YURTDIŞI ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASI İÇİN GEREKLİ DESTEK BİLGİLER

Amerikan Üniversiteleri

http://www.collegeboard.com
http://www.usnews.com/sections/education/index.html
http://www.princetonreview.com
http://www.fiskeguide.com
Bu siteler dışında üniversiteleri araştırmak için üniversitelerin kendi web sitelerinden
yararlanabilirsiniz.

Common application: http://www.commonapp.org 253 Amerikan üniversitesinin
kullandığı ortak başvuru formu. Bu sitede yaptığınız bütün işlemler elektronik olarak
çoğaltılarak başvurduğunuz bütün okullara gönderileceğinden form doldurma, bilgi
işlemlerini tekrar tekrar yapmanıza gerek yoktur. Ayrıca sistem son başvuru tarihlerini ve
başvuruda kullanılacak ek form ve bilgileri de üniversite bazında tek tek size göstermektedir.
Common Application Supplement Form: Bazı okulların common application dolduran
öğrencilerden istedikleri ek form
Early Decision and Early Action: Üniversitelerin farklı “erken” seçenekleri bulunmaktadır.
Hatta aynı üniversitenin dahi değişik “erken başvuru” seçenekleri olabilir. Bu nedenle ilk
yapmanız gereken elinizdeki erken başvuru seçeneklerini sıralamaktır.
Esas olarak iki türlü erken başvuru seçeneği vardır: Erken Karar (ED) ve Erken Hareket (EA).
Erken Karar (ED) birinci seçenekleri hakkında en başından beri net bir kararı olan öğrenciler
için uygundur. Eğer hala okulları karşılaştırıyorsanız ve henüz seçeneklerinizi sınırlamak
istemiyorsanız Erken Karar (ED) sizin için uygun değildir. Çünkü Erken Karar (ED) sizinle
okul arasında bir kontrat niteliğindedir. Bu başvuruyu yaparken eğer okul sizi kabul ederse
başka bir okula başvurmayacağınızı veya başvurularınız geri çekeceğinizi kabul etmiş
olursunuz. Bu taahhüt nedeniyle sadece bir okula Erken Karar (ED) statüsünde
başvurabilirsiniz.
Erken Hareket (EA) daha esnektir. Bu statüyle kabul edildiğiniz bir okula gitme taahhüdü
altında değilsinizdir. Sadece başvurunuzu daha erken yollamış olursunuz ve okuldan da
cevabınızı daha erken alırsınız. Ancak bazı okulların Erken Hareket (EA) programlarında bazı
kısıtlamaları vardır. Bu yüzden her okulun kendi talimatlarını dikkatle okuyun.
Okullar bu başvurulara şu üç şekilden biriyle cevap verirler: kabul, red veya başvuruyu
normal başvuru zamanında tekrar değerlendirme (ertelenmiş karar).

APPLICATION FEE:Başvuru ücreti. Başvuru işlemlerinin masrafları için alınır. Miktar
okuldan okula değişiklik gösterir.
CB CODE: CB kodu. Üniversiteler ya da burs organizasyonlarına öğrencilerin SAT sınav
sonuclarının gönderilmesi için kullanılan kod numaralarıdır. Öğrenci sonucunun hangi
kurumlara gönderilmesini istediğini bu kod numaraları ile belirtir
TED BURSA CB CODE 696148
Essay:Kompozisyon
F-I: Amerika Öğrenci vizesi.
FAFSA (Free Application for Student Financial Aid): Sadece Amerikan vatandaşları ya da
Green Card sahiplerinin burs başvurusu yapmak amacıyla kullandıkları form.
FINANCIAL AID: Burs, kredi ya da okurken sunulan çalışma olanakları.
FRESHMAN: Lise/Üniversite 1.Sınıf öğrencisi.
GPA (Grade Point Average): Not ortalaması. Amerika'da 4,0 üzerinden hesaplanır (4,0=A,
3,0=B, 2,0=C)
GRANT: Geri ödemesi olmayan burs.
I-20: Amerika Öğrenci vizesi almanız için kabul edildiğiniz okul tarafından gönderilen resmi
evrak.
IVY LEAGUE: 1950'lerde futbol organizasyonları yapmak için bir araya gelen 8 okulun
oluşturduğu topluluk.
LIBERAL ARTS: Farklı disiplinlerden dersler kapsayan geniş tabanlı eğitim.
LAC (Liberal Arts Colleges): Liberal Arts okulları.
LEGACY: Anne ya da babasının lisans yaptığı okula başvuran öğrencinin statüsü. Bazı
okullarda, kardeşlerin, büyükanne ya da büyükbabaların o okuldan mezun olmaları da aynı
hakkı doğurabilir.
LOAN: Geri ödenmesi gereken eğitim kredisi.

MERIT BASED FINANCIAL AID: Akademik başarı karşılığında verilen burs.
MIDTERM: Dönem ortası. Bir sömestr veya trimesterin orta noktasıdır.
MINOR: Öğrencinin anadalı yanında uzmanlaştığı yan dal.
OPT (Optional Practical Training): Yabancı lisans öğrencilerinin okul süresince ya da okul
bitiminde 12 ay süreyle okudukları dalda çalışma izni.
PAYMENT PLAN: Ödeme planı. Çoğu okul, okul ücretlerini çok düşük faizle taksitlendirir.
PELL GRANT: Azamisi yıllık 4.000$ olarak belirlenmiş federal burs.
PERKINS LOAN: Düşük faizli federal öğrenim kredisi.
PLACEMENT TEST: Yerleştirme testi. Öğrencileri doğru sınıfa yerleştirmek amacıyla
öğrenime başlamadan önce uygulanan seviye tespit sınavıdır.
PLUS LOAN: Ailelerin alabileceği öğrenim kredisi (ABD vatandaşı ya da Green Card sahibi
kefil gerekir).
REFERANCE: Genellikle bir Amerikan College’e giriş için gereken tavsiyeolarak da bilinen
değerlendirme ve destek mektubudur. Öğretim görevlilerinden alınan referanslar uluslararası
kabulde özellikle faydalıdır.
REGULAR DECISION: Okulların 1 Ocak - 15 Şubat arasındaki kabul süresi (normal
başvuru).
REJECT: Bir okulun öğrencinin başvurusunu reddetmesi.
ROLLING ADMISSIONS: Son başvuru tarihi uygulamayan okulların gelen başvuruları
sınıflar dolana kadar devam değerlendirmeye devam etmesi.
SAT I: Yılda 6 kere verilen ve üniversitelerin %80`inin kabul icin şart koştuğu Amerikan
sınavı.
SAT II (Subject Tests): 22 farklı konuda verilen 1 saat süren Amerikan sınavıdır.
SCHOLARSHIP: Burs. Öğrencilerin geri ödemek zorunda olmadığı, bağış olarak da bilinen
yardım şeklidir. Burslar liyakat veya ihtiyaca göre verilir. Akademik veya atletik başarı
gösteren öğrencilere burs verilir.
SEMESTER ABROAD: Üniversitenin birinci dönemini başka bir ülkede okuma.

SENIOR: Lise/Üniversite son sınıf öğrencisi.
SOPHOMORE: Lise/Üniversite 2.Sınıf öğrencisi.
STAFFORD LOAN: Öğrencilere verilen düşük faizli federal öğrenim kredisi.
SUPPLEMENT: Ek evrak.
TRANSCRIPT: Öğrencinin okul hayatı boyunca aldığı tüm derslerin ve o derslerden aldığı
tüm notların okul tarafından belgelendigi liste.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Anadili İngilizce olmayan öğrencilerin
alması gereken İngilizce yeterlilik sınavı.
TUITION: Okul ücreti.
UNDERGRADUATE STUDY: Lise mezuniyetinden hemen sonra ön lisans veya lisans
dereceleri kazandıran akademik programlardır.
UNIVERSITY: Lisansüstü ve mesleki öğrenim de dahil olmak üzere çok sayıda bölümü
bünyesinde bulunduran büyük öğrenim kurumudur.
YIELD: Bir okulun kabul ettiği öğrenciler içinden, o okula kayıt olanlarının oluşturduğu
yüzde. Öğrenci geri dönüşü.
WAITLIST: Bekleme listesi, yedek liste.
Kanada’da Üniversiteleri

.

Kanada çapında bir araştırma için:
http://www.studycanada.ca/turkey/
http:// www.studyincanada.com/english
Üniversite Başvuruları için: Sadece belirli bir bölge (providence) ile ilgileniyorsanız arama
motorlarından faydalanabilirsiniz . Üniversitelerin kendi sitelerinden on-line başvurabilirsiniz.
Ontorio bölgesi için hem araştırma da hem de ortaklasa başvuru sistemini sunan:
OUAChttp://www.ouac.on.ca/sitesinden yararlanabilirsiniz.

İngiltere’de Üniversiteleri
İngiltere’deki üniversiteleri araştırmak için www.educationuk.org.tr veya www.unistats.com
sitesini kullanabilirsiniz.
İngiltere’de lisans programlarının büyük çoğunluğuna başvuru UCAS ( http://www.ucas.com
aracılığıyla yapılmaktadır. Bu site aracılığıyla üniversiteleri de araştırabilirsiniz.
UCAS :(Üniversite ve Kolejlere Kabul Hizmetleri) yolu ile yapılır. UCAS üniversiteler ve
öğrenci arasında köprü görevi yapar ve kabul aşamasında karar merkezi değildir. Gerekli
bütün bilgi ve UCAS formlarını British Council ofislerinden temin edebilirsiniz.

