalanılabilir. Okullar web sayfalarında Common 
Application’ı kabul edip etmediklerini belirtirler. www.commonapp.org  
adresinden hangi okulların bu sistemde yer aldığı görülebilir. 

➢ Amerikan üniversitelerine başvuru seçenekleri şunlardır: Regular Decision, Early 
Decision, Early Action, Restrictive Early Action.

• Regular Decision'da öğrenciler istedikleri kadar üniversite başvurusu yapabilirler. 

• Early Decision (ED): Regular Decision döneminde başvuru yapıp, üniversiteden 
erken bir cevap almak anlamına gelir. Fakat Early Decision bağlayıcı bir başvurudur.
Kabul edilinen okula kayıt yaptırılacağı bir belge imzalanarak taahhüt etdilmelidir.

• Early Action (EA): Early Decision sürecine oldukça benzer. Yine Regular Decision 
dönemi sona ermeden önce başvuru yapılır, daha sonra hızlıca kabul alıp 
alınmadığıyla ilgili geri dönüş yapılır. Kabul alınan üniversiteye kayıt yaptırma 
zorunluluğu yoktur.

• Restrictive Early Decision ile başvuru yapanlar, başka okullara Regular Decision 
dışında herhangi bir şekilde başvuru yapamazlar. Bu nedenle, bu başvuruyu seçen 
adayların hem belli bir üniversite üzerinde çok kararlı olmaları hem de kabul 
olasılığını yüksek görüyor olmaları beklenir.
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➢ Amerikan üniversitelerine başvuru sırasında öğrencinin okuduğu lisenin uluslar 
arası CEEB Kodu istenebilir. Saint Benoit Lisesi CEEB Kodu: 696001 olarak 
belirlenmiştir.

Başvuru takvimi:

➢ Üniversitelerin başvuru tarihleri birbirinden farklıdır. 

➢  Genel olarak Amerika'da eğitime başlanacak olan akademik dönemden en az bir yıl
öncesinde başvurulara başlanmalıdır. İdeal zaman, 12-18 ay öncesidir.

➢ Farklı okulların farklı başvuru tarihleri olsa da Regular Decision tarihleri genellikle 
Ocak ayıdır ve sonuçlar en geç Nisan’da gelir. EA ve birinci ED dönemleri için ise 
son başvuru tarihi Kasım ayının başlarıdır. 

➢ Amerika’da bazı okulların son başvuru tarihi yoktur ve ‘Rolling Admissions’ 
uygulamasıyla ders yılı başlayana kadar başvuru kabul etmeye devam ederler.

➢ Başvuru sürecinin planlanması:

• Başvurudan 12-18 ay önce: Tüm araştırmaların tamamlanması ve gerekli sınavlara 
kayıt olup, hazırlanmaya başlanması.

• Başvurudan 1-6 ay önce: Liseden transcript ve referans mektuplarının temin 
edilmesi. Gerekli sınavlara girilmesi, başvuru formunun doldurulup tüm belgelerin 
son tarihe kadar okula gönderilmesi.

• Amerika’ya gitmeden 3 ay önce: Öğrencinin okuyacağı üniversite tarafından 
gönderilen I-20 formu ile vize başvurusu yapılması.

Dosya oluşturma:

➢ Amerikan üniversitelerine başvuru aşamasında genel olarak aşağıdaki belgeler 
istenir:

• Lise Diploması 

• Transkript

• Özgeçmiş 

• Niyet Mektubu (Personal Statement / Statement of Purpose)

• Referans Mektupları 

• SAT ya da ACT resmi sınav sonuçları 

• TOEFL veya IELTS resmi sınav sonuçları 

• Başvuru Ücreti 

• Banka Mektubu 

• Portfolyo (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri için) 

• Mülakat (Bazı okullar başvurunuzu değerlendirdikten sonra isteyebilir) 

➢ Bunların yanında bazı okullar ek belgeler de isteyebilir ve bunları web sitelerinde 
duyururlar.
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➔ Üniversiteler:

Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)

web.mit.edu 

Harvard University https://www.harvard.edu 

Yale University https://www.yale.edu 

Stanford University https://www.stanford.edu/

Princeton  University https://www.princeton.edu 

Cornell University https://www.cornell.edu 

New York University https://www.nyu.edu 

Tufts University https://www.tufts.edu 

Babson College https://www.babson.edu 

University of California (UC) https://www.universityofcalifornia.edu 

Penn State University www.psu.ed 

Purdue University https://www.purdue.edu 

Boston University www.bu.edu 

University of George Washington https://www.gwu.edu 

Cornell University https://www.cornell.edu 

The New School https://www.newschool.edu

Northeastern University https://www.northeastern.edu

Bentley University https://www.bentley.edu 

University of Miami welcome.miami.edu 

University of Minnesota https://twin-cities.umn.edu 

Rutgers University https://www.rutgers.edu 

• Tüm üniversitelerin listesi ve haklarında bilgiler için:

https://www.hotcourses-turkey.com/study/us-usa/international/schools-colleges-
university/211/list.html 

• ABD'de eğitim ile ilgili genel konulara ulaşmak ve araştırma yapmak için: 

https://www.hotcourses-turkey.com/usa/

• Amerikan konsolosluğu resmi kuruluşu olan Fulbright'a ulaşmak için: 
http://fulbright.org.tr/amerikada-egitim/
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Vize :
Öğrenci vizesi (F1) için gerekli belgeler:

• En az 6 ay geçerli pasaport 
• Varsa eski pasaportlar
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• 2 adet yakın zamanda çekilmiş 5x5 cm ölçüsünde biyometrik fotoğraf 
• Online olarak doldurulacak DS160 başvuru formu
• Eğitim alınacak kuruluştan temin edilecek, öğrencinin kabul edildiğini gösterir I-20 

belgesi 
• Vize başvuru ücreti 
• SEVIS ücretinin ödendi makbuzu 
• En son okunan okula ait mezuniyet belgesi / diploma + transkript 
• CV
• Sabıka Kaydı 
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği 
• Yurt dışındaki eğitim ve yaşam giderlerini karşılayabileceğini gösteren gelir 

belgeleri: Banka hesap cüzdanı asılları/banka onaylı fotokopileri veya bankadan 
alınmış güncel hesap bakiyesini gösteren mektup 

• Varsa gayrimenkullere ait tapular, araba ruhsatı ve varsa kira gelirini gösteren 
belgeler (kontrat fotokopileri) 

• Varsa devam edilen özel İngilizce kursları ve/veya alınmış olunan İngilizce hazırlık 
eğitimi bilgileri 

• Varsa dil yeterlilik testlerinin sonuçları
• Erkek adaylardan askerlik terhis / tecil belgesi 

➢ Vize başvurusu üniversite kayıt tarihinden en erken 120 gün önce yapılabilir.
➢ Vize başvurusu sonrası konsolosluk mülakat talebinde bulunabilir. Öğrenci DS160 

formunun onay sayfasını çıktı alarak mülakata götürmelidir.
➢ Öğrenci görüşme sırasında konsolosluk görevlisine Amerika’daki tüm eğitim planını,

okul bilgilerini, neden Amerika’yı tercih ettiğini anlatmalıdır. Kendisi için neden 
Amerika eğitiminin faydalı olacağını geçerli nedenlerle aktarmalıdır. Öğrenciden 
ayrıca Amerika’da ikamet edeceği adres bilgileri istenebilir.
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Konaklama:

➢ Birçok öğrenci kampüste ya da kampüse yakın evlerde yaşamayı seçer. 

Avantajlar: Dezavantajlar: Ücretler:
(2017-2018)

Kampüste 
konaklama (Yurt)

- Farklı kültürlerden 
arkadaşlar edinmek: 
hem kişisel hem dil 
gelişimi açısından 
önemli.
- Kampüslerin 
sunduğu geniş 
imkanlardan 
sınırsızca 
yararlanabilmek: 
kütüphane, cafeler, 
spor alanları vb.
- Ulaşım masrafı ve 
trafik derdinden muaf
olmak.
- Yemek yapma 
zorunluluğu 
olmaması.

- Sürekli aynı 
ortamda bulunmak.
- Paylaşımlı 
odalarda, kişisel 
farklılıklara adapte 
olma ve birlikte 
yaşama zorluğu.
- Araba sahibi olanlar
için park sorunu 
ihtimali.
- Kampüs 
yemeklerine mecbur 
olma durumu.

Yıllık ortalama 
6000-12000 $ arası

Kampüs dışında, oda
kiralama

- Birkaç kişinin 
paylaştığı bir evde, 
daha ekonomik 
konaklama şansı.
- Kampüs dışındaki 
yaşama katılabilme.
- Kişisel alana sahip 
olma konforu.
- İstediğin gibi 
beslenme özgürlüğü.

- Farklı kişilerle 
birlikte yaşamanın 
getireceği zorluklar.
- Kampüsün 
olanaklarından uzak 
kalma.
- Ulaşım masrafı.
- Yemek, temizlik gibi
sorumluluklar.

Tüm evin kirası aylık 
ortalama 
250-1100 $ 
(Kişi sayısına 
bölünür.)

Kampüs dışında, ev 
kiralama

- Kampüs dışındaki 
yaşama katılabilme.
- Kişisel alana sahip 
olma konforu.
- İstediğin gibi 
beslenme özgürlüğü.

- ABD'de ilk defa ev 
kiralanacaksa, 
sürecin uzun sürme 
ihtimali. 
- Kampüsün 
olanaklarından uzak 
kalma.
- Ulaşım masrafı.
- Yemek, temizlik gibi
sorumluluklar.

Aylık ortalama 
250-1100 $ 
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Öğrenim ücretleri ve yaşam giderleri*:

➢ Üniversitelerin ücretleri birbirlerinden oldukça farklıdır. İsmi tanınmış, kaliteli eğitim 
verdiği bilinen okullar yıllık 30000-60000 $ talep eder iken, 18000 $ yıllık ücretle 
eğitim alınabilecek okullar bulmak da mümkündür. 

Aylık Konaklama Aylık   Beslenme Aylık Ulaşım ve
Çeşitli Giderler

Aylık Sağlık
Sigortası

Toplam Maliyet
(Yıllık=10 Aylık)

750 $ 300 $ 300 $ 100-150 $ 15000 $

* Ücretler 2017-2018 eğitim yılına aittir.

Burslar:

➢ Amerika’da hemen her üniversite özellikle uluslararası öğrencilere burs imkanları 
sunar. 

➢ Ülkedeki yüksek yaşam ve eğitim masraflarını karşılayamayacak durumda olunsa 
bile, öğrencilere finansal destek sağlayacak hibeler, fonlar ve burslar bulunur. 

➢ Öğrenciler başvuru yapmayı düşündükleri üniversitelerin web sitelerinden burs 
imkanlarını araştırmalı ve prosedüre uygun olarak başvurularını, zamanında 
yapmalıdırlar.

Kaynak:
Fullbright Turkey
EducationUSA
http://www.amerikankonsoloslugu.org
https://www.hotcourses-turkey.com
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