
AMERİKA’DA EĞİTİM 



TÜRKİYE FULBRIGHT EĞİTİM 

KOMİSYONU

 Türkiye’de Kuruluş: 1949 

İkili Anlaşma: T.C. MEB ve Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri 

Bakanlığı

 Türk ve Amerikan vatandaşlarına yüksek öğrenim ve araştırma

bursları

 67 yıl: ~6000 Türk ve Amerikalı Bursiyer

 Dünya: 155 ülke

Ankara Merkez Ofis / İstanbul İrtibat Ofisi



Amerikan Dışişleri Bakanlığı - The Bureau of Educational and

Cultural Affairs

Dünya çapında 400+ merkez

Amerika’da eğitim ile ilgili ücretsiz ve objektif eğitim danışmanlığı 

hizmeti 

Burs olanakları ile ilgili bilgiler  



 Fulbright Bursları ile ilgili ayrıntılı 

bilgi ve başvuru formları,

Amerika’da eğitim ve Fulbright 

Bursları ile ilgili haftanın 3 günü soru 

sorabileceğiniz “Online Danışman”,

Amerika’da eğitim ile ilgili genel 

bilgi ve tavsiyeler,

 Etkinlik Takvimi

www.fulbright.org.tr



Amerikan Eğitim Sistemi

İlköğretim + Lise Eğitimi

(12 Yıl)

Meslek Yüksekokulları

(Community Colleges)

AA/AS Derecesi

2 yıl

Kolej/Üniversite

BA/BS Derecesi

4-5 yıl

Tıp 

Fakültesi

MD 

Derecesi

4 yıl

Hukuk

Fakültesi

JD 

Derecesi

3 yıl

İşletme

Fakültesi

MBA 

Derecesi

2 yıl

Lisansüstü

Eğitim

Yüksek

Lisans (2 yıl)

Doktora 

2-5 yıl



Amerika’da okumaya karar vermeden önce kendinize şu 

soruları sormalısınız:

Neden Amerika’da okumalıyım?

Amerika’da okumak için bütçem ne kadar ? Harcamalarımı nasıl 

karşılayacağım?

Ne tür bir okul benim için daha iyidir?

Farklı bir topluma ve kültüre nasıl uyum sağlayacağım?



Bu soruların cevaplarını bulup Amerika’da 

okumaya karar verdiniz. Bundan sonra neler 

yapmalısınız?

Notlarınızı yüksek tutun.

Okul araştırması yapıp tercih yelpazenizi daraltın.

Ders dışı sosyal aktivitelere katılın.

Gönüllü çalışmalara katılın.

Burs imkanlarını araştırın.



Neden Amerika’da Eğitim?

Okul ve program seçenekleri çoktur. 

Not odaklı bir sistem yoktur. 

Öğrencilerin İngilizce dil becerileri gelişir.

Çok farklı kültürleri tanıma fırsatı sağlar.



Associate 

Degree 

&

Bachelor’s 

Degree



Associate Degree (Ön Lisans): 

 Genellikle 2 yılda tamamlanır. Ancak 3 yılda tamamlanan okullar da 

vardır.

 Community College ve Junior college adı verilen okullarda verilir.

 Mesleki programlarda eğitim verilir.

Bachelor's Degree (Lisans): 

 Genellikle 4 yılda tamamlanır. 

 College, University ve Institute adı verilen okullarda verilir.

 Öğrenciler çok geniş bir alandan kendi istedikleri dersleri seçerek, 

kendilerine uygun bir programda eğitim görebilir.



2+2 Transfer Sistemi Nedir?

Associate Degree (ön lisans) eğitiminden sonra 

Bachelor's Degree (lisans) eğitimini tamamlamak için 1. 

sınıftan başlamak yerine ön lisansta alınan dersleri 

saydırarak 3. sınıftan devam etmek üzere bir 

üniversiteye transfer olmaya olanak sağlayan bir 

sistemdir.



Bir Üniversiteye Transfer Olmak 

İçin Neler Yapmalısınız?

Transfer olacağınız üniversitede okuyacağınız bölümü önceden belirleyip, 

“Community College”larda bu bölüme uygun olan, saydırılabilir dersleri 

almalısınız.

Transfer olacağınız üniversiteleri belirledikten sonra, o üniversitenin sizin 

okuduğunuz community college ile “articulation” anlaşması olup olmadığını 

araştırınız. 

“Articulation” anlaşmaları, üniversiteler ve “Community College”lar 

arasında yapılan ve kredi transferi/ ders saydırma işlemlerine kolaylık sağlayan 

bir anlaşmadır.



OKULLARA 

BAŞVURU 

SÜRECİ 



Üniversiteler Başvuruda Ne İster? 

Başvuru Formu

Not Dökümleriniz (transkript) [orijinal+çeviri]

Resmi Sınav Sonuçları 

Diploma fotokopisi (onaylı) / Öğrenci Belgesi

Başvuru Ücreti

Kişisel Kompozisyon(lar)

Referans Mektupları

Portfolyo (Sanat/Mimarlık Okulları)



“Early Decision” ve “Early Action” Nedir?

Early Decision: 

Hangi üniversiteye başvuracağına erkenden karar verip başvuru 

tarihinden çok önce o okula başvurmak demektir. Early Decision 

başvurusu yalnızca bir okula yapılır. «Early Decision» bağlayıcıdır, 

yani başvuru yapılan okuldan kabul alınırsa,  o okuldan başka bir 

okula kayıt yaptırılamaz. 

Early Action: 

Başvuru yapılacak olan okulların belirlenip başvuru tarihinden daha 

erken bir tarihte o okullara başvuru yapılması ve kabul alınması 

demektir.  Birden fazla okula başvurulabilir. «Early Action» bağlayıcı 

değildir. 



 Early Admission başvuruları: Ekim - Kasım (Bir sonraki Güz 

Dönemi’nde başlamak için) 

Normal başvurular: Aralık – Mart (Bir sonraki Güz Dönemi’nde 

başlamak için) 

Bahar dönemi başvuruları: Ekim - Kasım (Bahar Dönemi’nde 

başlamak için)



«Common Application» nedir? 

Common Application sistemi, Amerika’da 47 eyaletten 

yaklaşık 550 okulun üye olduğu ortak bir başvuru sistemidir. 



Common Application Form ile nasıl başvuru 

yapılır?

www.commonapp.org adresine girip üyelik oluşturulması 

gerekmektedir.

Üyelik oluşturulup giriş yapıldıktan sonra form içeriğinin (Profile, 

Family, Education, Testing, Activities, Writing, Signature) eksiksiz 

doldurulması gerekmektedir.

Form doldurulduktan sonra “My Colleges” bölümünden 

başvurulacak okulların seçilmesi gerekmektedir.

Application form doldurulduktan sonra “Payment” bölümünden 

okullara başvuru için gerekli olan başvuru ücretinin online olarak 

ödenmesi gerekmektedir.

http://www.commonapp.org/


“Conditional Acceptance” 

(Şartlı Kabul)

Conditional Acceptance, üniversite başvurusunda kabul için tüm 

koşulları sağlayan, ancak ingilizce konusunda yetersiz olan öğrencilere 

verilen kabuldür.

Okul, öğrencilerden üniversite hayatına başlamadan önce 

yoğunlaştırılmış İngilizce programına katılmalarını ve başarıyla 

tamamlamalarını talep eder. Eğer öğrenci burada başarılı olursa, 

üniversiteye tam başvurusu kabul edilmiş olur.



GİRİLMESİ 

GEREKEN 

SINAVLAR 



SAT &ACT

 Lisans seviyesinde üniversitelere kabul

 Finansal destek ve burs imkanlarından yararlanma

 Farklı eğitim geçmişine sahip öğrencileri eşit şansa sahip olacak 

şekilde değerlendirme 

 Becerileri temel alarak, öğrenciler için en uygun alanın hangisi 

olduğunu tespit etme



SAT

www.collegeboard.org

 Reading: Çoktan seçmeli paragraf soruları

 Writing & Language: Çoktan seçmeli paragraf soruları – okuyup 

hata düzeltme

 Math: Birçok soru çoktan seçmeli – bazı bölümlerde hesap 

makinesi kullanımı mümkün 

 SAT Essay: Bir metin okuyup onunla ilgili bir yazı yazma (Mart 

2016 testi ile birlikte opsiyonel)

! Yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmediği için en çok emin 

olduğunuz cevabı seçmeniz ve hiçbir soruyu boş bırakmamanız tavsiye 

edilir.



SAT II

Subject Tests

www.collegeboard.org

 English

 History

 Mathematics

 Science

 Languages

! Her subject test 60 dk sürer. Soru sayıları teste göre değişir.

! Yanlış cevaplar toplam puanı etkiler. Emin olduğunuz soruları 

cevaplamanız tavsiye edilir.



ACT

American College Test

www.act.org

 English: 75 soru 45 dakika – çoktan seçmeli sorular

 Mathematics: 60 soru 60 dakika – çoktan seçmeli sorular

 Reading: 40 soru 35 dakika – çoktan seçmeli sorular

 Science: 40 soru 35 dakika – çoktan seçmeli sorular

 Writing: 1 Kompozisyon 40 dakika (opsiyonel)



BAŞVURU 

ÖNCESİ 

TAVSİYELER 



Üniversitelere başvurmadan en az 1 yıl önce hazırlık yapmaya 

başlayın.

Üniversiteleri araştırırken bulduğunuz üniversitelerde istediğiniz 

bölümlerin olup olmadığına dikkat edin.

Başvuru yapacağınız üniversitelerin istediği belgeleri ve son başvuru 

tarihlerini not alın. 

Hızlı karar vermekten kaçının.

Üniversite birimleri ve öğretim görevlileri ile iletişim kurun.

Masraflarınızı en aza indirgeyin.

Sabırlı olun.



Başvurunuzu Tamamlayın 

Başvurular için bir zaman çizelgesi hazırlayın.

Başvuru sürecinde yapmanız gerekenleri belirleyin. 

• Okulların son başvuru tarihlerini not edin.

• Transkript, referans mektubu gibi belgeleri edineceğiniz tarihleri 

belirleyin.

• İstenilen sınavlara giriş tarihlerinizi belirleyin.



Amerika’daki Eğitiminiz için Bütçenizi 

Gözden Geçirin 

Okul ücretleri değişkendir. 

Okulların ücretleri her yıl %6-10 oranında artış gösterebilir. 

Okulun bulunduğu yer önemlidir. Yaşam masrafları eyaletlere 

göre değişkenlik gösterir. 



Bir Akademik Yıl İçin Okul & Yaşam 

Masrafları 

Massachussets Institute of Technology: ~ $63,250

Purdue University: ~ $ 44,000

Ohio State University: ~ $ 39,000

University of Arkansas: ~ $ 40,000

Pierce College: ~ $19,000



Lisans Seviyesinde Maddi Destek Almak 

Mümkün mü? 

Başarı Bursları (Merit Based Scholarships)

Maddi İhtiyaç Bursları (Need Based Scholarships)

Spor Bursları (Sports Scholarships) – www.ncaa.org

Özel okullarda maddi destek bulmak daha kolaydır.

Çok nadiren tüm masrafları karşılar.

Maddi destek almak için erken başvuru yapmak gerekir, 

rekabet fazladır.

SAT I / SAT II veya ACT sonuçlarını gerektirir.



Harcamalarınızı En Aza İndirgeyin 

Okul araştırmasını iyi yapın. 

Eğitim alacağınız okulun yerini iyi belirleyin. Yaşam 

masraflarının düşük olduğu eyaletlerdeki okulları araştırın.

4 Yıllık bir programı 3 yılda bitirmek size binlerce dolar 

tasarruf sağlayabilir. Bunun için;

• Kendi ülkenizde almış olduğunuz ve başvuracağınız 

programdaki derslerle örtüşen dersleri saydırabilirsiniz.

• Amerika’da yaz okuluna gittiyseniz aldığınız derslerin 

kredilerini saydırın.


