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Türk Amerikan Derneği Hakkında
• 1951 Yılında kuruldu

• Kültürel programlar (resim sergisi, 
özel geceler, tiyatro gösterileri, 
seminerler, konferanslar, 
konserler,partiler)

• Türkiye Çapında 13’den fazla TAD Dil 
Okulları ve 15 tane Anaokulu 

• (K-12) Nesilden Nesile Koleji 

• TAD Prometric Uluslararası Sınav 
Merkezi

• EducationUSA Merkezi



EducationUSA Hakkında
• Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafında 

desteklenmektedir

• Amerika’da Eğitim konusunda doğru, 
tarafsız, resmi ve güncel bilgi 

• 170 ülkeden 400+ danışmanlık merkezi 

• Türkiye’de 6 Merkez
• 2 İstanbul

• 2 Ankara

• 1 İzmir

• 1 Adana



TAD EducationUSA Merkezi Hakkında

• Şubat 2017’de kuruldu

• Amerika’da Eğitim konusunda her ay 
ücretsiz webinarlar

• Birebir danışmanlık
• Amerikan Kültürü hakkında 

Etkinlikler
• Seminerler
• Okul Sunumları

• Predeparture Orientations



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 (1-2 yıl)

Doktora 
3-6 yıl



Amerika Yüksek Öğrenim Sistemi

Merkezi bir 
eğitim yoktur

Bölgesel ve ulusal 
akreditasyon

Sıralama 
yoktur

Size en uygun 
üniversiteyi secin.

Ulusal bir giriş 
sınavı yoktur

Başvuru şartları 
üniversiteden üniversiteye 

değişiklik gösterir.



Seçeneklerinizi 
araştırın

Bütçenizi 
oluşturun

Başvurunuzu 
tamamlayın

Öğrenci 
vizesine 

başvurun
Yolculuğa 
hazırlanın

• Amerika’da eğitim içi 5 Adım

• 12-18 Ay önceden süreci başlatın

• EducationUSA Danışmanınızda 
ücretsiz destek alın



1. Adım: Eğitim Seçenekleri Hakkında Araştırma Yapın

• Önceliklerinizi belirleyin.
• ABD’deki farklı seviyelerde verilen eğitim derecelerinden 

hangisine başvuru yapacağınıza karar verin (Yüksek Lisans -
Master’s, Doktora - Doctorate dereceleri).

• ABD’de akredite olan binlerce eğitim kurumu hakkında nasıl 
araştıma yapabileceğinizi öğrenin. 

• ABD’deki eğitim kurumlarının akreditasyonunu www.chea.org
web sitesinden kontrol edebilirsiniz.

• Okul araştırması yapmak için hazırlanmış arama motorlarını 
kullanarak eğitim kurumları hakkında araştırma yapabilirsiniz. 
İnternet sitemizden bu linklere ulaşabilirsiniz.

• www.petersons.com

http://www.chea.org/


FAYDALI LİNKLER
OKUL ARAŞTIRMA

v www.collegeboard.org 
v www.petersons.com 
v www.gradschools.com 
v www.gradsource.com 
v www.ctcl.org 
v www.edupass.org 

v www.studyabroad.com 
v www.schoolsintheusa.com 
v www.educationguide-usa.com 
v studyusa.com 
v www.llm-guide.com 
v www.apsia.org 



2. Adım: Eğitim Masraflarınız için Bütçe 
Oluşturun
• Bütçe planlaması yapın– eğitim masraflarınızı aileniz 

karşılayacaksa onlarla detaylı bir şekilde konuşun ve 
Amerika’daki eğitim süreniz boyunca masraflarınızı 
karşılayabileceğinizden emin olun.

• Burs ve finansal destek seçeneklerini araştırın.
• Burs ve finansal destek almak için okullara başvurularınızı erken 

yapın.
• Farklı burslar hakkında araştırma yapın. İnternet sitemizden 

linklere ulaşabilirsiniz.



EducationUSA.state.gov

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE BURS 
OLANAKLARI



EducationUSA.state.gov

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE BURS 
OLANAKLARI



FAYDALI LİNKLER
BURSLAR

v www.educationusa.gov.tr/financial-aid 
v www.fundingusstudy.org 
v www.internationalscholarships.com 
v www.studyabroad.com
v www.iefa.org 
v www.edupass.org/finaid/
v www.fulbright.org.tr
v http://www.mycollegescholarship.org/

v http://www.globalslc.com/
v http://www.internationalstudentloan.com/
v https://www.accessgroup.org/
v http://www.guaranteed-scholarships.com/
v http://www.meritaid.com/
v https://www.americanturkishsociety.org

http://www.studyabroad.com/
http://www.edupass.org/finaid/
http://www.fulbright.org.tr/
http://www.mycollegescholarship.org/


3. Adım: Başvurunuzu Tamamlayın
• Başvurularınız için bir zaman çizelgesi hazırlayın – Hazırlıklara 

en az 24 ay öncesinden başlamalısınız.
• Her okul için başvuru şartları, girmeniz gereken sınavlar ve 

hazırlanması gereken dökümanlar (kişisel kompozisyonlar/niyet 
mektupları, referans/tavsiye mektupları, vb.) hakkında bilgi sahibi 
olun.

• Sınavlara girmeden önce yeterli hazırlık yapın.
• Almanız gereken referans/tavsiye mektuplarını erken isteyin ve 

takibini yapın.



Lisansüstü Başvuru için Gerekli Belgeler
• Lisans derecesi

• İngilizce transkript
• TOEFL, GRE veya GMAT sınav sonuçları

• En az üç adet referans mektubu (lisans veya yüksek lisans eğitiminde 
başarılı olunan derslerin hocalarından) 

• MBA veya L.L.M. programları için çalışmış olduğunuz iş yerinden referans 
mektubu 

• Akademik faaliyetler, ödevler, sunumlar, katıldığı konferanslar, ulusal veya 
uluslararası yarışmalarda alınmış ödüller, stajlar ile ilgili belgeler

• Statement of Purpose veya Personal Statement (Niyet Mektubu)
• Finansal yeterlilik belgesi

• Özgeçmiş
• Mülakat 

• Writing Sample (Doktora İçin)



4. Adım: Vize Başvurusu Yapın
• Vize başvurusu için gerekli form ve belgeleri öğrenin.
• Kabul aldığınız okulun, hangi vize tipine başvuru yapacaksanız o 

vize başvurusu için size gerekli olacak formu zamanında 
göndermesini rica edin (F-1 vizesi için I-20, J-1 vizesi için DS-
2019 formu göndereceklerdir).

• Vize başvuru sürecini iyi öğrenin.
• Vize görüşmeniz için genel bir hazırlık yapın.
• SEVIS ücretinizi ödeyin.
• Vize görüşmesine bütün evraklarınızı hazırlamış olarak gidin.



5. Adım: ABD’ye Gidiş için Hazırlık Yapın
• Vizeniz onaylanınca uçuş biletinizi satın alın.
• EducationUSA  merkezleri tarafından düzenlenen ABD’ye Gidiş 

Öncesi Oryantasyonlarına katılın – Bu oryantasyonlar hem 
webinar hem de ofislerimizde düzenlenmektedir.

• Yeni akademik ortamınıza uyum sürecinizi kolaylaştırmak için 
okuldaki oryantasyon programlarını kaçırmayın.

• Amerikan kültürüne ve yeni çevrenize uyum sağlayın.
• Amerika’da eğitim göreceğiniz her anın tadını çıkarın.



Danışmanınızla beraber çalışın;

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ
EducationUSA MERKEZİ

TEL: 0530 601 30 90

Ankara.taa@educationusa.org

Cinnah Caddesi No:20 Kavaklıdere/ANKARA

ONLINE DANIŞMANLIK
https://calendly.com/ankara-taa/educationusa-birebir-danismanlik

Facebook: educationusa –TAA
Twitter: @educationUSATAA
Instagram: educationusataa Daha fazla bilgi için;

www.educationusa.state.gov 

https://calendly.com/ankara-taa/educationusa-birebir-danismanlik

