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BU SAYI HAKKINDA

E

·er son iki y¨l içinde
vize için ba∆vurmad¨y
san¨z, A.B.D.’nin hem
ülke s¨n¨rlar¨n¨ koruma ihtiyac¨n¨
kar∆¨lamak, hem de ülkeye gelen
yabanc¨ konuklar¨ a·¨rlama gibi 
birbiriyle çeli∆en iki gereksimini 
koordine etmek konusunda etkile
yici ad¨mlar att¨·¨n¨ farketmemi∆
olabilirsiniz. Uluslararas¨ de·i∆imi 
(mübadeleyi) te∆vik etmek ve aç¨k
bir toplum olmay¨ sürdürmek,
Amerikan’n¨n temel de·erlerinden
biridir.
Getirilen yenilikler aras¨nda;
ö·rencilerin ve i∆ için yap¨lan
vize ba∆vurular¨nda görü∆melerin
h¨zland¨r¨lmas¨, biyometrik belge
lerde teknolojik geli∆meler ve vize
ba∆ vurular¨ bölümündeki görevli 
memur say¨s¨na getirilen art¨∆
bulunmaktad¨r. Bunun d¨∆¨nda
A.B.D., uluslararas¨ seyahatlerin daha da süratli ve
güvenli olmas¨ için giri∆imlerini sürdürmektedir.
eJournal USA ’in bu say¨s¨, ülkeye yapaca
·¨n¨z gezinin en kolay ∆ekilde geçmesi için gerekli 
olan bilgileri bir araya getirmektedir. Ayr¨ca A.B.D.
hükümetinin gezi programlar¨nda kullan¨lan terim k¨
saltmalar¨n¨n tan¨m¨ yap¨lmakta ve di·er ülkelerdeki 
kar∆¨l¨klar¨ aç¨klanmaktad¨r.
“A.B.D.’de Görü∆mek Üzere” ba∆l¨·¨ndan da
anla∆¨laca·¨ gibi, A.B.D., s¨n¨rlar¨ içinde görmek, i∆
yapmak isteyen, ya da amac¨ sadece 50 farkl¨ eyaleti 
gezmek olan yabanc¨lar¨ a·¨rlamaya gönülden haz¨r
d¨r.

Derginin ba∆lang¨ç bö
lümünde, s¨n¨r¨ geçerken
uygulanan kurallar ve terimler
aç¨klan¨yor. Ard¨ndan, kimin
k¨sa süreli yasal ziyaretçi oldu
·una karar verme durumunda
olan, gi∆enin öbür taraf¨ndaki 
Amerikal¨ memur – konsolos
luk görevlisi, s¨n¨r koruma ve
gümrük memuru – olman¨n
nas¨l bir tecrübe oldu·u anla
t¨l¨yor.
Daha sonraki bölümde
verilen bilgiler ise, – ünlü 
müzik tarihçisi John Edward
Hasse’nin tavsiye etti·i müzik
turu dahil olmak üzere – al¨∆¨l
m¨∆¨n d¨∆¨nda yakla∆¨mlar¨
içeriyor.
Uluslararas¨ ö·renci de
·i∆imi alan¨nda uzman ki∆iler
ülkedeki yüksek ö·renim ku
LAWA Foto·raf: Jay Berkowitz
rumlar¨na kabul edilme ve
ödeme ko∆ullar¨yla ilgili ipuçlar¨ verirken, uluslara
ras¨ ö·renciler Birle∆ik Devletler’deki deneyimlerini 
yaz¨yorlar.
Son olarak, hükümet yetkilileriyle i∆ dünyas¨
uzmanlar¨n¨n i∆ seyahati vizesi alma konusundaki 
sorunlar¨ tart¨∆t¨·¨ panel yer al¨yor. Onu izleyen bö
lümde – ≈ili, Santiago ve Hong Kong’dan gelen – iki 
üst düzey yöneticinin 11 Eylül sonras¨nda A.B.D.’ye
yapt¨klar¨ gezi s¨ras¨nda ya∆ad¨klar¨ anlat¨l¨yor.
Derginin sonunda yararl¨ olabilecek Internet site
lerinin listesi yer al¨yor.
eJournal USA’in bu say¨s¨na ho∆ geldiniz.
Editörler
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http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm
4 G¿R¿≈

18 Amerika’da Müzikal bir Tur

DI≈¿≈LER¿ BAKANI CONDOLEEZZA RICE

JOHN EDWARD HASSE, PhD, SMITHSONIAN AMER¿KAN 
TAR¿H¿ ULUSAL MÜZES¿ KÜRATÖRÜ

5 Vize ≈ifresini Çözmek
Birle∆ik Devletler’i ziyaret etmek isteyen ki∆ilerin
büyük ço·unlu·u bunu ba∆arabilir. A.B.D.’ye yapa
ca·¨n¨z gezi için gerekli olan her ∆eyi ö·renin.
Biyometri:Göz renginden göz taramas¨na.

Bir müzik tarihçisi, evrensel dil olan müzi·in kut
sal merkezlerini ziyaret ederek A.B.D.’yi gezmeyi 
öneriyor.

23 FOTOÊRAF GALER¿S¿: AMER¿KAN HAZ¿NELER¿
Resimlerle Amerika’n¨n az bilinen yönleri.

Ayakkab¨lar ç¨kacak, kollar yana uzat¨la
cak: Yeni seyahat kurallar¨.

12 Kutu: Vize Foto·raf¨ Ko∆ullar¨
14 Vize Gi∆esinin Öbür Yan¨

ÖÊRENC¿LER ¿Ç¿N
29 Birle∆ik Devletler’i Tan¨rken, Bir Yandan
Dünya Çap¨nda Ö·renim Görmek
Birle∆ik Devletler, her y¨l memnuniyetle yar¨m mil
yonu a∆k¨n uluslararas¨ ö·renciyi kabul etmektedir.

JON PIECHOWSKI, KONSOLOSLUK GÖREVL¿S¿, KAH¿RE

Dünyan¨n en büyük elçiliklerinden birindeki vize
memuru i∆ini anlat¨yor.

15 S¨n¨r görevlileri: ¿lk koruyanlar,
¿lk Kar∆¨layanlar

31 Hayat¨n¨z¨n f¨rsat¨: A.B.D. Yüksek Ö·renim
Kurumlar¨na Uluslararas¨ Kabul
DAVE GOUGH, AMER¿KAN ÜN¿VERS¿TELER¿ KAYIT VE
KABUL GÖREVL¿LER¿ B¿RL¿Ê¿, ULUSLARARASI EÊ¿T¿M
H¿ZMETLER¿ BÖLÜM BA≈KANI

KATHLEEN FAWS, SINIR KORUMA VE GÜMRÜK
MEMURU, WASHINGTON HAVA L¿MANI

Uluslararas¨ bir e·itim uzman¨, A.B.D. yüksek ö·re
nim kurumlar¨na kabul süreci tart¨∆malar¨na katk¨
da bulunuyor.

Birle∆ik Devletler’e kimin girebilece·ine karar
veren bir memur, i∆ini ve tan¨∆t¨·¨ ki∆ileri anlat¨yor.

16 Kutu: Rakamlarla A.B.D.’ye Yap¨lan Geziler

34 Yüksek Ö·renim: Mali Yönü
NANCY W. KETEKU, AFR¿KA, BÖLGESEL EÊ¿T¿M
DANI≈MA KOORD¿NATÖRÜ, DI≈¿≈LER¿ BAKANLIÊI,
AKRA, GANA

TUR¿STLER ¿Ç¿N
17 Herkese Uygun Bir ≈eyler

A.B.D.’de ö·renim görmek, getirisi yüksek bir yat¨
r¨m oldu·u gibi okul ücretlerini kar∆¨laman¨n pek
çok yolu vard¨r.

A.B.D., co·rafi ve sosyal aç¨dan çe∆itlilikler gös
teren geni∆ bir ülkedir. Sizi onu ke∆fetmeye davet
ediyoruz.
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37 Ö·renci Deneyimleri

47 ¿∆ Seyahati Deneyimleri

Üç uluslararas¨ ö·renci, Birle∆ik Devletler’de oku
la gitmekle ilgili ö·rendiklerini ilk a·¨zdan payla∆¨
yorlar.
•

¿ki üst düzey yetkili, gezi deneyimlerini anlat¨yor.
•

“Asla pi∆man olmayaca·¨n¨z bir karar”

•

Zimbabve’den Nyasha Kanganga, St. Catherine
Koleji üniversite ö·rencisi, St Paul, Minnesota.
•

•

“Büyük F¨rsat”

“Daha Çok Güvenlik, Minimum Rahats¨zl¨k”

Jimmy Chan, RJP Limited, Hong Kong

EK OKUMA

“Muhte∆em bir deneyim”

Hindistan’dan Arnab Badu. Carnegie Mellon’da
lisansüstü ö·rencisi, Pittsburgh, Pennsylvania.

“Hiç Sorunsuz Girip Ç¨k¨yorum”

Carlos Vanni, Bac Florida Bankas¨, Santiago, ≈ili

49 Internet Siteleri

Belarus’tan Pavel Repyeuski. Ithaca Koleji Eski 
Ö·rencisi, ¿thaca, New York.

¿≈ SEYAHAT¿NE ÇIKANLAR ¿Ç¿N
40 Günümüzde A.B.D.’de i∆ yapmak
Devlet yetkilileri ve üst düzey yöneticiler i∆ seyahat
lerini kolayla∆t¨rmak ve d¨∆ ticareti te∆vik etmek
için gösterilen çabalar¨ tart¨∆¨yor.

ONLINE VIDEO

• Douglas Baker, Hizmetlerden Sorumlu Ticaret
Bakan Yard¨mc¨s¨

GÜNÜMÜZDE A.B.D.’de
¿≈ YAPMAK
¿∆ dünyas¨ ile devlet aras¨nda
bir sohbet
•  Yolculuklar¨ Kolayla∆t¨rmak
¿çin Birlikte Çal¨∆ma
•  A.B.D. Vizesi/Ülkeye Giri∆ Sorunlar¨
•  ¿∆ Vizesi Almak
•  Yard¨ma ¿htiyac¨n¨z Oldu·u Zaman

• Elizabeth Dickson, Küresel Göçmenlik
Hizmetleri Dan¨∆man¨, Ingersoll-Rand
• Janice Jacobs, D¨∆i∆leri Bakan¨ Vize Hizmetle
ri Yard¨mc¨s¨
• Randel Johnson, A.B.D. Ticaret Odas¨ Ba∆kan
Yard¨mc¨s¨
• Michael Neifach, Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨,
Göçmenlik Politikas¨ Bölümü Ba∆kan¨

http://www.usinfo.state.gov/journals/
itps/0905/ijpe/ijpe0905.htm

• Alexander Feldman, D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨,
Uluslararas¨ Bilgi Programlar¨ Koordinatörü

eJournal USA
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Amerika Birle∆ik Devletleri’ne Ho∆ Geldiniz

A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨

DI≈¿≈LER¿ BAKANI CONDOLEEZZA RICE

D¨∆i∆leri Bakan¨ Condoleezza Rice

H

er y¨l milyonlarca yabanc¨ ziyaretçi Ameri
ka’ya do·ru yolculuk eder. ¿ster turistik,
ister i∆ amaçl¨ gelsin, ister göçmen olsun,
her konuk Amerika’n¨n kültürel, e·itsel ve ekonomik
hayat¨na katk¨da bulunur. Ben Birle∆ik Devletler’e
gelen konuklar¨n tümünü a·¨rlamaktan mutluluk
duyuyorum.
Uluslararas¨ konuklar¨m¨z¨n kültürümüzü ke∆fet
mesi, Amerikal¨larla tan¨∆mas¨ ve ülkemizi görmesi 
biz Amerikal¨lara heyecan verir. Ayn¨ ∆ekilde, onlar¨n
kültürlerinin, tarihlerinin, dillerinin, fikirlerinin zen
ginli·ini ve çe∆itlili·ini ö·renmek de bizi heyecanlan
d¨r¨r.
Ba∆kan Bush ve ben sayg¨, anlay¨∆ ve farkl¨ ül
kelerin ortak de·erleri, tarihleri ve inançlar¨ üzerine
kurulu ba·lar¨n daha iyi ve daha güvenli bir dünya

eJournal USA

in∆aa etmemizi sa·layaca·¨ndan eminiz. Ba∆ar¨n¨n
anahtar¨, bireyler aras¨nda ba·lar kurmak ve birbiri
mizi anlamakt¨r.
Seyahat etmenin ve insanlarla birebir ili∆kiye
girmenin bak¨∆ aç¨lar¨n¨ kesinlikle de·i∆tirdi·ine ina
n¨yoruz. Uluslararas¨ de·i∆im programlar¨na kat¨lan
gerek Amerikal¨lar, gerekse yabanc¨lar, bu deneyi
min hayatlar¨n¨ tümüyle de·i∆tirdi·ini ¨srarla ifade
etmektedirler.
Göçmen kökenli bir millet olarak Birle∆ik Devlet
ler, konuklar¨n¨ daima can-¨ gönülden kar∆¨lam¨∆t¨r.
¿ster turist olsun, ister yerli halk, s¨n¨rlar¨m¨z dahilin
de bulunan ki∆ilerin güvenliklerini sa·lamak için ça
l¨∆malar¨m¨z¨ sürdürürken, konuklar¨m¨z¨n bu büyük
ülkeye kazand¨rd¨·¨ zenginli·i ve çe∆itlili·i takdir
etmeye devam edece·iz. ■
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Vize ≈ifresini Çözmek
Vize sürecinin esaslar¨n¨ anlatan bir rehber niteli·indeki bu yaz¨da, ayr¨ca özel terimlerin aç¨klamalar¨
ve biyometri, seyahat edenleri etkileyen güncel kurallar ve Birle∆ik Devletler’e yap¨lan gezilerle ilgili ista
tistiklerin yer ald¨·¨ ek notlar bulunmaktad¨r.

H

er ev sahibi 
ülke gibi,
Amerika
Birle∆ik Devletleri 
de konuklar¨yla ilgili 
temel bilgilere ihtiyaç
duyar. Kim oldukla
r¨n¨, ne zaman gelip
ne zaman gidecek
lerini bilmek zorun
dad¨r. Bu bilgiler
vize a∆amas¨nda elde
edilir. Yabanc¨ ülke
vatanda∆lar¨n¨n ço·u 
Amerika Birle∆ik Dev
letleri’ne girmek için
vize almak zorundad¨r. Müracaatta bulunan ki∆ilerin
büyük ço·unlu·u da vize almay¨ ba∆ar¨r.
• 2004 y¨l¨nda ba∆ vuranlar¨n 3/4’ü vize almay¨
ba∆arm¨∆t¨r. Ö·renci vizesi için ba∆vuranlar¨n ise
yakla∆¨k % 80’i kabul edilmi∆tir.
• Ayr¨ca yine geçen y¨l, Amerika Birle∆ik Devletle
ri’ne turistik ve i∆ amaçl¨ gelen ki∆i say¨s¨nda
% 12 art¨∆ olmu∆tur. Göçmen vizesi almadan ko
nuk olarak gelen ö·renci oran¨ da % 4 artm¨∆t¨r.

si karar verir. ¿zin
yetkisi sadece
A.B.D. Ulusal
Güvenlik Bakan
l¨·¨ göçmenlik
görevlisine aittir.
Ancak elinde
vizesi bulunan
bir yolcunun geri 
çevrildi·ine pek
s¨k rastlanmaz.

¿∆lemler
Vize al¨p
Amerika
Birle∆ik
AP/WWP Foto·raf Marcio Jose Sanchez
Devletleri’ne
girmek için DS-156 ba∆vuru formunu doldurarak i∆e
ba∆laman¨z gerekir (http://evisaforms.state.gov).
Randevu almak için ülkenizdeki A.B.D. elçili·iyle
temasa geçiniz. (http://travel.state.gov/travel/tips/
embassies/embassies_1214.html) Seyahat sebebiniz
le ilgili mülakat¨n yap¨laca·¨ elçili·e ya da konsoloslu
·a giderken ba∆vuru formunuzu, pasaportunuzu, bir
foto·raf ve destekleyici belgeleri yan¨n¨zda götürün.
Ayr¨ca ba∆vuru ücreti de ödenmi∆ olmal¨. Bugünkü 
vize ücreti 100 $’d¨r. Vize size, A.B.D. s¨n¨r kap¨s¨na
kadar gitme hakk¨n¨ verir. Orada bir memur içeri gir
menize izin vermeden önce seyahat evrak¨n¨za tekrar
bakacakt¨r.
11 Eylül 2001’deki terörist sald¨r¨s¨ndan beri 
güvenli·i artt¨rmaya yönelik baz¨ yenilikler yap¨lm¨∆
olmakla birlikte, bu temel süreçte pek fazla de·i∆ik
lik olmam¨∆t¨r:
• 16–45 ya∆ aras¨ tüm erkekler ba·l¨ bulunduklar¨
kurumlarla ve daha önceki seyahatleriyle ilgili 
ayr¨nt¨l¨ bilgi vermek için DS-157 ek formunu dol
durmak zorundad¨r. Konsolosluk görevlileri bu 
formun ba∆vuruda bulunan ba∆kalar¨ taraf¨ndan
da doldurulmas¨n¨ isteyebilir.
• Tüm ö·renciler ve de·i∆im programlar¨yla gelen
ziyaretçiler, milliyetlerine bak¨lmaks¨z¨n ek bir
ba∆vuru formu doldurmak ve sponsor kurum ta
raf¨ndan SEVIS’e kayd¨ yap¨lm¨∆ olmak zorunda
d¨r. (bak¨n¨z s.10)

Vizeler
Vize, bir ülkenin s¨n¨rlar¨ndan içeri girme
ba∆vurusuna verilen izindir. A.B.D. yasalar¨na göre
vizelerin sorumlulu·u D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’na aittir.
Bir konsolosluk görevlisi belgelerinize bakar, sizinle
k¨sa bir mülakat yapar ve vize almaya uygun olup
olmad¨·¨n¨za karar verir; bu sürece “adjudication”
denir. Vize olay¨nda son söz daima konsolosluk gö
revlisinindir.
Ba∆vuruda bulunmak vize alaca·¨n¨z¨, ald¨·¨n¨z 
vize ise Amerika Birle∆ik Devletleri’ne girece·inizi 
garanti etmez. Vize sadece, konsolosluk görevlisinin
ba∆vurunuzu inceledi·ini ve belli bir amaçla ülkeniz
den yola ç¨k¨p A.B.D. s¨n¨r kap¨s¨na kadar seyahat
etmenizin uygun oldu·una karar vermi∆ oldu·unu 
gösterir.
S¨n¨r kap¨s¨nda, Amerika Birle∆ik Devletleri’ne
girip giremeyece·inize bir göçmenlik bürosu görevli
eJournal USA
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• Vize talebinde bulunan hemen herkes konsolos
luk görevlisiyle yüzyüze mülakat yapmak zorun
dad¨r. Eskiden konsolosluk görevlileri, ba∆vuran
ki∆inin bizzat gelip müracaat etme ∆art¨n¨ zaman
zaman uygulamamaya karar verebiliyorlard¨ ve
seyahat acenteleri mü∆terileri ad¨na ba∆vuruda
bulunabiliyordu. Art¨k bu uygulama geçerli olma
d¨·¨ndan, son üç y¨ld¨r D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ konso
losluk memurlar¨n¨n say¨s¨n¨ fazlas¨yla artt¨rm¨∆
ve randevuyla çal¨∆ma sistemini geli∆tirmek için
çaba harcam¨∆t¨r.
• Vize dosyalar¨ndaki,
güvenlik kay¨tlar¨n
daki ve kontrol lis
telerindeki bilgileri 
elektronik ortamda
payla∆mak ve ö·ren
ci kay¨tlar¨n¨ izleye
bilmek için teknolo
jik sistemler devreye
sokulmu∆tur. 2004
y¨l¨ndan beri teknolo
ji geli∆tirilmi∆, tüm
veriler birle∆tirilmi∆,
sistemler aras¨ndaki sorunlar düzeltilmi∆ ve
i∆lemlerdeki y¨·¨lma azalm¨∆t¨r.
• 2004 y¨l¨ndan beri elçiliklere, ö·renci ve i∆ vize
si i∆lemlerini h¨zland¨rma talimat¨ verilmi∆tir.
Bunun sonucunda, konsolosluklar özel randevu 
saatleri belirleyerek bu vizelerin programlama ve
i∆lemlerine öncelik tan¨maktalar.
• Amerika Birle∆ik Devletleri ve pek çok di·er ülke
elektronik cihazlar taraf¨ndan okunabilecek, sah
tesi yap¨lamayan, dijital foto·raf ve parmak izi 
gibi biyometrik niteliklerin kullan¨ld¨·¨ vize, pasa
port ve di·er giri∆ ç¨k¨∆ belgeleri kullanma yönün
de haz¨rl¨k yapmaktad¨r. Örne·in vize ba∆vurusu 
s¨ras¨nda yolcunun parmak izi al¨nmakta, sonra
Amerika Birle∆ik Devletleri’ne vard¨·¨nda bu 
i∆lem bir kez daha tekrarlanmaktad¨r.
• A.B.D.’ye do·ru yola ç¨kan ticari gemilerde ve
uçaklardaki tüm yolcular¨n kimlikleriyle ilgili bilgi
ler A.B.D. göçmenlik görevlilerine iletilmektedir.
• Amerika Birle∆ik Devletleri’ne giri∆te vize almas¨
gereken ki∆iler, o s¨rada bir ba∆ka yere giderken
A.B.D.’ne sadece u·rayan bir arac¨n içinde transit
yolcu olsalar bile yine vize almak zorundad¨rlar.
A.B.D. vize ücreti ve talep edilen ko∆ullar di·er
demokrasilerde uygulanan ücret ve ko∆ullarla
hemen hemen ayn¨d¨r. Vize ∆art¨, ek ücret talebi 
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ve baz¨ k¨s¨tlamalar, di·er ülkeler ile kar∆¨l¨kl¨l¨k
prensibine dayan¨r – yani ba∆ka ülkelere gitmek
isteyen A.B.D. vatanda∆lar¨n¨n kar∆¨la∆t¨·¨ ko∆ul
larla benzerdir.

Önceden Plânlay¨n: Bekleme Süresi
Vize almak için gereken süre iyice k¨salm¨∆
olmakla beraber, yine de önceden plân yapmak ve
ba∆vuru i∆lemlerini, seyahat plân¨n¨ yapt¨·¨n¨z dö
nemde ba∆latmak önemlidir. Formlar¨ doldurmak,
konsolosluk görevlisine göster
meniz gereken belgeleri tamam
lamak ve mülakat randevusu 
almak zaman gerektirir.
Ba∆vuran her ki∆inin ko∆ul
lar¨ farkl¨ oldu·u için i∆lemler
de, gereken süre de farkl¨ olacak
t¨r. Örne·in A.B.D.’de ö·renim
görmek ya da çal¨∆mak isteyen
ki∆iler ek formlar doldurmak ve
turistlerden daha çok belge sun
mak zorundad¨r.
Ayn¨ ∆ekilde mülakat için or
AP/WWP Foto·raf Stephen J. Boitano
talama bekleme süresi ülkelere
göre de·i∆mektedir. A.B.D. elçiliklerindeki tahmini 
bekleme sürelerini a∆a·¨daki adresten bulabilirsiniz.
(http://travel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors
_wait.php). ¿∆ gezisine ç¨kacaksan¨z ya da ö·renciy
seniz, h¨zland¨r¨lm¨∆ mülakatlar¨ i∆aretleyiniz.
D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ vize ba∆vuru i∆lemini kolay
anla∆¨l¨r hale getirmek için elinden geleni yapmakta
d¨r. Derginin sonunda önemli kaynaklar¨n listesini 
bulabilirsiniz.

Mülakat
Vize mülakat¨n¨z için iyi haz¨rlanm¨∆ olmak son
derecede önemlidir.
Doldurdu·unuz ba∆vuru formunun yan¨s¨ra
,ba∆vuru ücreti ödeme makbuzu, geçerli olan pasa
portunuz, istenen kurallara uygun bir foto·raf¨n¨z 
(Bak¨n¨z s.12) ve gezinin sonunda ülkenize geri 
dönmek niyetinde oldu·unuzu gösteren belgeler de
yan¨n¨zda bulunmal¨d¨r.
E·er ö·renci vizesi için ba∆vuruyorsan¨z SEVIS
I-901 ücretinin ödendi·ini gösteren makbuz da
yan¨n¨zda olmal¨d¨r. (http://www.ice.gov/graphics/
sevis/i901/faq2.htm)
Konsolosluk görevlisi, yapaca·¨ k¨sa mülakat
s¨ras¨nda sizden Amerika Birle∆ik Devletleri’ne
neden gitmek istedi·inizi aç¨klaman¨z¨ isteyecek
ve belgelerinizi kontrol edecektir. Ayr¨ca US-VI
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SIT (A.B.D.-Z¿YARET) program¨n¨n (bak¨n¨z s. 10)
güvenlik önlemleri kapsam¨nda iki i∆aret parma·¨
n¨z¨n izi mürekkepsiz dijital bir scanner taraf¨ndan
kaydedilecek ve kimli·iniz, vize verilmesi uygun
olmayan ya da ba∆vurular¨ tekrar gözden geçiril
mesi gereken ki∆i kay¨tlar¨n¨n yer ald¨·¨ verilerle
kar∆¨la∆t¨r¨lacakt¨r.
Mülakat¨n sonunda size ba∆vurunuzun kabul ya
da red edildi·i söylenecektir. Kabul edilen vizelerin
ço·u bir hafta içinde elinize ula∆¨r. E·er güvenlik
sorunlar¨ varsa, çözmek için gereken ek ara∆t¨rma
lar bir kaç hafta sürebilir.
E·er ba∆vurunuz reddedildiyse ek belgelerle her
zaman tekrar ba∆vurabilirsiniz; ancak her seferinde
100$ olan geri ödemesiz ba∆vuru ücretini ödemeniz 
gerekir.

nizi kan¨tlaman¨z gerekir. (http://www.ufafis.org/
visa/visadenials.asp)
¿∆yerinizden ya da ö·renim gördü·ünüz kurum
dan alaca·¨n¨z belgeler, aile fertlerinin ikamet ka·¨t
lar¨, konut tapusu ya da banka hesap cüzdan¨n¨z¨
göstererek A.B.D.’ye yapaca·¨n¨z geçici ziyaretin
sonunda eve dönmek zorunda oldu·unuzu kan¨tla
yabilirsiniz. Vizeyi alman¨z¨ kesin k¨lan belirgin bir
“belgeler listesi” yoktur, önemli olan konsolosluk
görevlisinin ikna olmas¨d¨r. Yasa gere·i, anavatan¨
n¨zla olan ba·lar¨n¨z¨n güçlülü·ünü ispat etmek sizin
yükümlülü·ünüzdür.
E·er seyahat sonunda eve dönece·inizi kan¨tlaya
mad¨ysan¨z ve vize talebiniz reddedildiyse, ancak da
ha sonra ko∆ullar¨n¨z de·i∆tiyse ya da “ba·lar¨n¨z”la
ilgili yeni kan¨tlar toplad¨ysan¨z bir kez daha ba∆vura
bilirsiniz. Ama ba∆vuru ücreti tekrar istenecektir.
Konsolosluk görevlileri, de·i∆ik ülkelerdeki kültü
rel ve sosyal farkl¨l¨klar¨n bilincindedir, ve vize için
ba∆vuran genç kesimin, henüz yeterli maddi “ba·”
kuramam¨∆ olaca·¨n¨ da bilmektedirler. Hüküm verir
ken bu ko∆ullar¨n tümünü göz önünde tutarlar.
Bula∆¨c¨ hastal¨·a yakalanm¨∆ olmak, sab¨ka
kayd¨ ya da terörist faaliyetlere kar¨∆m¨∆ olmak vize
talebinin reddedilme sebeplerindendir.
A∆a·¨da, vize ∆ifresini çözmek için yararl¨ olan
baz¨ terimlerin aç¨klamalar¨ verilmi∆tir. Daha ayr¨n
t¨l¨ bilgi, için her bir aç¨klaman¨n sonunda gerekli 
ba·lant¨ adresleri belirtilmi∆tir.

Vizenin Reddi
Konsolosluk görevlisi vize için ba∆vuran ki∆inin
ko∆ullar¨n¨ incelemek ve göçmenlik yasalar¨n¨ uygula
makla yükümlüdür.
Anavatan¨n¨zla ba·lar¨n¨z¨n çok güçlü oldu·unu 
ve bu nedenle yasad¨∆¨ yollara ba∆vurup A.B.D.’de
kalmay¨ seçmeyece·inizi kan¨tlayamamak, en yayg¨n
red gerekçesidir. Bu gerekçe 214 (b) olarak bilinir.
“Ba·lar”, ya∆ad¨·¨n¨z ülkeyle sizi ili∆ki içinde tutan
faktörlerdir. A.B.D., Göçmenlik ve Vatanda∆l¨k Ya
sas¨ gere·i, ülkenizde ikamet ∆artlar¨n¨z¨n mevcut
oldu·u ve bu yüzden ülkeyi terketmeyi dü∆ünmedi·i

Vize Terimleri Sözlü·ü
(Orijinal ¿ngilizce terimlere göre alfabe s¨ras¨nda verilmektedir)

AP/WWP Foto·raf Bobbie Hernandez

AP/WWP Foto·raf Sergey Ponomarev
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BIOMETRICS / Biyometri: Her bireye özgü biyolojik özelliklerden yararlanarak
yap¨lan kimlik tespitidir. Örne·in parmak izi, ya da iris’teki karma∆¨k ∆ekillerin taran
mas¨yla elde edilen göz bebe·i özellikleri.
Seyahat belgeleriniz çal¨nm¨∆ ya da taklit edilmi∆ olsa bile, biyometrik tan¨mlay¨c¨
özellikler bir ba∆kas¨n¨n sizin kimli·inizi kullanmas¨n¨ imkans¨z k¨lar. Biyometrik ta
n¨mlay¨c¨lar pasaportu ya da vizeyi ta∆¨yan ki∆inin onun gerçek sahibi oldu·unu garan
tiler. (http://www.dhs.gov//dhspublic/display?content=4542)

BORDER CROSSING CARD (BCC) / S¨n¨r Geçi∆ Kart¨: Meksika-A.B.D. s¨n¨r¨n¨
geçi∆ kart¨d¨r. Ki∆inin s¨n¨rdaki göçmenlik kontrolünden kolayca geçmesini sa·lar. B1/B2
vizesi (i∆/turist) olarak kullan¨l¨r. Pek çok güvenlik unsuru içerir. 10 y¨l süreyle geçerli
dir. Genellikle lazer vize olarak adland¨r¨l¨r.
2001 terörist sald¨r¨s¨ndan önce bile Amerikan yasalar¨ BCC’lerde, parmak izi gibi 
biyometrik tan¨mlay¨c¨ bulunmas¨n¨ ve cihazlar taraf¨ndan okunmas¨n¨ ∆art ko∆uyordu.
BCC program¨, daha sonralar¨ A.B.D.’ye güvenli giri∆/ç¨k¨∆ i∆lemleri için bir model haline
geldi. (http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info _ 1336.html)
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AP/WWP Foto·raf Jan Bauer

E-PASSPORT / E-Pasaport: E-pasaport, içinde, Birle∆mi∆ Milletler Uluslararas¨
Sivil Havac¨l¨k Örgütü (ICAO) taraf¨ndan uygun görülen ve size ait biyografik ve
biyometrik bilgilerin (bak¨n¨z s.12) kay¨tl¨ oldu·u bir çip bulunan, cihazlar taraf¨n
dan okunan yüksek teknoloji ürünü bir pasaporttur. A.B.D. elektronik pasaportun
da bulunan çip’te sadece pasaport sahibinin vesikal¨k resminin dijital görüntüsü 
bulunur. Bu resim, yüz tan¨mlama teknolojisi sayesinde o s¨rada pasaportu ta∆¨yan
ki∆inin yüzüyle kar∆¨la∆t¨r¨l¨r. Bu i∆lem sahte pasaport kullan¨m¨n¨ engellenmekte

önemli bir tedbirdir.
Arka kapakta gömülü olan çipteki biyografik veriler, cihaz¨n okudu·u pasaportun biyografik veri sayfa
s¨ndaki bilgilerle kar∆¨la∆t¨r¨labilir. Bu da sahtecili·e kar∆¨ bir önlemdir. Çipteki bilgilerin de·i∆tirilmesi dijital
imza kullan¨larak önlenecektir.
Ak¨ll¨ çiplerde kullan¨lan teknoloji, onun 10 cm ya da daha yak¨ndan okunmas¨n¨ gerektirmektedir. A.B.D.,
çipteki verilerin h¨zla kopyalanarak çal¨nmas¨ ihtimalini azaltmak amac¨yla pasaportun içine özel bir meka
nizma ekleyecektir. Böylece pasaport kapal¨yken içinden bilgi çal¨nmas¨ da önlenecektir. Ayr¨ca A.B.D., s¨n¨r
kap¨lar¨nda pasaportlar okunurken ba∆kalar¨n¨n kopyalamas¨n¨ ya da kulak misafiri olmas¨n¨ önlemek için
Temel Giri∆ Kontrolü (BAC) sistemini kullanmay¨ ciddi olarak dü∆ünmektedir. BAC, PIN sistemine benzer.Bu 
sistemde, çipteki verilere ula∆mak için önce pasaporttaki veri sayfas¨ndan, cihazla okunan bölgedeki karakter
ler tan¨mlanacakt¨r.
Amerika Birle∆ik Devletleri, 26 Ekim 2006 tarihinden itibaren ülke dahilindeki tüm pasaport dairelerinden
e-pasaport verecek ve Vizesiz Giri∆ Program¨ (VWP) kapsam¨ndaki tüm ülkelerden e-pasaport kullanmalar¨n¨
talep edecektir.
E·er elinizde 26 Ekim 2006’dan önceki tarihli, cihazla okunan bir VWP pasaportu varsa, geçerlik süresi 
dolmad¨kça onu e-pasaportla de·i∆tirmeniz gerekmez.
(http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/fast/)
FREE AND SECURE TRADE (FAST) / Serbest ve Güvenli Ticaret: A.B.D., Meksika ve
Kanada s¨n¨rlarda ticari giri∆ ç¨k¨∆¨ güvenli hale getirmek, ortak risk yönetim ilkelerini koordine
etmek, güvenlik zinciri kurmak, sanayi ortakl¨·¨ yapmak ve ticari yük taramas¨nda kullan¨lan
ileri teknolojileri geli∆tirmeyi kapsayan elektronik FAST program¨nda i∆birli·i yapmaktad¨rlar.
Hükümet ve i∆ dünyas¨ i∆birli·iyle uygulanan bu program, sistemin tan¨d¨·¨, riski dü∆ük
kat¨l¨mc¨lar¨n, yüksek risk alarm¨ verildi·i dönemlerde bile özel tahsis edilmi∆ hatlarda kara
s¨n¨r¨ndan ticari yük giri∆lerinde daha az kontrolle gümrük i∆lemlerinin daha h¨zl¨ yap¨lmas¨n¨
AP/WWP Foto·raf
sa·lamaktad¨r. Bunun için araçlar onayl¨ bir nakliyeciye, mallar da yine onaylanm¨∆ bir ithalat
ç¨ya ait olmal¨d¨r. Araç sürücüsü ise FAST Ticari ≈öför Kimlik Kart¨ ta∆¨mal¨d¨r.
Meksika’da, yukardaki ko∆ullara ek olarak iki ∆art daha vard¨r. Mallar onayl¨ bir imalatç¨ taraf¨ndan ya
p¨lm¨∆ olmal¨d¨r. Ve nakliye servislerinde depodan depoya ya da broker ve di·er arac¨lar aras¨nda aktar¨l¨rken,
yüksek güvenlik ko∆ullar¨na uygun mühürlü ambalajlar içinde olmal¨d¨r. (http://www.dhs.gov/dhspublic/
interapp/content_multi_image/content_multi_image_0021.xml)
MACHINE READABLE PASSPORTS (MRP) / Cihazla
Okunan Pasaport: E·er VWP kapsam¨ndaki ülkelerden
birinin vatanda∆¨ysan¨z ve Birle∆ik Devletler’e vizesiz girmek is
tiyorsan¨z, MRP sahibi olman¨z gerekir. Bu pasaportlarda, s¨n¨r
devriye görevlilerinin elektronik okuyucu kullanarak kimli·ini
zi çabucak tan¨mas¨n¨ sa·layan çift yönlü ∆ifrelenmi∆ biyolojik
veriler bulunur.
Bu veriler, normal pasaportunuzda yaz¨l¨ verilerle ayn¨d¨r:
ad¨n¨z, cinsiyetiniz, do·um yeri ve tarihiniz, pasaport numara
n¨z, düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresi.
AP/WWP Foto·raf Konsolosluk ¿∆leri Bürosunun izniyle
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Ayr¨ca MRP’de Sivil Havac¨l¨k Örgütü’nün koydu·u standartlar – pasaportun ebad¨, foto·raf ko∆ullar¨, veri
lerin organizasyonu – uygulanmaktad¨r.
MRP sahibi yasal ziyaretçilerin i∆lemleri h¨zl¨ yap¨l¨rken, ∆ifreli bilgiler polis kay¨tlar¨yla h¨zla kar∆¨la∆t¨r¨l¨p
görevli memurlar, tehdit olu∆turan ki∆iler konusunda uyar¨lmaktad¨r.
E·er VWP yolcusuysan¨z ama Birle∆ik Devletler’e yan¨n¨zda cihazla okunan pasaport ya da vize olmadan
geldiyseniz, s¨n¨rdan girebilece·inizi sanmay¨n. Hatta büyük ihtimalle, A.B.D.’ye giden bir araca binmenize
bile izin verilmeyecektir.
E·er pasaportunuzun cihazla okunabilirli·inden emin de·ilseniz kendi ülkenizdeki pasaport dairesine da
n¨∆¨n¨z. (http://www.dhs.gov/dhspublic/display?content=4499)
NEXUS / NEXUS: Kanada ve Birle∆ik Devletler aras¨nda s¨k seyahat eden ki∆ilerin kara, deniz ve hava yolcu
luklar¨nda iki ülke aras¨nda önceden onaylanm¨∆, dü∆ük riskli yolcular için s¨n¨r geçi∆ini kolayla∆t¨ran NEXUS
program¨na ba∆vurmas¨nda yarar vard¨r.
Ba∆vuran ki∆iler mülakata al¨n¨r, biyometrik taramadan geçirilir ve sab¨ka kay¨tlar¨ incelenir. Programa
dahil edilecek ki∆i için her iki ülke de onay vermelidir. Onay al¨nd¨ktan sonra NEXUS yolcular¨na, özel tahsis
hatlar¨ndaki kontrollerden h¨zl¨ geçi∆i sa·layan foto·rafl¨ kimlik kart¨ verilir.
Gönüllü uygulanan bu program 2002 y¨l¨nda yürürlü·e girmi∆tir. Hem A.B.D. hem de Kanada’n¨n ko∆ulla
r¨n¨ yerine getirebilmek için tek bir ba∆vuru yeterlidir. NEXUS hatt¨nda grup halinde yolculuk edenlerin ise, her
birinin program üyesi olmas¨ gerekmektedir. (http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/frequent_traveler/)
NON-IMMIGRANT VISA (NIV) / Göçmen Olmayan
Vize: Amerika Birle∆ik Devletleri’ni turistik amaçl¨, i∆ gezisi 
ya da akademik bir programa kat¨lmak üzere, belli bir süre
için ziyaret etmek istedi·inizde, göçmen olmayan (NIV) vize
ba∆vurusu yap¨lmal¨d¨r.
(http://uscis.gov/graphics/services/visas.htm#non)

BELL¿ BA≈LI GÖÇMEN
OLMAYAN V¿ZE ÇE≈¿TLER¿
B-1
B-2

¿∆ amaçl¨, belirli bir süre için ziyaret vizesi;
Gezi/Turistik amaçl¨, belirli bir süre için
ziyaret vizesi;
F-1 Akademik ö·renci;
F-2 F-1 vize sahibinin e∆i veya çocu·u;
J-1 De·i∆im Program¨ için ziyaret vizesi;
J-2 J-1 vize sahibinin e∆i veya çocu·u;
M-1		 Mesleki e·itim ya da akademik olmayan
e·itim amaçl¨ vize;
M-2 M-1 vize sahibinin e∆i veya çocu·u;

NATIONAL SECURITY ENTRY/EXIT REGISTRATI
ON SYSTEM (NSEERS) / Ulusal Güvenlik Giri∆ Ç¨k¨∆
Kay¨t Sistemi: ¿stihbarat kriterlerine dayanarak, çe∆itli 
sebeplerden dolay¨ yo·unla∆t¨r¨lm¨∆ güvenlik ko∆ullar¨n¨n
uygulanmas¨n¨ gerektiren, göçmen olmayan ziyaretçiler için
özel bir kay¨t sistemidir.
Bu ziyaretçiler, bulunduklar¨ yerin tespit edilmesi için
ve ülkeye giri∆lerinde yerine getireceklerini vaat ettikleri ko∆ullar¨n yerine getirildi·ini kan¨tlamak üzere düzen
li aral¨klarla kay¨tlar¨n¨ yenilemek zorundad¨rlar. Örne·in ö·renci vizesiyle girmi∆se, derslere devam etti·ini;
yasad¨∆¨ olaylara kar¨∆mad¨·¨n¨ ve/veya vizesi bittikten sonra ülkeden ayr¨ld¨·¨n¨ belgelemelidir.
Eylül 2001 terörist sald¨r¨s¨ndan sonra, göçmen olmayan ziyaretçilerin giri∆-ç¨k¨∆lar¨n¨n tam bir kayd¨n¨n tu
tulabilmesi için NSEERS devreye sokulmu∆tur. Ayn¨ süreçte SEVIS ve US-VISIT veri kay¨tlar¨ da kullan¨lmakta
d¨r. Bu nedenle grup halindeki ziyaretçilerden, – özellikle belli ülkelerden gelen ki∆ilerden – yeniden kay¨t ba∆vu
rusu istenmemektedir. Yine de Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨, baz¨ ziyaretçilerden ülkede kald¨klar¨ süre içinde ek
mülakat isteme yetkisini elinde tutmaktad¨r. (http://www.ice.gov/graphics/specialregistration/index.htm)
RECIPROCITY / Kar∆¨l¨kl¨l¨k (Denklik): Baz¨ vize ko∆ullar¨ – örne·in vize ücreti ya da vizenin geçerlilik
süresi – kar∆¨l¨kl¨l¨k ilkesine dayal¨d¨r. Yani di·er ülkelerin A.B.D. vatanda∆lar¨na uygulad¨·¨ vize ücret ve ∆art
lar¨n¨n ayn¨s¨n¨ Birle∆ik Devletler de di·er ülke vatanda∆lar¨na uygulamaktad¨r.
Ülkeler s¨k s¨k vatanda∆ mübadelesindeki engelleri ortadan kald¨rmak için ortak çal¨∆¨rlar. Örne·in 2005
y¨l¨nda Çin ve A.B.D., kay¨tl¨ ö·rencilere, i∆ gezisine ç¨kanlara ve turistlere, s¨n¨rdan defalarca geçme iznine
sahip 12 ay geçerli vize verilmesi konusunda anla∆m¨∆lard¨r. Eski standarda göre vizeler 6 ayl¨k veriliyordu ve
s¨n¨rdan iki kez giri∆ ç¨k¨∆ izni vard¨. (http://www.travel.state.gov/visa/reciprocity/index.htm)
eJournal USA
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SECURE ELECTRONIC NETWORK FOR TRAVELERS’ RAPID INSPEC
TION (SENTRI) / Yolcular¨n H¨zl¨ Kontrolü için Elektronik A·: Meksi
ka ve A.B.D. aras¨ndaki kara s¨n¨r¨, dünyan¨n en yo·un uluslararas¨ s¨n¨r¨d¨r.
1995’te s¨k s¨k s¨n¨rdan geçen yolcular¨n bekleme süresini azaltmak amac¨yla
SENTRI program¨ dahilinde de·i∆im hatlar¨ tesis edilmi∆tir.
2001 terörist sald¨r¨s¨ndan sonra SENTRI üyelerinin say¨s¨ birden artm¨∆t¨r.
AP/WWP Foto·raf David Maung
Bu yüzden A.B.D. hükümeti, üyelik i∆lemlerini h¨zland¨rmak amac¨yla personel
say¨s¨n¨ artt¨rm¨∆, sisteme yeni teknolojiler katm¨∆, ve kay¨t süresini bir y¨ldan 2 y¨la ç¨kartm¨∆t¨r. Ba∆vuran ki∆i
lerin güvenlik taramas¨ için elektronik parmak izi vermeleri, kendileri, aileleri ve araçlar¨ için ücret ödemeleri 
gerekmektedir. SENTRI hatt¨n¨ kullanan arac¨n içinde bulunan herkesin programa kay¨tl¨ olmas¨ gerekmektedir.
(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/frequent_traveler/sentri.xml)
STUDENT AND EXCHANGE VISITOR INFORMATION SYSTEM (SEVIS) / Ö·renci ve De·i∆im Ziya
retçisi Bilgi Sistemi: Ülkeye giren tüm uluslararas¨ ö·rencilerin vize alabilmeleri için ba·l¨ olduklar¨ ö·renim
kurumlar¨nca SEVIS’e kaydedilm¨∆ olmalar¨ gerekir. SEVIS Birle∆ik Devletler’deki de·i∆im ziyaretçileri ve ö·
rencilerle ilgili bilgilerin yer ald¨·¨ veritaban¨d¨r. Eskiden ka·¨t belgelerle tutulan kay¨tlar, 2002 y¨l¨nda Web ta
banl¨ bir sisteme dönü∆türülmü∆tür. Bu sistem, A.B.D.’deki ö·renim kurumlar¨n¨n, yabanc¨ ö·renciler, de·i∆im
ziyaretçileri ve onlar¨n bakmakla yükümlü olduklar¨ ki∆ilerle ilgili kesin ve güncel verilerin toplanmas¨n¨/saklan
mas¨n¨ ve Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨ ile D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’na günü gününe aktar¨lmas¨n¨ sa·lar. SEVIS, Ulusal
Güvenlik Bakanl¨·¨, A.B.D. Göçmenlik ve Gümrük ¿∆lemleri Bölümü’nün denetimi alt¨ndad¨r. (http://www.ice.
gov/graphics/sevis/index.htm)
UNITED STATES VISITOR AND IMMIGRATION STATUS INDICATOR
TECHNOLOGY (US-VISIT) / A.B.D. Ziyaretçi ve Göçmen Statüsü Gös
terge Teknolojisi: Sahtekarl¨·¨ ve suçlular¨n ülkeye giri∆ini önlemek amac¨n¨
ta∆¨yan bu otomatize giri∆/ç¨k¨∆ sistemi, ziyaretçilerle ilgili biyometrik verileri 
toplar.
Vize sahibi, 14 ile 79 ya∆ aras¨ndaki tüm göçmen olmayan ziyaretçiler (¨rk,
milliyet, ya da din gözetmeksizin) US-VISIT program¨ kapsam¨ndad¨r. Ayr¨ca
Vizesiz Giri∆ Program¨ ile seyahat edenler de bu uygulamaya dahildir.
Ço·u yolcu için bu süreç, A.B.D. konsoloslu·undaki vize mülakat¨yla
AP/WWP Foto·raf Gregory Smith
ba∆lar. Yolcu, belli ∆artlara uygun foto·raf¨yla ba∆vurur, iki i∆aret parma·¨n¨n
elektronik kayd¨ al¨n¨r. A.B.D. s¨n¨r kap¨s¨na geldiklerinde bir ba∆ka dijital foto·rafla yine iki i∆aret parma·¨n¨n
kayd¨ al¨n¨p öncekilerle kar∆¨la∆t¨r¨lacakt¨r.
Buna ek olarak kimlik bilgileri ortak yasal veri tabanlar¨na yüklenir ve sab¨ka kay¨tlar¨, takma isimler, terö
ristlerle ba·lant¨l¨ uyar¨ listeleriyle kar∆¨la∆t¨r¨l¨r. Kay¨p ya da çal¨nt¨ pasaportlar da bu listelere dahil edilmi∆tir.
Sistemin, 115 havaalan¨, 13 liman ve 50 yo·un kara s¨n¨r¨ kap¨s¨nda devreye girdi·i 2004 y¨l¨ndan bu yana
yakla∆¨k 30 milyon ziyaretçi US-VISIT kapsam¨nda yer alm¨∆t¨r. Programdan sorumlu Ulusal Güvenlik Bakan
l¨·¨, tüm kara s¨n¨r¨ kap¨lar¨ndaki giri∆ i∆lemlerinin 2005 y¨l¨n¨n sonuna kadar bu sisteme geçmi∆ olmas¨n¨ plan
l¨yor. 12 havaalan¨ ve 2 limanda da, ∆u anda ayn¨ sistem deneme a∆amas¨ndad¨r.
US-VISIT hem herkes için güvenli·i artt¨rmakta, hem de görevli memurlar¨n A.B..D.’ye yasal yollarla giren
yolcular¨ hemen tan¨y¨p onlar¨ lây¨·¨yla kar∆¨lamas¨n¨ sa·lamaktad¨r.
Meksikal¨lar’¨n ve Kanadal¨lar’¨n pek ço·u, ba∆ka giri∆ ç¨k¨∆ programlar¨ kapsam¨ndad¨r. Bu yüzden
US-VISIT’e dahil de·ildirler.
(http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/editorial/editorial_0525.xml)
(http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/content_multi_image/content_multi_image_0006.xml)
[(http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/editorial/editorial_0435.xml) (çe∆itli dillerde video ve bro∆ür
ler)]
[(US-VISIT Step-by-Step Entry Guide (PDF, 1 sayfa 1, 609 KB)] (US-VISIT Ad¨m ad¨m Giri∆ Rehberi)]
[(US-VISIT Step-by-Step Exit Guide (PDF, 1 sayfa, 768 KB)] (US-VISIT Ad¨m ad¨m Ç¨k¨∆ Rehberi)]
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VISA WAIVER PROGRAM (VWP) / Vizesiz Giri∆ Program¨: Bu program turizmi desteklemek, A.B.D. ile
müttefik ülkeler aras¨ndaki i∆ ya da turistik amaçl¨ gezileri kolayla∆t¨rmak için 1986 y¨l¨nda devreye girmi∆tir.
90 günden k¨sa süreli ziyaretlerde ülkeye vizesiz giri∆i sa·lamaktad¨r. Ancak A.B.D.’nin tüm müttefikleri bu 
program kapsam¨nda olmad¨·¨ gibi, VWP’ye dahil ülkelerin tüm vatanda∆lar¨ da – seyahat amaçlar¨nda ya da
A.B.D.’ye giri∆lerinde yasal bir engel olabilir – bu programa uygun nitelik ta∆¨mamaktad¨r.
VWP kapsam¨ndaki 27 ülke Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brunei, Danimarka, Finlandiya, Fran
sa, Almanya, ¿zlanda, ¿rlanda, ¿talya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda,
Norveç, Portekiz, San Marino, Singapur, Slovenya, ¿spanya, ¿sveç, ¿sviçre ve ¿ngiltere’dir.
Meksika, Kanada ve Bermuda’dan gelen baz¨ yolcular da A.B.D.’ye vizesiz girebilmektedir. Ancak onlar¨n ya
sal konumu farkl¨d¨r. VWP Pasaport ∆artlar¨ Meksika, Kanada ve Bermuda’dan gelen yolcular için geçerli de·ildir.
VWP’ye dahil olmak için bir ülkenin baz¨ yasal ∆artlar¨ yerine getirmi∆ olmas¨ gerekir. Bunlar¨n aras¨nda,
A.B.D. vatanda∆lar¨ için kar∆¨l¨kl¨ vizesiz yolculuk sa·lanmas¨, cihazla okunabilen pasaport imalat¨ yap¨lmas¨,
pasaport çal¨nmas¨ durumunda acil haberle∆me sisteminin i∆letilmesi, A.B.D. vizesi için o ülkeden yap¨lan
ba∆vurularda reddedilme oran¨n¨n % 3’ten az olmas¨, vize süresini ihlali ve izinsiz göçmenlik vakalar¨n¨n çok
az olmas¨ ∆artlar¨ say¨labilir. Ayr¨ca bu ülkelerde biyometrik pasaport program¨ uygulanmal¨, belgeleme ve
s¨n¨r güvenli·inin sa·laml¨·¨ kesin olarak kan¨tlanm¨∆ olmal¨, s¨k¨ göçmenlik kontrolü uygulanmal¨ ve yasal ma
kamlarla yak¨n i∆birli·i yap¨lmal¨d¨r. Ancak o zaman bu ülkelerin programa kat¨lmas¨, A.B.D.’nin güvenli·i ve
yasal ç¨karlar¨ için tehdit olu∆turmaz.
VWP yolcular¨n¨n cihazla okunabilen pasaportlar¨ olmal¨d¨r. Pasaportun verili∆ tarihine göre kendilerinden
dijital foto·rafl¨ biyometrik pasaport ya da e-pasaport da istenebilir. VWP yolcular¨n¨n A.B.D.’ye girmeden ön
ce elektronik kay¨tlar¨ al¨n¨r ve US-VISIT program¨na dahil edilirler.
(http://www.travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html#1)
WESTERN HEMISPHERE TRAVELER INITIATIVE / Bat¨ Yar¨mküre Yolcular¨ ¿nisyatifi: Birle∆ik
Devletler’i ziyaret eden göçmen olmayan yolcular¨n en büyük bölümü kuzey ve güney kom∆ular¨m¨z Kanada
ve Meksika’dan gelmektedir. Eskiden bu ülkelerle ve Bermuda ile ili∆kilerimiz pasaportsuz, vizesiz, s¨n¨rlarda
özel giri∆-ç¨k¨∆ programlar¨na imkan tan¨yordu.
Ancak yeni güvenlik ortam¨nda, Bat¨ Yar¨mküredeki herhangi bir ülkeden A.B.D.’ye giri∆, ya da yeniden giri∆
yapmak için, hem kendi vatanda∆lar¨m¨z¨n hem de bu ülke vatanda∆lar¨n¨n geçerli pasaport ve di·er güvenli bel
gelere ihtiyac¨ olacakt¨r. Yeni yasa, A.B.D. ve A.B.D.’ye ait topraklar aras¨ndaki yolculuklar¨ etkilememektedir.
Bu ülkeler aras¨nda çok fazla yolculuk edildi·i için a∆a·¨da belirtilen tarihlerden itibaren yeni düzenleme
ler devreye girecektir.
• 31 aral¨k 2006 – Meksika, Kanada, Bermuda, Orta ve Güney Amerika ve Karaipler’den hava ve deniz yoluy
la gelen, ya da bu ükelere giden yolculardan pasaport ya da bir di·er onayl¨ belge istenecektir.
• 31. Aral¨k 2007 – Bat¨ Yar¨mküre’deki ülkelerden Birle∆ik Devletler’e deniz, hava ve kara yoluyla gelen
tüm yolculardan pasaport ya da bir di·er onayl¨ belge istenecektir.
Di·er onayl¨ belgeler nelerdir? Amerika Birle∆ik Devletleri SENTRI, NEXUS, FAST ve BCC programlar¨
(yukar¨ bak¨n¨z) kapsam¨nda güvenli seyahat kartlar¨ sunmakta ve ba∆ka seçenekler üretmek amac¨yla yeni 
teknolojilerden yararlanmaktad¨r.
Bat¨ Yar¨mküre ülkeleri aras¨nda yolculuk eden ki∆ilerin eskisi gibi Sosyal güvenlik Kart¨, Sürücü Belgesi 
göstererek Birle∆ik Devletler’e girmesi mümkün de·ildir. Bu belgeler art¨k pasaport yerine geçmemektedir.
Not edilmesi gereken bir nokta daha: Tek ebeveynler, büyükanne veya büyükbabalar ya da çocukla yolcu
luk eden vasilerden velayet belgesi ya da di·er ebeveynden al¨nm¨∆, çocu·un s¨n¨rdan geçmesine izin verdi·ini 
belirten noter tasdikli onay belgesi istenebilecektir. Bu talep, çocuk kaç¨rma olaylar¨n¨n uluslararas¨ boyutlar¨
nedeniyle uygun görülmü∆tür. E·er 18 ya∆¨ndan küçükseniz ve yaln¨z yolculuk ediyorsan¨z, yan¨n¨zda, ebevey
niniz ya da vasiniz taraf¨ndan yaz¨lm¨∆ ve s¨n¨r¨ geçmenize izin verdi·ini belirten bir mektup bulunmal¨d¨r.
E·er böyle bir belge yoksa yolcular¨n, A.B.D. s¨n¨r kap¨s¨nda gecikmeler ya∆amas¨ olas¨d¨r.
(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/vacation/kbyg/west_hem_init)

eJournal USA

11

Eylül 2005

B¿YOMETR¿: GÖZ RENG¿NDEN GÖZ TARAMASINA

“B

iyometri” sözcü·ü 
genellikle yanl¨∆ anla∆¨
l¨r. Otomatik tan¨mada
kullan¨labilen ve ölçülebilen biyolojik
özellikler anlam¨na gelir. Biyometri 
asl¨nda otomatik tarama cihazlar¨
kullan¨lmadan önce de, seyahat kont
rol belgelerinde eskiden beri ve çok
uzun süreyle kullan¨lm¨∆t¨.
1700’lerin ba∆¨nda bile, gemi
ye binen her yolcunun ya∆¨n¨n,
boyunun, kilosunun, göz renginin,
belirgin özelliklerinin ve ten renginin
kay¨t defterine yaz¨ld¨·¨ bilinmekte
dir. 1800’lü y¨llarda siyah beyaz,
1900’lerde de renkli foto·raf devreye
girdi, ve yolcular¨ tan¨makta kullan¨
lan ilkel tariflerin yerini ald¨.
AP/WWP Foto·raf Chuck Stoody

Yeni ve ileri teknolojilerin geli∆mesiyle,
eski yöntemlerin yerini biyometrik göster
gelerin alm¨∆ olmas¨na ∆a∆mamak gerekir
– özellikle de yeni tehditlerin ortaya ç¨k
t¨·¨ günümüzde.
Dijital foto·raflar sayesinde ki∆inin
yüz hatlar¨n¨n ve cilt dokusunun haritas¨
ç¨kart¨labilmektedir. Göz taramas¨, ki∆iye
özgü olan göz bebe·inin özelliklerini 
tan¨mlamaktad¨r. Parmak izi al¨n¨rken
art¨k ¨stampa, ¨slak mürekkep ve ka·¨t kul
lan¨lmamaktad¨r. Parma·¨n¨z¨ elektronik
okuyucuya yerle∆tiriyorsunuz ve kimli·i
niz derhal kayda al¨n¨yor.
Seyahat belgelerinde biyometri kullan
ma plânlar¨nda A.B.D. yaln¨z de·ildir – Av
rupa Birli·i ve Güneydo·u Asya Ülkeleri 
Birli·i üyeleri, uluslararas¨ yolculuklar¨
güvenli hale getirmek için ayn¨ ad¨mlar¨
atmaktad¨r.

(http://travel.state.gov/visa/immigrants/
info/info_1336.html)

V¿ZE FOTOÊRAFI KURALLARI
Vize için ba∆vurdu·unuzda, mülakat günü yan¨n¨zda bir adet imzalanmam¨∆
foto·raf getirmeniz ve bu foto·raf¨n belli kurallara uygun olmas¨ gerekmektedir.
• Foto·raf, son alt¨ ay içinde çekilmi∆ ve orijinal olmal¨.
51mm
Kopya bask¨ ya da dijital olarak “scan” edilmi∆ foto·raf
lar kabul edilmez.
• Renkli ya da siyah-beyaz olabilir, ama sonradan renk
lendirilmi∆ olmamal¨d¨r.
51mm
• 51X51 milimetrekare ebatlar¨ndaki foto·rafta, yüzünüz 
merkezde ortalanm¨∆ olmal¨d¨r. Ba∆¨n¨z¨n en üst nokta
25.4 mm
s¨ndan çenenizin alt¨na kadar olan alan 25.4 mm’den
to 35 mm
az, 35 mm’den fazla olmamal¨d¨r. Foto·raf¨n en alt
s¨n¨r¨ndan gözlerinize kadar olan mesafenin 28.6mm28.6 mm
35 mm aras¨ olmas¨ gerekir.
• Foto·rafta beyaz ya da k¨r¨k beyaz fon üzerinde, yüzü to 35 mm
nüz tümüyle ve cepheden aç¨kça görülmeli, gözleriniz 
aç¨k, ileriye bak¨yor olmal¨d¨r.
• T¨bbi nedenlerle takt¨·¨n¨z¨ gösteren raporunuz yoksa
koyu renk caml¨ gözlük tak¨lmamal¨d¨r. Normal gözlük
tak¨yorsan¨z bile, gözler foto·rafta belirgin olmal¨d¨r.
• Normal sokak giysileri giymi∆ olun. ≈apka ya da ba∆¨n¨z¨ örten bir ∆ey takmay¨n. Dini nedenlerle tak¨lan ba∆l¨klar için
baz¨ ayr¨cal¨klar tan¨nabilir ancak yüzün hiçbir noktas¨ kapat¨lmamal¨d¨r.
Daha fazla ayr¨nt¨ için A.B.D. Elçili·inin sitesine bak¨n¨z. (http://usinfo.state.gov/usinfo/US_Embassies.html)
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AYAKKABILAR ÇIKACAK, KOLLAR YANA UZATILACAK?:
YEN¿ SEYAHAT KURALLARI

S

kopçal¨ giysiler alarm¨n çalmas¨na sebep olacak ve elekt
ronik cihazla üzerinizin aranmas¨ gerekecektir. Bu da
herkes için zaman kayb¨ olacakt¨r. Metal dü·meleri en az 
say¨da olan rahat giysiler seçin.
• Tak¨lar¨n¨z¨n içinde metal varsa ç¨karmak zorunda ka
lacaks¨n¨z. Ayr¨ca ceplerinizdeki bozuk para, anahtar,
cep telefonu ve di·er kalabal¨k eden ∆eyleri bo∆altman¨z 
gerekecek. Bazen dolu bir paket sigara bile alarm¨ çald¨
rabilir. Bu tür ∆eyleri ç¨karmak, her bir cebi bo∆altmak
ve sonra tekrar yerle∆tirmek zaman al¨r. Ko∆ullara uygun
giyinin. E·er cepte ta∆¨d¨·¨n¨z çok fazla ∆ey varsa bun
lar¨ saydam bir plastik torbaya koyun. Böylece kontrol
edilmesi için bir seferde hepsini birden ç¨kartabilirsiniz.
S¨rada bekleyenler saate bakarken huzursuz olmazs¨n¨z.
Hatta daha da iyisi, plastik torbay¨ el bagaj¨n¨za koyun.
Kontrol noktas¨ndan geçtik
ten sonra ç¨kart¨n.
•   De·erli ve hassas e∆yala
r¨n¨z¨ (mücevher, nakit
para, kamera, dizüstü 
bilgisayar) el bagaj¨n¨za
koyun. Unutmay¨n, e·er
dizüstü bilgisayarla yol
culuk ediyorsan¨z onu 
çantas¨ndan ç¨kart¨p gö
revliye kontrol ettirme
niz gerekecektir. Di·er
elektronik cihazlar için
de ayn¨ ∆ey istenebilir.
•   Tab edilmemi∆ filmleri
nizi el bagaj¨n¨za koyun.
Çünkü kargo bölümüne
konacak olan bavullar¨
AP/WPP Foto·raf Stewart F. House
kontrol eden cihazlar,
filmlere zarar verebilir.
     Böylece kontrol s¨ras¨nda bavulunuzdan bir ∆ey bulup
ç¨karmaya kalk¨∆arak i∆lemleri geciktirmemi∆ olursunuz.
• Yan¨n¨za kapal¨ hediye paketleri almay¨n ve hediye
paketiyle güvenlik kontrol noktas¨na gelmeyin. Çünkü 
pakedin incelenmesi için yan tarafa ayr¨lman¨z kesinlikle
istenecektir. Mant¨kl¨ davran¨n: Berta teyzenize güzel bir
b¨çak tak¨m¨ ald¨ysan¨z, onlar¨ paketlenmemi∆ olarak
kargo bölümüne konacak olan bavulunuza yerle∆tirin. El
bagaj¨n¨za de·il. Güvenlik noktalar¨nda el konulan e∆ya
lar geri verilmez. Berta teyzenin üzülmesini istemezsiniz 
de·il mi?
• Bagaj¨n¨z¨ kilitlemek istiyorsan¨z Ta∆¨mac¨l¨k Güvenlik
Kurulu (Transportation Security Administration – TSA)
taraf¨ndan onayl¨ kilitlerden kullan¨n. (http://www.tsa.
gov/public/interapp/editorial/editorial_multi_ima
ge_with_table_0234.xml) Aksi halde vard¨·¨n¨z yerde
bavulunuzun kilidinin k¨r¨lm¨∆ oldu·unu görebilirsiniz.
Kontrolden geçmi∆ olan yolcu bavullar¨, kargo bölümü
ne yerle∆tirilmeden önce rastgele seçilip tekrar kontrol
edilebilir. E·er kontrol amac¨yla seçilen sizin bavulunuz 
ise içine bak¨lacakt¨r. Bu yüzden aç¨lmas¨ mümkün olan
kilitlerden kullanman¨z do·ru olur. ■

on bir kaç y¨l içinde seyahat ettiyseniz, büyük ihti
malle bavullar¨n¨z röntgen cihaz¨ndan geçirilirken
güvenlik s¨ras¨nda beklemi∆sinizdir. Siz ve di·er
yolcular kimlik belgelerinizi defalarca göstermi∆, cep tele
fonlar¨n¨z¨ ve dizüstü bilgisayarlar¨n¨z¨ çantas¨ndan ç¨karm¨∆
ve çal¨∆t¨rm¨∆, ceplerinizdeki bozuk paralar¨ ve anahtarlar¨
tezgah¨n üzerine koymu∆, ayakkab¨lar¨n¨z¨, kemerinizi ve
tak¨lar¨n¨z¨ ç¨karm¨∆, ondan sonra kollar¨n¨z¨ yana aç¨p,
metal dedektörden geçerken ötmeye sebep olan ∆eyin ne
oldu·unun anla∆¨lmas¨ için, elektronik cihaz¨n her yan¨n¨zda
gezdirilmesini beklemi∆sinizdir.
Unutmay¨n: Bu s¨rada mizah duygunuzu koruman¨z,
ancak ∆aka yapman¨n hiç de zaman¨ olmad¨·¨n¨n bilinciyle
davranman¨z oldukça önemlidir.
Silah, bomba, çak¨, uçak kaç¨rma ya da binlerce masum
yolcunun ölümüne sebep
olan terörist faaliyetlere ait
herhangi bir ∆aka ciddiye
al¨nacakt¨r. En iyi ihtimalle
bir süre gözalt¨nda tutulur
sunuz, ki bu da yolculu·a
ba∆laman¨n keyifli bir yolu 
de·ildir.
Havaalan¨na erken git
mek önemlidir. Genel kural
90 dakika – 2 saat önce
orada olmakt¨r. Uluslararas¨
yolcular genelde üç ayr¨ s¨ra
ya girerler. ¿lki, yolcu kayd¨
(check-in), ikincisi bagaj
kontrol, üçüncüsü ise ∆ahsi 
güvenlik kontrol s¨ras¨d¨r.
Uça·a geç kal¨yor olman¨z 
bu s¨ralarda ön tarafa geç
menizi sa·lamaz.
Hem kendinizin, hem de arkan¨zda bekleyenlerin i∆ini 
h¨zland¨rmak için birkaç ipucu:
– Uça·a al¨nmas¨na izin verilen ve yasaklanan ∆eylerin
listesini okuyun:
http://www.tsa.gov/public/interapp/editorial/
editorial_1012.xml. El çantan¨za koyman¨z yasak olan baz¨
∆eyler bavulda ta∆¨nabilir. Hay¨r, t¨rnak makas¨n¨za el kon
mayacakt¨r.
• Pasaportunuzu ve uçu∆ kart¨n¨z¨ kolay ç¨kartaca·¨n¨z bir
yerde tutun. Bu belgeleri defalarca göstermeniz istene
cektir. Dolay¨s¨yla a·z¨na kadar dolu el çantan¨z¨n ya da
el bagaj¨n¨z¨n en dibine koyman¨n anlam¨ yoktur.
• Uluslararas¨ bir yolculuk için seçti·iniz giysiler, güven
lik kap¨s¨ndan daha çabuk geçmenizi sa·layabilir. Kal¨n
tabanl¨ ve metal süsleri olan ayakkab¨lar metal dedektörü
nü çald¨rabilir. Sizden ayakkab¨lar¨n¨z¨ ç¨karman¨z, ba·
c¨klar¨, kopça, toka ve benzeri ∆eyleri çözmeniz istenebi
lir. Bunlar¨ yapmak zaman alacak ve s¨rada bekleyenleri 
geciktirecektir. Ak¨ll¨ yolcular uzun uluslararas¨ uçu∆lar
da rahatl¨·¨ sa·layan ba·c¨ks¨z ayakkab¨lar giyerler.
• Giysilerinizi (palto, tak¨m elbise cekedi, mont hariç)
ç¨karman¨z istenmeyecektir. Ancak metal dü·meli ya da
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Vize Gi∆esinin Di·er Yan¨
JON PIECHOWSKI, V¿ZE MEMURU
A.B.D. BÜYÜKELÇ¿L¿Ê¿ KAH¿RE, MISIR

V

ize mülakat¨, cam¨n
her iki taraf¨ndaki 
ki∆iler için gergin
bir deneyim olabilir. Bunu 
biliyorum, çünkü dünyan¨n
en büyük elçiliklerinden biri 
olan M¨s¨r’da, A.B.D. Kahire
Büyükelçili·i’nde vize memu
ru olarak görevim, ö·renim
veya i∆ amaçl¨ ya da sadece
A.B.D.’yi ziyaret etmek için
vize almak isteyenler hakk¨n
da karar vermek üzere onlar
la mülakatlar yapmakt¨r.
Normal bir haftada, hemen hepsi M¨s¨r ve Su
dan’dan gelen 300’den fazla ki∆iye hizmet veririm.
Tek görevim bu de·ildir. Di·er meslekta∆lar¨mla
dönü∆ümlü olarak, Büyükelçilik’te nöbetçi memur
olarak görev üstleniriz. Bu da M¨s¨r’daki Amerikan
vatanda∆lar¨na ihtiyaç halinde gerekli her türlü yar
d¨mda bulunmay¨ içerir.
Vize memurunun zaman¨n¨n s¨n¨rl¨ oldu·unun
bilincinde bulunan ki∆iler için mülakat daha kolay
geçecektir. Mülakat öncesi yap¨lan k¨sa bir çal¨∆ma
i∆leri çok kolayla∆t¨r¨r. Kendileriyle ilgili özel bilgileri 
haz¨rlamak, – gezinin amac¨, ödemeyi nas¨l yapacak
lar¨na dair belge, anavatanlar¨yla ba·lar¨n¨ gösteren
kan¨tlar – zaman kazand¨racak ve iki taraf¨ da gergin
likten kurtaracakt¨r. Mülakat s¨ras¨nda bu belgeleri 
yan¨nda bulundurmak çok önemlidir.
Ayr¨ca ba∆vuru sahiplerine cevap verirken dürüst
ve aç¨k olmalar¨n¨, ve sorunun tekrar¨n¨ istemekten
korkmamalar¨n¨ tavsiye ederim. Benim Arapça te
laffuzum mükemmel de·ildir, biliyorum. Bu yüzden
baz¨ kelimeleri yanl¨∆ söyleyebilirim, dolay¨s¨yla da
ima yeniden denemeye haz¨r¨m.
Ba∆vuran ki∆inin formlar¨n¨ gözden geçirip mü
lakat¨ bitirdikten sonra, her bir ba∆vuru için A.B.D.
göçmenlik yasas¨n¨ uygulamakla yükümlüyüm. Vere
ce·im tüm kararlar bu yasaya uygun olmak zorunda
d¨r. Göçmen olmayan vize ba∆vurular¨n¨n ço·unda,
ki∆inin tekrar ülkesine dönece·ine dair yeterli kan¨t
eJournal USA

gösterip göstermedi·ini iyi
ce gözden geçirmeliyim. Bu 
uygulama, yasad¨∆¨ göçmenli
·i önlemek amac¨yla dünya
n¨n her ülkesinde yap¨lmak
tad¨r. Bu nedenle, vize için
ba∆vuran ki∆inin bunu nas¨l
kan¨tlayaca·¨n¨ önceden ve
iyi dü∆ünmesi gerekir.
Ço·u durumda, vize
yi vermem mümkün olur.
Ancak bazen reddetmem
gerekir. Bu benim için zor
Foto·raf A.B.D. Kahire Büyükelçili·inin izniyle
bir karard¨r. Çünkü insanla
r¨n ülkemi ziyaret etmeyi ne kadar arzulad¨klar¨n¨n
fark¨nday¨m.
M¨s¨r’da yanl¨∆ bir kan¨ geli∆mi∆tir. 2001 terörist
sald¨r¨lar¨ndan sonra konsolosluk görevlilerinin,
sakall¨ Müslüman erkeklerin ve tesettürlü kad¨nlar¨n
vize talebini do·rudan reddettiklerine inan¨l¨yor. An
cak bu gerçek de·ildir.
Sald¨r¨lardan sonra vize i∆lemlerinde baz¨ ∆eyler
de·i∆mi∆ olmakla birlikte – ba∆vuran herkesle ki∆isel
mülakat yapmak ve vizede sahtekarl¨·¨ önlemek için
parmak izi almak gibi – Amerika Birle∆ik Devletle
ri’nin tüm yasal ziyaretçilere aç¨k oldu·u gerçe·i 
bize gurur vermektedir. Terörist sald¨r¨lar¨ bizi bu 
inanç ve ∆ereften yoksun edemeyecektir.
Ço·u meslekda∆¨m gibi ben de seyahati, yabanc¨
diller ö·renmeyi, yabanc¨ ülkelerde ya∆amay¨, farkl¨
kültürlerden gelen ki∆ilerle tan¨∆may¨ sevdi·im için
D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’na kat¨ld¨m. E∆im ve ben Kahi
re’de oldu·umuz için kendimizi çok ∆ansl¨ say¨yoruz.
Çünkü kültürel aç¨dan çok önemli ve muhte∆em bir
tarihi bar¨nd¨ran binlerce minareli bu kentte, kentin
de·erli insanlar¨yla birlikte çal¨∆¨yoruz.
Geriye dönüp bakt¨·¨m¨zda M¨s¨r’da geçirdi·i
miz zaman¨n, an¨larla yüklü, özel bir dönem oldu
·unu dü∆ünece·iz. Umar¨m her gün vize verdi·im
M¨s¨rl¨lar da ülkemi ziyaret etti·inde benim gibi 
dü∆ünürler.
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S¨n¨r Görevlileri: Güvenli·inizi ¿lk Sa·layan,
¿lk Kar∆¨layanlar
KATHLEEN FAWS, GÜMRÜK VE SINIR KORUMA MEMURU
WASHINGTON HAVA L¿MANI
A.B.D. ULUSAL GÜVENL¿K BAKANLIÊI

A

d¨m Kathleen Faws. Was
uygulamak, Amerikan halk¨n¨
hington, DC d¨∆¨ndaki Was
terör araçlar¨na ve teröristlere
hington Dulles Uluslararas¨
kar∆¨ korumak bizim sorumlulu
Havaalan¨nda Washington Hava
·umuzdur.
Liman¨ Gümrük ve S¨n¨r Koruma
Washington Hava Liman¨’n
Memuruyum.
da dünyan¨n dört bir ucundan
Her gün Birle∆ik Devletler’e il
gelen yolculara günde yakla∆¨k
ginç nedenlerle gelen ve yine ilginç
42 uluslararas¨ uçu∆ hizmeti 
geçmi∆lere sahip çe∆itli türden
veriyoruz. Giri∆te ya da ç¨k¨∆ta,
200–300 yolcu ile kar∆¨la∆¨r¨m.
yolcular¨n ellerindeki belgele
Hepsine ziyaretlerinin amac¨n¨
rin uygun ve do·ru oldu·unu 
Foto·raf Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨n¨n izniyle
sorar¨m. A.B.D.’de ö·renim gören
belirlemek bizim sorumlulu·u
ya da ülkeye yerle∆mi∆ ve kendileri 
muzdad¨r. Ve bu i∆i çok süratli 
çocuk sahibi olan evlatlar¨n¨ ziyarete gelen pek çok
yapmak zorunday¨z. Çünkü pek çok yolcu ayn¨ anda
anne babalar ile kar∆¨la∆t¨m.
alana iner ve ço·unun aktarmal¨ uçu∆lar¨ olabilir.
Yine bu çiftlerden biri, üniversitede okuyan
K¨sa süre içinde yolcunun elindeki belgede görü
o·ullar¨n¨ ziyarete gelmi∆ti. Ne kadar kalacaklar¨n¨
len ki∆i oldu·unu ve belgelerin do·rulu·unu tespit
sordum. Anne iki hafta dedi, ve gülümseyerek ekledi:
etmek zorunday¨z, ve buraya ülkemize fiziksel ya da
“Tabii o·lumuz bizi daha erken göndermezse”. Ben
ekonomik anlamda zarar vermek gelip gelmedi·ine
de anne oldu·um için ne demek istedi·ini anla
karar vermeye çal¨∆¨r¨z.
m¨∆t¨m. Ortak deneyimimizi hat¨rlay¨p gülü∆tük.
Yeni uygulamaya konulan güvenlik tedbirleri bu 
Büyük Britanya’dan gelen bir ba∆ka yolcu vard¨.
konularda bize yard¨mc¨ olur. Pasaportlar¨, foto·raf
2. Dünya Sava∆¨ gazilerini ziyarete gelmi∆ti. Yolcunun
lar¨ ve vizeleri, çal¨nt¨ olmad¨klar¨n¨ veya tahribata
çocuklu·unda, söz konusu gazilerin bulundu·u askeri  u·ramad¨klar¨n¨ anlamak için çe∆itli veri tabanlar¨nda
uçak ailesinin çiftli·ine dü∆mü∆tü. O zamandan beri 
kontrol eder, yolcunun dijital parmak izlerini çabucak
her y¨l o çiftlikte toplan¨rlarm¨∆. Ancak ya∆lar¨ gere·i 
taramadan geçirip kar∆¨la∆t¨r¨r¨z ve kendisiyle k¨sa
gaziler art¨k yolculuk etmekte zorland¨klar¨ için bu 
bir konu∆ma yapar¨z. Böylece ülkeye giri∆inin yasal
kez genç adam onlar¨ ziyarete gelmeye ba∆lam¨∆.
oldu·una karar veririz.
Özellikle Amerika’ya ilk kez gelen çocuklarla
Günümüzde yolcular¨n ço·u, Amerikan vatan
konu∆mak ho∆uma gidiyor. E·er Washington, DC’yi 
da∆lar¨n¨n ve ülkemiz ziyaretçilerinin güvenli·ini 
görmeye geldilerse, en çok nereyi merak ettiklerini 
artt¨rmak için uygulamaya konan US-VISIT (A.B.D.
sorar¨m. Küçük bir çocuk bana Havac¨l¨k ve Uzay
Ziyaretçi ve Göçmen Statüsü Gösterge Teknolojisi)
Müzesi’ni görmek istedi·ini söyledi. Ard¨ndan “K¨z 
program¨ndan haberdard¨r. Amaç uluslararas¨ gezi ve
karde∆im Toy-R-Us’a gitmek istiyor.” diye ekledi.
ticaretin sorunsuz gerçekle∆mesini sa·lamak, göç
Hernakadar farkl¨ geçmi∆lerden gelen ki∆ilerle
menlik sisteminin kusursuz i∆ledi·ine emin olmak ve
tan¨∆mak zevkli olsa da, Gümrük ve S¨n¨r Koruma
ziyaretçilerimizin mahremiyetini korumakt¨r.
Memuru’nun esas görevi Amerika’n¨n s¨n¨rlar¨na bek
Genel kural olarak US-VISIT i∆lemlerini, 14–79
çilik etmektir. Biz en ön saflarday¨z. A.B.D. yasalar¨n¨
ya∆ aras¨ tüm ziyaretçilere uyguluyoruz. Bu i∆lemde
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sol ve sa· i∆aret parma·¨ dijital scanner taraf¨n
dan okunmakta ve bir foto·raf çekilmektedir.
K¨sa süren bir i∆lemdir ve güvenlik kontrolün
de pek zaman kaybettirmez. Yolcular bu i∆leme
çok kolay al¨∆t¨lar. Ço·u, bunun önemli bir
güvenlik önlemi oldu·unu anlam¨∆ durumda.
Ho∆nutsuzluk gösteren tek grup, parmak izleri 
al¨n¨p foto·raflar¨ çekilmeyen 14 ya∆ alt¨ çocuk
lar¨yd¨. Herhalde bunu oyun san¨yorlard¨.
Tüm gümrük ve s¨n¨r koruma memurlar¨,
yasal ziyaretçileri kar∆¨layan ilk ki∆iler olarak
ve A.B.D.’ye kimin giri∆ yapaca·¨na, kimin yap
mayaca·¨na karar veren yetkili merci olarak
bir sorumluluk üstlenmi∆ bulunmaktad¨rlar.
¿∆imizi iyi yapmaktan gurur duyuyoruz. ■

RAKAMLARLA A.B.D.
Z¿YARETÇ¿LER¿
2004 Y¨l¨nda Kabul Oranlar¨
• Dünya genelinde A.B.D. vizesi % 75
• Ö·renci vizesi % 80

2004 Y¨l¨ Yolcular¨
• ¿∆ gezisi: 4,6 milyon
• Uluslararas¨ ziyaretçiler: 46 milyon

Do·u Avrupa
% 16
Okyanusya
% 10
Meksika
% 10
Orta do·u 
%9
Güney Amerika
% 10
Bat¨ Avupa
%8
Kanada
%8
Asya
%6

2004’ün ¿lk Yar¨s¨na K¨yasla
2005’in ¿lk Yar¨s¨ndaki Art¨∆

Haziran 2004 – Haziran 2005
dönemindeki iki haneli rakamlarda
turist art¨∆¨ olan ülkeler
Arjantin • Avustralya • Brezilya • Çin
Fransa • ¿talya • Meksika • Hollanda
Güney Kore • ¿spanya • ¿sveç

2004 Y¨l¨ Ziyaretleri
• En yüksek – Temmuz: 3,3 milyon
• En dü∆ük – ≈ubat: 2,1 milyon
Kaynak: A.B.D. Ticaret Bakanl¨·¨
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Herkese Uygun Bir ≈eyler

H

er y¨l gelen milyonlarca turist, A.B.D.’nin büyük bir ülke oldu·unun ve görmeye de·er ço·u yerin, birbi
rinden binlerce mil uzakta bulundu·unun fark¨na var¨r. Bir tek, hatta birkaç ziyaret dahilinde her ∆eyi 
görmek mümkün de·ildir. Dolay¨s¨yla önceden plân yapmak çok önemlidir.
Devletin ulusal turizm bürosu bulunmamakla birlikte, Amerikan Seyahat Sanayi Birli·i (http://www.
seeamerica.org) ve her bir eyalet kendi s¨n¨rlar¨ içinde görülmeye de·er ve yap¨lmas¨ gereken ∆eyler hakk¨nda ay
r¨nt¨l¨ bilgi sunmaktad¨r. (http://www.statelocalgov.net/50states-tourism.cfm) Ayr¨ca turizm acenteleri, otomobil
kulüpleri, oteller ve di·er kurumlar da turistik bilgi sa·lamaktad¨r ve bunlara Internet üzerinden ula∆¨labilir.
Tatil organize etmenin pek çok yolu vard¨r: Bir kente yerle∆irsiniz ve onun çevresini gezersiniz – örne·in
Miami, Florida, ya da San Francisco, California – , ya da ülkenin bir yöresini seçebilirsiniz – örne·in New Eng
land ya da Ortabat¨n¨n kuzeyindeki Büyük Göller. Arzu edilirse de Wyoming’deki Grand Teton Ulusal Park¨ ya
da Missouri’deki Ozark National Scenic Riverways gibi belli ba∆l¨ turistik yerlere gidilebilir.
S¨radaki iki yaz¨da size baz¨ organizasyon önerileri sunuyoruz. Ödüllü müzik tarihçisi ve piyanist Dr John
Edward Hesse size Amerika’n¨n müzik miras¨n¨n bulundu·u bölgelerde bir gezi öneriyor. Sonras¨nda ise fuar
lar, çiftlikler, ∆arap ba·lar¨, tarihi gösteriler, Amerika’ya has ilginç ve ekzantrik noktalar ve spor faaliyetleri 
gibi di·er turistik seçeneklerin resimli öyküsü sunuluyor.
Amerika Birle∆ik Devletleri, gerek halk¨ gerekse co·rafyas¨ bak¨m¨ndan büyük çe∆itlilik gösterir ve herkese
uygun bir ∆eyler sunar.
Tercihiniz ne olursa olsun, ilginizi çekecek bir ∆eyler bulaca·¨n¨za eminiz. Gidece·iniz her yerde kar∆¨n¨zda
içten, cömert ve s¨cak, konuksever insanlar bulacaks¨n¨z.

...Ne kadar uzakl¨kta?
2276 km

374

8 km

197

4k

m

1751 km

km

150

05

41

8 km

km
3961
193
8 km

Amerika Birle∆ik Devletleri geni∆ bir ülkedir. Gezi plan¨ yaparken gidilecek bölgeler aras¨ndaki me
safeleri hesaba katt¨·¨n¨za emin olmal¨s¨n¨z. Bu haritada baz¨ büyük kentlerin aras¨ndaki mesafeler
kilometre cinsinden ve ku∆ uçu∆u olarak gösterilmi∆tir. Karayoluyla gidi∆ daha uzun sürecektir.
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AMER¿KA’DA B¿R MÜZ¿K TURU
JOHN EDWARD HESSE, PHD
SMITHSONIAN AMER¿KAN MÜZ¿K ENST¿TÜSÜ KÜRATÖRÜ
Birle∆ik Devletleri ziyaret etmenin pek çok yolu vard¨r. Büyük kentleri, ulusal parklar¨ gezebilir ya da ün
lü an¨tlar¨ görebilirsiniz. Dr John Hesse bu yaz¨da size daha özgün bir yol tavsiye ediyor: Ülkenin her ya
n¨nda bulunan, çok çe∆itli ve efsanevi müzik merkezlerini gezerek Amerika’y¨ ke∆fedin.

B

irle∆ik Devletler’i ziyaret etmemi∆ olanlar bile
mümkündür. Gece kulüpleri s¨k s¨k el de·i∆tirmekte,
onun müzi·ini tan¨r. 230 y¨ll¨k tarihi boyunca
aç¨l¨p kapanmakta, bu arada sürekli yeni festivaller
bu ülke, canl¨l¨k, sanatsall¨k ve yarat¨c¨l¨k aç¨
düzenlenmektedir. Bu nedenle bu yaz¨da sadece
s¨ndan hayret uyand¨racak kadar çok say¨da özgün
y¨llar boyunca ziyaret edilebilece·i belli olan merkez
müzikler geli∆tirmi∆tir. Salon danslar¨ndaki banjonun
lerden söz edece·iz.
sade na·meleri, Robert Johnson’¨n “blues” u, Charlie
Caz. Birle∆ik Devletler’den ç¨kan en önemli,
Parker’¨n parlak “jazz” melodileriyle Amerikan müzi
en etkili ve yenilikçi müzik cazd¨r. New Orleans,
·i, Amerika Birle∆ik Devletleri’nin dünya kültürüne
Louisiana, caz¨n do·um yeri olarak bilinir. New
yapt¨·¨ en önemli katk¨lardan biridir.
York d¨∆¨nda hiçbir ∆ehir New Orleans kadar caz 
Kimilerine göre, ta
tutkunlar¨n¨n ak¨n¨na u·rama
rihte hiçbir ülke A.B.D.
m¨∆t¨r. Ama caz merakl¨lar¨, 29
kadar güçlü ve etkili müzik
A·ustos 2005 Katrina Kas¨rga
tarzlar¨ geli∆tirmemi∆tir.
s¨’ndan sonra New Orleans’¨n
Amerikan müzi·i kendi 
yeniden in∆a edilmesini bekle
halk¨n¨n enerjisini, renkli
mek zorundalar.
li·ini, ruhunu ve yarat¨c¨l¨
Caz tutkunlar¨ ve New
·¨n¨ yans¨tmaktad¨r. Aretha
Orleans sakinleri, Frans¨z 
Franklin’in gücünü, Hank
Bölgesi (French Quarter) ile
Williams’¨n müzi·indeki ya
1961 y¨l¨ndan bu yana New
kar¨∆¨, Louis Armstrong’un
Orleans müzi·ine hizmet veren
ya∆ama sevincini, Johnny
iki odal¨ ah∆ap yal¨n bir mekan
Cash’in içtenli·ini, Ella
olan Preservation Hall’un
Fitzgerald’¨n ustal¨·¨n¨ ya
(http://www.preservationhall.
AP/WWP Foto·raf Jennifer Szymaszek com) yeniden aç¨lmas¨n¨ sab¨r
da Elvis Presley’in enerjisi
Müzik devi ve Lincoln Center Caz Sanat¨ Yönetmeni,
ni hissetmek için ¿ngilizce
s¨zl¨kla bekliyorlar. Yeniden
Wynton Marsalis trompet çalarken.
bilmeniz gerekmez.
in∆a edilecek olan di·er New
Bu müzisyenler ve onlar¨n müzik tarzlar¨, stüdyo 
Orleans mekanlar¨ aras¨nda; Louis Armstrong, Bix
ve Internet kay¨tlar¨, Internet radyo, Amerika’n¨n se
Beiderbecke ve di·er caz ustalar¨n¨n enstrümanla
si, TV ve video sayesinde tüm dünyaya ula∆abilmek
r¨n¨n yer ald¨·¨ caz sergisinin (http://lsm.crt.state.
tedir. Ama onlar¨ tam anlam¨yla anlamak ve de·erle
la.us/site) bulundu·u Louisiana Eyalet Müzesi ile
rini kavramak için do·duklar¨, müziklerinin geli∆ti·i 
New Orleans Jazz National Historic Park Visitor
ve halen korundu·u yerleri ziyaret etmek gerekir.
Center da (New Orlenas Caz¨ Ulusal Tarih Park¨
Müzi·in efsanevi merkezlerini ve müzelerini anla
Ziyaret Merkezi) bulunmaktad¨r. (http://www.nps.
tan bu yaz¨ size A.B.D.’yi özgün bir yöntemle gezme
gov/jazz) Söz konusu park, North Peters Street’de
f¨rsat¨n¨ sunmaktad¨r. Yeni göçmenlerin getirdi·i 
ki eski yerinde yine ziyaretçilerin yürüyerek yapa
müzik gelenekleri (örne·in “Salsa” ve “Mariachi”)
ca·¨ gezilere aç¨lacakt¨r.
ve grunge, rap, hip-hop gibi di·er A.B.D. müzik
1920lerde ve 1930larda Kansan City, Missouri 
gelenekleri henüz tarihi merkezler ve müzeler kapsa
caz¨n kayna·¨yd¨. Count Basie, Charlie Parker, Mary
m¨na girmemi∆tir. Ancak bunlar¨ gece kulüplerinde
Lou Williams ve di·er büyük ustalar sanatlar¨n¨ ora
ve festivallerde ya da web sayfalar¨ndan dinlemek
da icra ediyorlard¨. Eski caz mahallesini, Amerikan
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Caz Müzesi ile tarihi Gem Tiyat
uzanan ve Mississippi Deltas¨
rosu’nun bulundu·u 18th Sreet
denilen oval¨k bölgede yeti∆mi∆tir.
ve Vine Street’i ziyaret ederseniz 
Mississippi’nin bu bölgesinde
oradaki müzi·in esintisini (http://
üç adet mütevazi “blues müzesi”
bulunur: Clarksdale’deki Delta
www.americanjazzmuseum.com)
hissedebilirsiniz.
Blues Müzesi (http://www.
New York’ta, kentin tarihi 
deltabluesmuseum.org), Robin
gece kulüplerinde her döneme
sonville’deki Blues ...Legends
ait caz müzi·ini duymak müm
Hall of Fame Müzesi (http://
kündür. Bunlar aras¨nda pek çok
www.bluesmuseum.org) ve
sanatç¨ya tan¨kl¨k etmi∆ Village
Leland’da bulunan Highway
AP/WWP Foto·raf Amanda Bicknell
Vanguard (http://www.villagevan Blues gitaristi W. C. Clark keyifle çal¨yor.
61 Blues Müzesi (http://www.
guard.net/frames.htm), Blue Note
highway61blues.com).
Blues müzisyenlerinin Memphis’e giderken
(http://www.bluenote.net), Birdland (http://www.
kulland¨klar¨ Highway 61 (61 no.lu otoyol) bir tür
birdlandjazz.com), Harlem’deki Apollo Tiyatrosu
(http://www.apollotheater.com), ile 57. Sokak ile
blues güzergâh¨d¨r. Memphis’te, Beale Street’de
7. Cadde kö∆esinde bulunan Carnegie Hall’u (http://
“St Louis Blues” ve “Memphis Blues”un bestecisi 
W.C. Handy’nin bir heykeli (http://www.bealestreet.
www.carnegiehall.org) sayabiliriz. Kentin en yeni 
caz mekan¨ “Jazz at Lincoln Center”, Ekim 2004’te
com) ve B.B. King’in Blues Kulübü (http://www.
aç¨lm¨∆t¨r. 130 milyon dolarl¨k tesisin içinde 1200
bbkingclubs.com) bulunmaktad¨r.
ki∆ilik büyük konser salonu, Central Park’a bakan
Bluesgrass. A.B.D.’nin do·usundaki Appalac
muhte∆em manzaral¨ 400 ki∆ilik küçük konser
hian da·lar¨n¨n tepelerinden-vadilerinden gelen ve
salonu, 140 ki∆ilik bir gece kulübü ve Dizzy’s
senkoplu yayl¨ sazlarla icra edilen bu müzik tarz¨,
Coca Cola Kulübü bulunmaktad¨r. (http://www.
kentli müzikseverler aras¨nda giderek artan bir
hayran kitlesi bulmu∆tur. Kentucky, Owensboro’da
jazzatlincolncenter.org)
New York’un Queens mahallesinde, bence
ki Uluslararas¨ Bluegrass Müzik Müzesi’ni (http://
A.B.D.’nin en etkili caz müzisyeni olan “Satchmo”
www.bluegrass-museum.org) ve Indiana, Bean Blos
Louis Armstrong’un (1901–71) evi vard¨r. Louis
som’daki Bill Monroe Hall of Fame’i (http://www.
Armstrong’un evini gezmek ve küçük hediye dükka
beanblossom.com) ziyaret edebilirsiniz. Virginia’n¨n
n¨ndan al¨∆ veri∆ yapmak mümkündür. (http://www.
güneybat¨s¨ndaki yeni aç¨lan otoyol, The Crooked
Road: Virginia’s Music Heritage Trail (http://www.
satchmo.net).
Ragtime. Aksak ritmli, temel enstrüman¨ piyano 
thecrookedroad.org) (Çarp¨k Yol: Virginia’n¨n Müzik
olan bu müzik, caz¨n köklerinden birini olu∆turur.
Tarihi Patikas¨) 250 mil uzunlu·unda olup Ralph
“Ragtime Bestecilerinin Kral¨” Scott Joplin’in ya
Stanley Müzesi, Carter
p¨tlar¨n¨n bir bölümü, onun ünlü Maple Leaf Rag’i 
Family Fold, Blue Rid
besteledi·i yer olan Sedalia, Missouri’deki State Fair
ge Müzik Merkezi ve
Community Koleji’nde bulunur. Sedalia, ayr¨ca Scott
Birthplace of Country
Joplin Ragtime Festivali’ne de ev sahipli·i yapar.
Music Müzesini bir
St. Louis’de ise, Scott Joplin’in evlerinden biri olan
le∆tirmektedir.
“Scott Joplin House State Historic Site”¨ ziyaret
Country. Country
edebilirsiniz. (http://www.mostateparks.com/
müzi·inin merkezi 
olan Nashville, Tennes
scottjoplin.htm)
Blues. 12 ölçülük “blues” tarz¨ için, her ∆eyiyle
see dünyan¨n en uzun
A.B.D.’de üretilmi∆ olan tek müzik türüdür denebi
soluklu radyo prog
lir. Mississippi, blues’un do·um yeri kabul edilir.
ram¨ Grand Ole Opry
≈üphesiz, bu eyalet Charley Patton, Robert John
(http://www.opry.com)
son, Howlin’ Wolf, Muddy Waters ve B.B. King gibi 
ile her cuma-cumartesi 
pekçok blues müzisyeni yeti∆tirmi∆tir. Bunlar¨n
gecesi “country”tarz¨
AP/WWP Foto·raf John Russell
ço·u Memphis, Tennessee’den güneye; Vicksburg,
n¨n çe∆itlili·ini vurgu
Little Jimmy Dickens, Grand Ole
Mississippi’ye kadar 200 mil boyunca nehre paralel
larken, ayn¨ zamanda
Opry’de bir gelenek haline geldi.
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Country Music Hall of Fame’deki gösterilere ev
Detroit, Michigan’daki Motown Historical
sahipli·i yapmaktad¨r. (http://www.countrymusic
Museum’da (Motown Tarih Müzesi) (http://www.
halloffame.com) Yine Tennessee’deki Sing Me Back
motownmuseum.com) Supremes, Temptations,
Home: A Journey Through Country Music (≈ark¨larla
Stevie Wonder, Marvin Gaye, Aretha Franklin ve
Beni Evime Kavu∆tur: Country Müzik ¿çinde bir Ge
Motown Records’da (Motown Plakç¨l¨kta) kayda gir
zi) isimli kal¨c¨ sergide, zengin kostüm koleksiyonun
mi∆ di·er soul ∆ark¨c¨lar¨n¨n an¨lar¨ sergilenmektedir.
dan çizimler, an¨lar-notlar, enstrümanlar, foto·raflar,
Buddy Holly hayran¨ysan¨z, Texas, Lubbock’taki 
el yazmalar¨ ve country müzi·in öyküsünü anlatan
Buddy Holly Merkezi’ne (http://www.buddyholly
di·er objeler yer almaktad¨r.
center.org) do·ru uzanmak da isteyebilirsiniz.
Elvis Presley, Chet Atkins ve di·er sanatç¨la
r¨n kay¨t yapt¨klar¨ tarihi RCA B Stüdyosu yine
bölgenin yak¨n¨nda yer almaktad¨r. Ünlü country
müzisyenlerinin posterlerini basm¨∆, Amerika’n¨n
en eski matbaalar¨ndan biri olan Hatch Show Print
de de burada bulunur. Nashville’de, Grand Ole
Opry’nin eski mekan¨ olan Ryman Auditorium’u 
(http://www.ryman.com); ya da Bluebird Cafe
(http://www.bluebirdcafe.com) gibi umut veren
bestecilerin gözde u·rak
yerlerini de görebilirsiniz.
Mississippi, Meridian’da
ki Jimmie Rogers Müzesi
(http://www.jimmie
rogers.com) ise, country
AP/WWP Foto·raf Edward Stapel
müzi·inin temelini atan
Emmylou Harris, Newport Folk Festivali’nde ∆ark¨ söylüyor.
bu ünlü müzik adam¨n¨n
Ünlü mimar I. M. Pei’nin tasar¨m ürünü olan
an¨s¨na sayg¨ amac¨yla ku
Ohio, Cleveland’daki, muhte∆em “Rock 20 n’ Roll
rulmu∆tur.
Hall of Fame” (http://www.rockhall.com) binas¨ yüz
Rock, Ritm & Blues,
ve Soul. Ç¨k¨∆¨ndan
lerce rock&roll eseri ve video-ses kay¨t örnekleriyle
itibaren ülkeyi ve tüm
doludur. Washington, Seattle’da Frank Gehry’nin
AP/WWP Foto·raf
dünyay¨ sarsan Rock ‘n’
tasar¨m¨ olan binan¨n içinde yer alan The Experien
Elvis Presley sahnede. Y¨l 1973.
roll müzi·i, 50 y¨l sonra
ce Music Project (http://www.emplive.org) popüler
hâlâ yerküre üzerinde
müzi·e ve rock’a odaklanm¨∆ interaktif, özgün bir
yüz milyonlarca dinleyiciyi hayran b¨rakmakta ve
müzedir.
harekete geçirmektedir. Elvis Presley’in Graceland
Folk. Ço·u ülkenin kendi topra·¨na has müzi·i 
olarak bilinen basit ama ilgi çekici evi (http://www.
vard¨r. Bu tarz Avrupa’da ve A.B.D.’de genel olarak
folk müzik (Halk Müzi·i) diye adland¨r¨l¨r. Folk
elvis.com), ilk plâklar¨n¨ kaydetti·i Sun Stüdyosu 
(http://www.sunstudio.com); – ki daha sonra ba∆ka
müzik, bir ki∆iden di·erine sözel ya da i∆itsel yolla
ünlü müzisyenler de burada kay¨t yapm¨∆t¨r – , Stax,
aktar¨l¨r. Yaz¨l¨ olarak de·il, kulaktan ö·renilen
Hi, Atlantic Records ve Memphis & Muscle Shoals’¨n
bir müzik tarz¨d¨r. ≈ark¨lar¨n ilk halleri ve notalar¨
yer ald¨·¨ Stax Museum of American Soul (http://
do·al olarak bilinememektedir. ¿crac¨n¨n kula·¨nda
nas¨l kald¨·¨na, sesine, parmaklar¨n¨ kullan¨∆¨na ve
www.staxmuseum.com) Memphis Tennessee’de
bulunmaktad¨r.
duyarl¨·¨na göre her ∆ark¨n¨n çe∆itli yorumlar¨ (ya
Memphis Rock Soul Müzesi’nde W. C. Handy’den
da versiyonu) bulunur. Canl¨ folk müzi·i ar¨yorsa
Elvis ve “Booker T. and the MG’s”e uzanan, blues,
n¨z, A.B.D.’nin her yan¨nda düzenlenen folk müzi·i 
rock ve soul müzi·ini 1920’den 1980’li y¨llara ba·la
festivallerinde kolayca dinleyebilirsiniz. Bu festival
yan, Smithsonian Enstitüsü taraf¨ndan haz¨rlanm¨∆
lerin en büyü·ü her y¨l Haziran ve Temmuz aylar¨n
muhte∆em bir sergi yer almaktad¨r. (http://www.
da Washington D.C. deki National Mall’da düzenle
nen Smithsonian Folklife Festivali’dir (http://www.
memphisrocknsoul.org)
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folklife.si.edu). 2006 y¨
mümkündür. Meslek haya
l¨nda bu festivalin 40.’c¨s¨
t¨n¨n ço·unu A.B.D.’de
düzenlenecektir.
geçiren Salsa Kraliçesi 
Latino (Latin müzi·i).
Celia Cruz’un müzi·i ve
Bilindi·i gibi, Amerika
hayat¨n¨ anlatan “Azucar”
Birle∆ik Devletleri, “Yeni 
sergisi, 31 ekim 2005 ta
dünya” d¨r. Göçmenlerin
rihine kadar Smithsonian
ülkesidir. Her gelen yeni 
Enstitüsü’nün Washington
etnik grup kendi gelenek
D.C’deki Amerikan Ulusal
sel müzi·ini getirir ve bu 
Tarih Müzesi’nde görüle
müzikler yerle∆tikleri yeni 
bilir. Ayn¨ sergi Internette
topraklarda kök salarken
de izlenebilir. (http://
bir yandan da de·i∆meye ve
www.americanhistory.
AP/WWP Foto·raf Reed Saxon
geli∆meye devam ederler.
si.edu/celiacruz/)
Ohio, Cleveland’daki The Rock&Roll Hall of Fame.
Amerika’daki en büyük
Cajun Müzi·i. 1750’li 
az¨nl¨k grubu Hispanikler
y¨llarda Kanada’dan sürül
dir (¿spanyol as¨ll¨lar). Pek çok çe∆it müzik gelene·ini 
dükten sonra A.B.D.’ye göç eden Acadian (ya da Ca
icra etmektedirler.
jun) halk¨n¨n öyküsü ile Frans¨zca sözlü müzik ve kül
Trompet, keman, gitar, vihuela, gitaron’dan
türleri; Louisiana, Eunice’teki, The Prairie Acadian
olu∆an orkestralar ile icra edilen Meksika mariachi 
Cultural Center’da (New Orleans’¨n bat¨s¨nda, araçla
(bando) müzi·i Amerika’n¨n Güneybat¨s¨ndaki pek
3–4 saat mesafede) anlat¨lmaktad¨r. (http://www.
çok mekanda duyulabilir. Los Angeles’ta, Wilshire
nps.gov/jela/pphtml/facilities.html)
Bulvar¨ No. 2501’de bulunan La Fonda de Los Cam
Hemen yak¨ndaki Liberty Tiyatrosu’nda her cu
peros lokantas¨nda, bu müzi·i asl¨na en yak¨n ∆ek
martesi gecesi Rendez-vous des Cajuns adl¨ 2 saatlik
liyle dinlemek mümkündür. 1969 y¨l¨nda kurulan bu 
canl¨ radyo program¨ yap¨lmaktad¨r. Bu programda
mekan, “mariachi yemekli tiyatro” alan¨nda öncülük
Cajun ve zydeco müzik gruplar¨, tek ki∆ilik müzik gös
etmi∆tir. Orkestra ∆efi kemanc¨ Nati Cano, A.B.D.’nin
terileri ve Cajun mizahç¨lar¨ yer almaktad¨r. Eunice
folk ve geleneksel sanatlar dal¨ndaki en üstün ni∆a
ayn¨ zamanda Cajun Music Hall of Fame’e (http://
n¨yla ödüllendirilmi∆tir. Onun ba∆latt¨·¨ bu gelenek
www.cajunfrenchmusic.org) ev sahipli·i yapmakta
Arizona, Tucson; New Mexico, Santa Fe; Texas, San
d¨r. Ayr¨ca Louisiana Eyalet Üniversitesi’nin ça·da∆
Antonio ve di·er kentlere de ula∆m¨∆t¨r.
Creole, zydeco ve Cajun müzisyenlerine ait bir web
New York’a Kübal¨lar ve Porto Rikolular taraf¨n
sitesi bulunmaktad¨r. (http://www.nps.gov/jela/
dan getirilen, Salsa ad¨ verilen canl¨ dans müzi·ini 
Prairieacadianculturalcenter.htm).
New York, Miami ve di·er kozmopolit kentlerdeki 
≈ov melodileri ve Klasik Müzik. Amerika Bir
gece kulüplerinde duymak ve e∆li·inde dans etmek
le∆ik Devletleri’nde yap¨lacak hiçbir gezi, ∆ov melo
dileri ve klasik müzikten söz etmeden tamamlanm¨∆
say¨lamaz. Klasik müzi·in kayna·¨ Avrupa olmakla
birlikte, Aaron Copland ve Leonard Bernstein gibi 
besteciler klasik müzi·e co∆kulu bir Amerikan tarz¨
kazand¨rm¨∆lard¨r. New York’taki Lincoln Center
(http://www.lincolncenter.org/index2.asp) ve tarihi 
Carnegie Hall (http://www.carnegiehall.org/jsps/
intro.jsp), klasik müzik alan¨ndaki eserlerin sunuldu
·u en ünlü mekanlard¨r. Ancak ülkenin her yan¨nda
senfoni orkestralar¨n¨n konserlerini dinlemek müm
kündür.
≈ov melodilerine tutkun olanlar için, Amerika’n¨n
canl¨ sahne gösterilerinin kutsal merkezi Broad
AP/WWP Foto·raf J. Pat Carter
way’dir. Broadway, New York’un en ünlü caddelerin
New Orleans Jazz&Heritage Festival Zydeco New Breed
den biridir. Ayn¨ zamanda tiyatro ¨∆¨klar¨yla ayd¨n
Band üyesi J. Paul Jr. sahnede.
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lat¨lm¨∆, “Büyük Beyaz Yol” olarak bilinen 12 blok
geni∆li·inde bir bölgenin de ad¨d¨r. Broadway’de
sahnelenen oyunlar y¨l içinde yerel tiyatrolarda turne
ye gider.
Müzik enstrümanlar¨. Ender bulunan müzik
aletleri, sanat eseri olarak New York ≈ehri’nde
bulunan Metropolitan Museum of Art’da (New
York Metropolitan Sanat Müzesi) sergilenmektedir.
(http://www.metmuseum.org/Works_of_Art/depart
ment.asp?dep=18)
Washington D.C.’deki Smithsonian National
Museum of American History’de ise, Stradivarius
yap¨m¨ özel yayl¨ enstrümanlar, piyanolar, harpsi
kordlar (klavsen), gitarlar sergilenmektedir. Ayr¨ca
caz efsanesi Ella Fitzgerald ve Duke Ellington temal¨
sergiler de bu mekanda yer almaktad¨r.
California, Carlsbad’da – San Diego yak¨nlar¨nda
– Museum of Making Music’de (Müzik Yapma Müze
si) (http://www.museumofmakingmusic.org) 500’ü 
a∆k¨n müzik aleti ile interaktif video ve ses kay¨tlar¨
sergilenmektedir. California, Los Angeles’in banliyö
sü Corona’daki Fender Museum of Music & Arts’da
(Fender Müzik ve Sanat Müzesi), Fender gitarlar¨n¨n
50 y¨ll¨k tarihi sergilenmektedir.
Güney Dakota’n¨n Büyük Ovalar ∆ehri Vermilli
on’daki National Music Museum’da (Ulusal Müzik
Müzesi) (http://www.usd.edu/smm) 750 müzik aleti 
sergilenmektedir.
Amerika Birle∆ik Devletleri’nde nereye giderse
niz gidin kendi müzi·ine – caz, blues, country, bat¨,
rock&roll ya da ba∆ka tarz – tutkun olan ve bunu 
ziyaretçilerle payla∆maktan mutluluk duyan Amerika
l¨lar bulacaks¨n¨z. Bu da A.B.D.’yi gezmenin e·lence
li ve ö·retici bir yoludur.

New York: The Little Bookroom, 2003.
Fussell, Fred C. Blue Ridge Music Trails. Chapel
Hill and London: University of North Carolina Press,
2003.
Knight, Richard. The Blues Highway: New Orleans
to Chicago: A Travel and Music Guide. Hindhead,
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Millard, Bob. Music City USA: The Country Music 
Loverís Travel Guide to Nashville and Tennessee.
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John Edward Hasse, Ph.D.,
Müzik tarihçisi, piyanist, ödül
kazanm¨∆ bir yazar ve plak
prodüktörüdür. Smithsonian
Enstitüsü, Ulusal Amerikan
Tarihi Müzesi’nde Amerikan
Müzi·i Küratörüdür. Burada,
Smithsonian Jazz Masterworks
Orkestras¨ kurmu∆ ve (Jazz 
Appreciation Month) Uluslararas¨ “Caz Takdir Ay¨”n¨
yaratm¨∆t¨r. “Beyond Category: The Life and Genius
of Duke Ellington” kitab¨n¨n yazar¨, “Jazz: The First
Century”nin ise editörüdür. 3 disklik set ve kitaptan
olu∆an “The Classic Hoagy Carmichael”in yazar¨ ve
prodüktörüdür. Bu eserle 2 Grammy ödülüne aday
gösterilmi∆tir. Birle∆ik Devletler’de ve dünyan¨n çe∆it
li yerlerinde Amerikan müzi·iyle ilgili konferanslar
vermektedir.
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AMER¿KAN HAZ¿NELER¿

T

V ve filmler A.B.D.’nin öyle çok özelli·ini dünyaya tan¨tm¨∆t¨r ki – büyük kentlerin silüetleri, Washington
D.C’deki beyaz mermer an¨tlar, kovboylar ülkesi uzak bat¨n¨n ovalar¨ ve yüksek da·lar¨, ve tabii yamaçta
görülen, Los Angeles’¨n cazibesini i∆aret eden Hollywood yaz¨s¨ – insanlar¨n Amerika’ya hiç ayak basma
d¨klar¨ halde oray¨ tan¨d¨klar¨n¨ dü∆ünmeleri hiç de tuhaf say¨lmaz.
Ziyaretçiler Amerika’ya geldiklerinde ise, genellikle beklentilerinin çok ötesinde çe∆itlilikler gösteren bir
halkla, özgün ve muhte∆em manzaralar, sesler, yemekler ve kendilerini dostça kar∆¨layan insanlarla yüzyüze
gelirler.
AP/WWP Foto·raf Beth A. Keiser

AP/WWP Foto·raf Matt York

Chicago’daki Sears Towers, Grand
Canyon, Disney World gibi A.B.D.’nin belli 
ba∆l¨ ikonlar¨ görülmeye de·er olmakla
birlikte, al¨∆¨lm¨∆ güzergâhlar¨n d¨∆¨ndaki 
yollarda baz¨ sürprizlerle kar∆¨la∆abilirsiniz.
AP/WWP Foto·raf Phelan M. Ebenhack

Örne·in New York’u dü∆ünün... Kar ya·d¨·¨nda Central
Park’ta faytonla yap¨lan gezinin güzelli·ini gördünüz mü?

AP/WWP Foto·raf Wally Santana

Amerika’y¨, – hatta zaten bildi·inizi sand¨·¨n¨z yerleri bile – görme seçeneklerinizi 
artt¨rmak amac¨yla sizin için bir foto·raf koleksiyonu haz¨rlad¨k.

eJournal USA

23

Eylül 2005

AP/WWP Foto·raf Michael Okoniewski
AP/WWP foto·raf April L. Brown

AP/WWP Foto·raf J. D. Pooley

AP/WWP Foto·raf Seth Perlman

A.B.D. tarihiyle ilgileniyorsan¨z, Amerikan yerlilerinin festivallerine
gidebilirsiniz. Bu festivalleri sadece bat¨ eyaletlerinde de·il, 50 eyaletin
hepsinde bulabilirsiniz (http://www.500nations.com/). Örne·in yanda
gördü·ünüz Tuscarora yerlisi New York’ta gösteri yap¨yor. Ülkenin her
yan¨ndaki tarih merakl¨lar¨, A.B.D. sava∆lar¨n¨ canland¨r¨r ve sahnelerler.
¿çlerinde en yayg¨n olarak can
land¨r¨lanlar Amerikan Devrimi 
(1774–1781) ile ¿ç sava∆t¨r
(1861–1865). Ek olarak burada
foto·raf¨ bulunmayan, topraktan
yap¨lm¨∆ kaleler ve eski dönem
lerden kalma tarihi köyler gibi 
çok çe∆itli yerli yap¨tlar¨ vard¨r.
Toprakla ba·lar¨m¨z¨n ne
kadar derin oldu·u yaz ve sonba
har aylar¨nda k¨rsal kesimlerde
düzenlenen ∆enliklerde aç¨kça
görülmektedir. (http://www.
expocentral.com/agricultu
re/us_fairs/US_Fairs.html) Bu 
∆enliklerde yerel halk, bir önceki 
y¨l yapt¨·¨ çal¨∆man¨n sonucunu 
sunmak f¨rsat¨n¨ bulur. Traktör
yar¨∆malar¨, gösteriler,
panay¨r e·lenceleri yap¨
l¨r. Bu resimlerde Illinois
Eyalet ≈enlikleri’nde bo
yanm¨∆ inek heykeli “Sam
Amca” y¨ ve Arkansas ≈en
li·i’nde binek yar¨∆lar¨n¨
görüyorsunuz.

AP/WWP Foto·raf Danny Johnston

E·er lunapark türü e·lenceleri seviyorsan¨z Disney d¨∆¨nda da pek çok park bulunur. http://themeparks.
about.com/od/findusthemeparks/ Örne·in Ohio’daki Cedar Point E·lence Park¨’nda bulunan Milennium
Force (a∆a·¨da solda), 95 metre yüksekli·e ç¨kmakta ve saatte 145 km h¨zla dönmektedir.
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E·er tercihiniz müzelerden
yanaysa, ülkenin dört bir kö∆e
sinde klasik sanattan, akl¨n¨za
gelebilecek her konuda uzman
la∆m¨∆ çok çe∆itli müzeler bu
labilirsiniz; Denizcilik, terzilik
tarihi ve uzak bat¨ miras¨ bu 
konulardan sadece birkaç¨d¨r
(http://icom.museum/vlmp/
usa.html, http://www.
museumlink.com/states.htm).
Yandaki foto·rafta Indianapo
lis, Indiana’daki Çocuk Müzesi 
görülüyor.

AP/WWP Foto·raf

Peki üzüm ba·lar¨n ziyaret etmeye ne dersiniz? Amerikan ∆araplar¨ uluslararas¨ ödüller kazanmay¨ sürdürü
yor. Hemen her eyalette bulunan ba·lar size gezi imkan¨ da sunmaktad¨r. (http://www.travelenvoy.com/
wine/USA.html) Resimde (solda a∆a·¨da) California’daki Robert Mondavi ba·lar¨n¨ görebilirsiniz. Kent d¨∆¨na
ç¨kan ziyaretçiler, A.B.D. topraklar¨n¨n büyük bölümünün k¨rsal kesimden olu∆tu·unu görünce ∆a∆¨rmaktad¨r
lar. Bu durumun böyle kalmas¨ için özel çaba harcanmaktad¨r. Yanda görülen (sa· üst) Pennsylvania’daki bu 
çiftlik, Çiftlik Arazisi Koruma Program¨ kapsam¨ndad¨r. K¨rsal
AP/WWP Foto·raf Chris Gardner
bölgede yolculuk ederken özellikle Pennsylvania ve Ohio’da
Amish arabas¨na rastlayabilirsiniz (sa· alt). Amishler, Alman
kökenli dini bir gruptur. Ça·da∆ kültürü ve konforu reddederler,
grup halinde dayan¨∆ma içinde mütevazi bir hayat ya∆arlar.

AP/WWP Foto·raf Tony Dejak

AP/WWP Foto·raf Eric Risberg
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Baz¨ Amerikal¨lar ise özgün
lüklerini esprili bir yakla∆¨mla ser
gilemekten çok ho∆lan¨r. Mesela
yanda görülen, Illinois, Alton’daki 
Pizza Çiftli·i’nin sahibi, arazisini 
yuvarlak olarak s¨n¨rlay¨p pizza
gibi dilimlenmi∆ ve her bir bölü
müne ayr¨ bir pizza malzemesi 
ekmi∆tir.
Chicago ile Los Angeles ara
s¨nda çapraz ilerleyen efsanevi 

AP/WWP Foto·raf Tom Gannam

AP/WWP Foto·raf Mike Gullett

“Route 66” de, tuhaf gösterilere tan¨k olmak hâlâ
mümkündür. Resimde, Galena’da Kansas Ticaret
Odas¨ üyelerinden biri elindeki boyayla yolu i∆aret
eden ok çiziyor. Route 66 ve k¨tay¨ boydan boya
geçen di·er otoyollar hakk¨nda bilgi için http://
www.roadtripusa.com 26 a bak¨n¨z.
E·er gerçekten de s¨rad¨∆¨ gezilerden ho∆lan¨
yorsan¨z, Stonehenge’in kopyas¨ olan Carhenge’e
gitmenizi tavsiye ederiz. Nebraska’da Alliance
yak¨n¨ndaki Car Art Reserve’in içinde bulunur.
A.B.D.’de Britanya’daki Stonehenge’in en az do
kuz tane kopyas¨ bulunmaktad¨r. Pek az¨ gerçek
ta∆lardan yap¨lm¨∆t¨r. Baz¨s¨nda köpük ve so·utma
sistemleri kullan¨lm¨∆t¨r. (http://www.roadside
america.com/set/OVERhenges.html)

Bunlar ve A.B.D.’deki di·er ilginç yerler konusunda daha fazla bilgi için
“Eccentric America: The Bradt Travel Guide to All That’s Weird and Wacky in the
USA”(Eksantrik Amerika: Bradt’in “Amerika’da Görebilece·iniz Tüm Garabetler”
Rehberine) bak¨n¨z. http://www.eccentricamerica.com

AP/WWP Foto·raf David Zalubowski
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¿ster izlemekten ister oynamaktan ho∆lan¨yor olun, Amerika spor severler için bir cennettir.
Aç¨k hava tutkunlar¨ Alaska’da köpekli k¨zaklarla gezilere
(http://www.iditarod.com) ya da Kuzey Virginia’daki Great
Falls Park’ta eskimo bal¨kç¨ kay¨·¨yla maceralara at¨labilir.

AP/WWP Foto·raf Ron Edmonds

AP/WWP Foto·raf Al Grillo

Yüksek okul ö·rencilerinin “Frisbie F¨r¨n¨na” ait
turta tepsilerini birbirine atmas¨yla ba∆lam¨∆ olan
bir oyun, sonradan müsabaka sporuna dönü∆mü∆.
Foto·rafta, Brown ve Dartmouth Üniversitesi ö·ren
cileri, Rhode Island’da yap¨lan 2005 New England,
Son Bölgesel Frizbi Turnuvas¨ s¨ras¨nda mücadele
ederken görülüyor. Yüzy¨l kadar önce K¨z¨lderili yerli
ler taraf¨ndan ba∆lat¨lm¨∆ olan Lacrosse, A.B.D.’deki 
kad¨n ve erkekler aras¨nda en h¨zl¨ yay¨lan tak¨m
sporudur. Foto·raf
ta, 2004 Kuzeybat¨
Pasifik Üniversite
ler aras¨ Lacrosse
Ligi Turnuvas¨’nda
oynanan Oregon ve
Washington tak¨m
lar¨ aras¨ndaki maç¨
görüyorsunuz.

AP/WWP Foto·raf Adam Hunger

AP/WWP Foto·raf John Froschauer
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AP/WWP Foto·raf Julie Jacobson

AP/WWP Foto·raf Bob Jordan
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AP/WWP Foto·raf Mark Humphrey

E·er sporu seviyor ama tribünlerden izlemeyi tercih ediyorsan¨z,
bu konuda da bir eksiklik hissetmezsiniz. (Yukar¨da soldan itibaren
saat yönünde) Futbolda Süper Kupa, her Ocak ay¨nda dünyan¨n dört bir
yan¨ndan milyonlarca seyirciyi çeker; Her son baharda, beysbol sezonu 
sonunda Dünya Serisi ∆ampiyonunu belirlemek için Ulusal Lig ve Ame
rikan Ligi galipleri mücadele eder; Üniversiteler aras¨ Ulusal Atletizm
Birli·i Basketbol Turnuvas¨ “March Madness” (Mart Delili·i) olarak
da bilinir; Florida, 2005 Daytona 500’de Ricky Rudd’¨n görüldü·ü bu 
foto·rafta ise, NASCAR yar¨∆lar¨n¨n heyecan¨ yans¨t¨l¨yor. A.B.D.’nin her
yan¨nda bulunan yerel organizasyonlar tüm spor dallar¨nda amatörleri 
y¨l boyunca izleme f¨rsat¨n¨ sunmaktad¨r.
AP/WWP Foto·raf Sue Ogrocki
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Birinci S¨n¨f E·itim Al¨rken A.B.D.’yi de
Tan¨y¨n

H

er y¨l, çe∆itli uluslardan
ve programlar¨n çe∆itlili·inden ya
yar¨m milyonun üzerinde
rarlanmak ve ö·renim programlar¨
ö·renci, e·itim ve ö·renim
n¨n son derece esnek olmas¨.
için Amerika Birle∆ik Devletleri’ni 
Amerika Birle∆ik Devletleri’nde
seçiyor; ve A.B.D. de onlar¨ kucak
gerek geleneksel bilimler, gerekse
lamaya haz¨r. Söylentilerin aksine,
yeni geli∆mekte olan alanlarda su
e·itim için yap¨lan vize ba∆vuru
nulan ola·anüstü kaliteli e·itimin
lar¨n¨n yakla∆¨k yüzde 80’i kabul
yan¨s¨ra, yüksek ö·renim program
edilmektedir.
lar¨ bilimsel deneyler, ak¨lc¨ analiz
Dahas¨, son iki y¨ld¨r A.B.D.
ler ve canl¨ tart¨∆malar arac¨l¨·¨yla
konsolosluklar¨ yabanc¨ ö·renci ka
ö·rencilerin ba·¨ms¨z dü∆ünme
bulüne ili∆kin uygulamalarda önem
yeteneklerini de geli∆tirmektedir.
li de·i∆iklikler de yapt¨. Art¨k vize
Kültürümüz gibi, akademik
AP/WWP Foto·raf Rex Arbogast
ba∆vurusunda bulunan ö·renciler
dünyam¨z da geni∆ bir yelpazeye
için özel görü∆me tarihleri belirleni New Jersey, Princeton’daki Princeton Üniver
yay¨lmaktad¨r. ¿sterseniz kampusta
sitesi mezunlar¨ aras¨ndan iki A.B.D. ba∆kan¨,
yor, hatta baz¨ yerlerde ö·renciler
ki hemen herkesi tan¨yabilece·iniz 
sekiz A.B.D. Yüksek Mahkeme yarg¨c¨ ve 29
randevu almaya gerek kalmadan
küçük bir koleje, isterseniz de tek
Nobel Ödülü sahibi ç¨km¨∆t¨r.
gelip görü∆ebiliyorlar.
bir yurttaki ö·renci say¨s¨n¨n bile
A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ di·er ülkelerin hükü
neredeyse küçük bir kasaba nüfusuna eri∆ti·i büyük
metleri ile kar∆¨l¨kl¨ ö·renci de·i∆im programlar¨
bir üniversiteye kat¨labilirsiniz. Kentlerde oldu·u ka
geli∆tiriyor. Böylelikle, ö·rencilerin vizelerinin hem
dar k¨rsal kesimde de yer alan kolejlerden baz¨lar¨n¨n
daha uzun süreli hem de okullar¨n tatil dönemlerinde
çevresinde küçük yerle∆im merkezleri olu∆mu∆tur.
ülkelerine gidip gelmelerini kolayla∆t¨rmak amac¨yla,
Giderleri vergi yükümlüleri taraf¨ndan kar∆¨lanan
çoklu giri∆-ç¨k¨∆¨ mümkün k¨lacak ∆ekilde düzenlene
ve kabul ko∆ullar¨ daha uygun kamu okullar¨ oldu·u 
bilmesi için çal¨∆malar sürdürülüyor.
gibi, daha seçici ve genellikle de daha pahal¨ özel
Ö·rencilerin baz¨ kesin tarih s¨n¨rlamalar¨na
okullar da vard¨r. Üniversitelerin bir k¨sm¨ çok eski 
uymak durumunda olduklar¨n¨ göz önünde tutan
olup gelenekleri ile ö·ünürken, baz¨lar¨ da yenilikleri
D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨, konsolosluklar¨ndan, vize i∆lemle
ni ö·rencilerine gururla sunar. ¿ki y¨ll¨k oldu·u gibi,
rini daha da h¨zland¨rmaya yönelik önlemler almala
dört y¨ll¨k yüksek okullar da vard¨r. Baz¨ okullarda
r¨n¨ da istemektedir.
“liberal sanatlar” olarak bilinen daha esnek ve sosyal
Geçti·imiz y¨l Amerikan yüksek ö·renim kurum
bilimleri ya da sanat¨ ön plana ç¨karan programlar¨n
lar¨nda okuyan yabanc¨ ö·renci say¨s¨ 620.000 idi ve
yan¨s¨ra klasik bilimsel ara∆t¨rma e·itimi verilir. Baz¨
322.000 yabanc¨ ö·renci de çe∆itli akademik de·i∆im
okullar yaln¨zca k¨z ya da erkek ö·renci kabul ettik
programlar¨na
leri gibi, karma e·itim verenler de vard¨r. Ne tür bir
kat¨ld¨.
akademik e·itim almak isterseniz isteyin, Amerika
Bu yabanc¨
Birle∆ik Devletleri’ndeki 3.700 kolej ve üniversiteler
ö·rencilerin
den birinde mutlaka arad¨·¨n¨z¨ bulursunuz.
A.B.D.’deki kolej
Amerika, yüksek ö·renime büyük önem ver
ve üniversitele
mektedir; dünyan¨n en iyi kolej ve üniversitelerinin
ri tercih etme
A.B.D.’de bulunmas¨n¨n nedenlerinden biri de budur.
sebepleri, Ameri
Dünyan¨n her yan¨ndan gelecek yetenekli ö·rencileri 
kal¨ ö·rencilerle
kabul etmekten ve onlarla evrensel geli∆meyi sa·la
ayn¨d¨r: mükem
yacak konularda görü∆ al¨∆ veri∆inde bulunmaktan,
Foto·raf: Georgia Üniversitesi/Paul Efland
mel akademik
kar∆¨l¨kl¨ anlay¨∆ ortam¨ yaratmaktan mutluyuz. Sizle
Georgia Chapel Üniversitesi 1823’te aç¨l
∆artlardan, kurum
ri de bekliyoruz.
m¨∆t¨r.
eJournal USA
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Amerikan
üniversitelerinde
sunulan çe∆itli prog
ramlar ve Ameri
kan e·itim felsefesi 
ile ilgili daha fazla
bilgi için (http://
educationusa.
state.gov) adresini 
AP/WWP Foto·raf Angela Rowlings
ziyaret etmenizi 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün
öneririz.
(Massachusetts Institute of Technology
Bir Amerikan
– MIT) 61 ö·retim üyesi Nobel Ödülü
kolej ya da üniversi
kazanm¨∆t¨r. Boston merkezli üniversite
ilk ö·rencilerini 1865’te kabule ba∆la
tesine girdi·inizde,
m¨∆t¨r.
yaln¨zca seçti·iniz 
alanda daha fazla bilgilenmekle kalmaz, ayn¨ zaman
da seyahatler ve Amerikan insan¨yla gündelik ili∆kiler
sayesinde Amerika Birle∆ik Devletleri’ndeki ya∆am
hakk¨nda da, bir turist ya da k¨sa süreli ziyaretçi 
olarak asla ö·renemeyece·iniz kadar çok ∆ey ö·rene
bilirsiniz.
Bu çok heyecan verici olmakla beraber, zorluk
lar¨ da olan bir tecrübedir: yiyecekler ve belki de
iklim size tümüyle farkl¨ gelebilir; yeni arkada∆lar
edinmeniz gerekir ve evinize, oradaki çevrenize
özlem duyabilirsiniz; Amerikal¨lar’¨n davran¨∆ ve
tutumlar¨ sizi ∆a∆¨rtabilir, hatta tedirgin bile edebilir.
Okuyaca·¨n¨z derslerin yan¨s¨ra, Amerika Birle∆ik
Devletleri’nde geçerli baz¨ temel uygulamalar¨ da
ö·renmek zorundas¨n¨z; bir A.B.D. bankas¨n¨ kullan
may¨, al¨∆ veri∆inizi en uygun ko∆ullarda yapmay¨,
metrik sisteme uygun olmayan baz¨ ölçülere al¨∆may¨
k¨sa zamanda ö·renmelisiniz.
Ku∆kusuz, bu durumda macerac¨ ruhunuz ve mi
zah duygular¨n¨z size çok yard¨mc¨ olacakt¨r.
Amerika’y¨ görme ve insanlar¨n¨ yak¨ndan tan¨ya
rak daha önceki 
dü∆üncelerinizi 
s¨nama f¨rsat¨n
dan yararlan¨n.
Hayal edece·i
nizden daha kar
ma∆¨k insanlar
oldu·umuzu 
görece·iniz inan
c¨nday¨z.
Bu nedenle
aç¨k fikirli olun.
AP/WWP Foto·raf Paul Sakuma
Unutmay¨n ki 
Standford Üniversitesi’nde Nobel Ödüllü on
Amerika Birle∆ik
yedi ki∆i ders vermektedir.
eJournal USA

Devletleri, kendi de·er ve kültürlerini de yanlar¨nda
getiren göçmen dalgalar¨yla kuruldu. Bu ülkenin
insanlar¨ gerek fikir ve inançlar¨, gerekse ya∆am tarz
lar¨ aç¨s¨ndan o kadar çe∆itlidir ki, öyle birkaç kal¨ba
s¨·d¨r¨lamazlar. Evet, ku∆kusuz ay¨r¨c¨ ve belirleyici 
ortak özellikleri de vard¨r – genel anlam¨yla Amerika
l¨lar giyim ku∆amlar¨nda pek resmi olmad¨klar¨ gibi,
birbirlerine davran¨∆lar¨ da resmiyetten uzakt¨r. Evet,
zaman zaman birbirleriyle k¨yas¨ya rekabete giri∆ir
ler, zaman ve programlar¨na s¨k¨ s¨k¨ya ba·l¨d¨rlar
ve davran¨∆lar¨nda da ba·¨ms¨z ve bireycidirler. Öte

Marsha Miller / Austin Teksas Üniversitesi, Halkla ¿li∆kiler Dairesi

Austin’deki Teksas Üniversitesi (University of Texas) hem ola·anüs
tü kütüphane sistemi, hem de akademik programlar¨n¨n ülkenin en
önde gelenleri aras¨nda yer almas¨yla tan¨nmaktad¨r.

yandan, Amerikal¨lar’¨n genelde dürüst, ∆akac¨, dost
ve cömert olduklar¨n¨ ve tak¨m çal¨∆mas¨na yatk¨n
l¨klar¨n¨ fark edeceksiniz. Ancak, ∆unu da akl¨n¨zdan
ç¨kartmay¨n; bu “tipik” özelliklerden baz¨lar¨na hatta
hiç birine sahip olmayan bir çok Amerikal¨ da vard¨r.
T¨pk¨ kendi ülkenizdeki insanlar gibi.
Unutmay¨n ki, sizin gibi pek çok yabanc¨ ö·renci 
Amerika’da okuman¨n getirdi·i heyecanlar¨ ve zor
luklar¨ ya∆ad¨, ama ço·u ya∆ad¨klar¨ deneyimin, hem
akademik hem de ki∆isel ya∆amlar¨ üzerinde olumlu 
katk¨lar sa·lad¨·¨ konusunda hemfikir. Üniversite
nin bulundu·unuz ö·renim kurumu içinde kendinizi 
evinizdeymi∆siniz gibi hissetmenizi sa·lamak için her
türlü yard¨m¨ yapaca·¨ndan emin olabilirsiniz.
Yabanc¨ ö·renciler Amerika birle∆ik Devletleri’n
deki ya∆am konusunda ayr¨nt¨l¨ olarak bilgilenmek
için arad¨klar¨n¨ http://educationusa.satate.gov/life.
htm adresinden bulabilirler.
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Hayat¨n¨z¨n F¨rsat¨: A.B.D. Kolejlerine
Uluslararas¨ Kabuller
DALE EDWARD GOUGH
MÜDÜR, AMER¿KAN ULUSLARARASI EÊ¿T¿M H¿ZMETLER¿ ÜN¿VERS¿TE KAYIT
VE KABUL GÖREVL¿LER¿ B¿RL¿Ê¿ (AACRAO), WASHINGTON, DC
http://www.aacrao.org

E

·er Amerika Birle∆ik
A.B.D.’deki okullar genel
Devletleri’ndeki kolej
anlamda dört s¨n¨fa ayr¨l
ya da üniversitelere
maktad¨r: 1) çok seçici,
ba∆vuru yapmaya haz¨rlanan
2) seçici, 3) belirli ölçüde
bir ö·renci iseniz, bir çok
seçici, 4) her türlü ba∆vu
Amerikan kurumunun prog
ruyu kabule aç¨k (bu ku
ramlar¨na sizi kabul edilebil
rumlar, ö·rencileri önceki 
mek için izlemesi gereken
akademik ba∆ar¨lar¨na
prosedürü de iyice anlam¨∆
bakmadan kabul ederler.)
olman¨z çok önemlidir.
Bu yüzden de önceki 
Ba∆ka ülkelerde, yabanc¨
ö·reniminizde elde etti·i
ö·rencilerin o ülkedeki e·itim
niz derece ve ald¨·¨n¨z not
AP/WWP Foto·raf Victoria Arocho
kurumlar¨nda okuyup oku
lar, baz¨ A.B.D. kurumlar¨
“E·itimli Afgan Kad¨nlar¨ Giri∆imi”nin kurucusu Paula Nirschel,
yamayacaklar¨na genellikle
için geçerli olmakla birlik
Rhode Island, Bristol’deki Roger Williams Üniversitesi’nde iki
e·itim bakanl¨klar¨ ya da onun kat¨l¨mc¨yla birlikte.
te, baz¨lar¨ için de·ildir.
yerine geçen bir kurum karar
Kabul için gerekli stan
verir. Amerika Birle∆ik Devletleri’nde ise her kolej ya
darda sahip olup olmad¨·¨n¨za karar vermek amac¨y
da üniversite, kabul standartlar¨n¨ kendi belirler ve
la, geçmi∆ e·itim derecelerinizi incelemek, ba∆vuru 
ba∆vuruda bulunan ö·rencilerin akademik nitelikle
yap¨lan kolej ya da üniversitenin yükümlülü·ündedir.
rinin ö·renim programlar¨na uygun olup olmad¨·¨na
Pek çok e·itim kurumunun, Amerikan vatanda∆¨
kendisi karar verir.
olmayan ba∆vuru sahiplerinin geçmi∆ e·itim derecele
Standart yükseldikçe, e·itim kurumlar¨ daha
rini inceleyip de·erlendirecek kadrolar¨ vard¨r. Di·er
seçici olurlar ve kabul edilmek de o ölçüde zorla∆¨r.
leri ya sizden akademik kay¨tlar¨n¨z¨ de·erlendirme
için seçilmi∆ özel bir kurulu∆a yollaman¨z¨ isterler ya
da size aralar¨ndan birini seçmeniz için bu tür kuru
lu∆lar¨ içeren bir liste verirler. Her ne kadar geçmi∆
ba∆ar¨lar¨n¨z¨n de·erlendirilmesi bu kurulu∆lar tara
f¨ndan yap¨lsa da, ba∆ vurdu·unuz kolej ya da üniver
siteye kabul edilip edilmeyece·inize karar vermek
onlar¨n i∆i de·ildir. Bu konuda karar yetkisi, yaln¨zca
ba∆vuruda bulunulan e·itim kurumuna aittir.
Gönderece·iniz her ba∆vuru formundaki talimat
lar¨ dikkatle okuyup yerine getirin. E·er birden fazla
e·itim kurumuna ba∆vuracaksan¨z, her birinin sizden
istedi·i büyük ihtimalle farkl¨ olacakt¨r. Bir kolej ya
da üniversite için geçerli olan kurallar¨n di·erleri 
için de ayn¨yla geçerli olduklar¨ yan¨lg¨s¨na dü∆meme
lisiniz.
AP/WWP Foto·raf Alan Diaz
Ba∆vuru formunuzu do·rudan kay¨t olmak iste
Fildi∆i K¨y¨s¨’ndan Musa Dao, Florida, Miami’deki Florida Uluslararas¨
di·iniz kolej ya da üniversiteye göndermeniz ile bir
Üniversitesi kampusundaki kitapç¨ dükkan¨n¨n önünde.
eJournal USA

31

Eylül 2005

s¨navlar da Amerikan kurumlar¨ için önem ta∆¨
maktad¨r. E·er ekstern ulusal s¨navlar uygulayan
bir e·itim sistemine sahip ülke vatanda∆¨ iseniz 
(örne·in Fransa’da bakalorya ya da ¿ngiltere’de
ki Normal ve/ya da ¿leri düzey s¨navlar¨ gibi) bu 
s¨nav sonuçlar¨n¨n kopyalar¨n¨ da yollamal¨s¨n¨z.
• E·er lisans birinci s¨n¨f ö·rencisi olarak (Lisans
diplomas¨ için) birinci s¨n¨fa ba∆vuruyor iseniz,
Amerikal¨ ba∆vuru sahipleri için gereken stan
dart testlerden de geçmek durumundas¨n¨z (SAT
ve ACT gibi). Ba∆ vurdu·unuz okullar hangi 
testlerden geçece·iniz ve bunlara nas¨l kat¨labile
ce·iniz konular¨nda sizleri yönlendirecektir.
• Lisansüstü (Master ya da doktora) e·itimi için
ba∆vuruyorsan¨z, Graduate Record Examination
(GRE/Mezuniyet Üstü S¨nav) ya da Doktora için
ba∆vuruyorsan¨z Graduate Management Admis
sions Test (GMAT/Mezuniyet Yeterlilik Testi)’n
den geçmek zorunda olabilirsiniz. Daha önce de
belirtildi·i gibi, ba∆ vurdu·unuz okullar hangi 
testlerden geçece·iniz ve bunlara nas¨l kat¨labile
ce·iniz konular¨nda sizleri yönlendirecektir.

AP/Güney Mississippi Üniversitesi, Foto·raf Steve Rouse

Güney Mississippi Üniversitesi ¿ngilizce Dili Enstitüsü’nde okuyan
Güney Kore’li bir ö·renci üniversitenin y¨ll¨k Uluslararas¨ Yemek
Fuar¨’nda Kore mutfa·¨ndan örnekler sunuyor.

arac¨ kurulu∆a yollaman¨z aras¨nda fark yoktur. Bü
tün geçmi∆ akademik kay¨tlar¨n¨z¨ göndermelisiniz.
• Bütün geçmi∆ akademik performans¨n¨zla ilgi
li resmi evraklar¨n as¨llar¨n¨, ya da onanm¨∆
kopyalar¨n¨ (ba∆vuru formlar¨nda genellikle
“transcript-suret” olarak geçer) hem ba∆vurdu
·unuz e·itim kurumuna hem de de·erlendirmeyi 
yapacak arac¨ kurulu∆a göndermelisiniz. “Resmi 
evraklar”dan kas¨t, e·itim gördü·ünüz okulun
akademik kay¨tlar¨n¨z¨ (notlar ve belgeler) do·
rudan do·ruya ba∆vurdu·unuz kuruma ve-ya da
de·erlendirecek kurulu∆a yollamas¨ gerekti·i
dir. Ba∆vuru sahibi olarak kendiniz bu kay¨tlar¨
do·rudan yollamamal¨s¨n¨z, çünkü bu durumda
yollayacaklar¨n¨z “resmi” kabul edilmeyecektir.
• Akademik kay¨tlar¨n ¿ngilizce olmayanlar¨n¨n
tercümesi gereklidir. Tercümenin bir kopyas¨ da
ba∆vurdu·unuz kuruma ve/veya de·erlendirecek
kurulu∆a yollanmal¨d¨r. Kurum ya da arac¨ kuru
lu∆ tercümenin yan¨nda, kay¨tlar¨n ana dilinizde
ki kopyalar¨n¨ da isteyecektir.
• Tercüme konusundaki talimatlara özellikle dikkat
etmelisiniz. Tercümeler, ya “resmi tercüme” ol
mal¨ ya da “yetkili” ya da “lisansl¨” bir tercüman
taraf¨ndan yap¨lm¨∆ olmal¨d¨r. Bununla birlikte,
baz¨ e·itim kurumlar¨ ve arac¨ kurulu∆lar, ¿ngi
lizce düzeyinizi yeterli bulmalar¨ durumunda,
kendinizin yapaca·¨n¨z tercümeleri de kabul
etmektedirler.
• Programlar¨na kat¨l¨p kat¨lamayaca·¨n¨za karar
vermeleri aç¨s¨ndan, d¨∆ardan yap¨lan (ekstern)
eJournal USA

Eastern Mennonite Üniversitesi izniyle

Harrisburg’daki Do·u Mennonite Üniversitesi’nde, çe∆itli ülkelerden
gelmi∆ bir grup ö·renci, çimenlere yay¨lm¨∆ birlikte ders çal¨∆¨yorlar.

• E·er ¿ngilizce ana diliniz de·ilse ya da ¿ngiliz
ce’nin ana dil oldu·u bir ülkenin ya da bölgenin
yerlisi de·ilseniz, ba∆vurdu·unuzda (gerek li
sansüstü ve gerekse doktora e·itimi için) sizden
Yabanc¨ Dil Olarak ¿ngilizce Testi (/TOEFL/Test
of English as a Foreign Language) 32 ne gir
meniz ve sonuçlar¨n¨ yollaman¨z istenecektir.
Ö·retim görevlisi (asistan) olmak için ba∆vuran
lisans mezunlar¨ ayr¨ca ö·retme yeterliliklerinin
de·erlendirilebilmesi için Sözlü ¿ngilizce (TSE
/Test of Spoken English) s¨nav¨na da girerler.
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• E·er ülkenizde varsa, size en yak¨n Education
USA Advising Center (A.B.D.’de E·itim Dan¨∆ma
Merkezi)’ni ziyaret etmenizi öneririz. Bu merkez
lerdeki görevliler, sizlere ba∆vurular¨n¨z¨n nas¨l
yap¨lmas¨ gerekti·i konusunda yard¨mc¨ olacak
lard¨r. Tek tek kurumlar hakk¨nda bilgi verebi
lecekleri gibi, A.B.D.’de bir okul aray¨∆¨n¨za da
yard¨mc¨ olabilirler. EducationUSA merkezlerinin
yerlerini ülkenizdeki A.B.D. Büyükelçili·i’nden
ö·renebilir ya da bu konuda arad¨·¨n¨z her türlü 
bilgiye (www.education.USA.state.gov/centers.
htm) Internet adresinden eri∆ebilirsiniz.
Amerika’daki ö·renim süreciniz, heyecan verici 
ve tatminkar olacakt¨r. Bu deneyime en iyi ∆ekilde
ba∆layabilmek için, e·itim kurumlar¨n¨n formlar¨n¨
ve talimatlar¨n¨ dikkatle inceleyip doldurmal¨s¨n¨z.
Ba∆vurunuz ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa,
ilgili kurumlardan yard¨m ya da aç¨klama istemekten
çekinmeyin. ■

AP/WWW Foto·raf Jon C. Hancock

Japon ö·renciler Bat¨ Virginia, Athens’te bulunan Concord Üniversitesi
Uluslararas¨ Ö·renci Merkezi’nde Internet’te sörf yap¨yorlar.

• E·er F-1 ya da M-1 (ö·renci) ya da J-1 (de·i∆im
ö·rencisi) vizesi istiyorsan¨z, ö·renim süreniz bo
yunca geçiminizin sa·lanaca·¨n¨ garanti edecek
bir kan¨t göstermek zorundas¨n¨z. Bir çok A.B.D.
kolej ve üniversitesi sizden ya parasal deste·iniz 
hakk¨ndaki bir formu doldurman¨z¨ ya da bunun
için gerekli belgeleri getirmenizi isteyecektir. Bu 
yüzden genelde parasal kaynaklar¨n¨z¨ aç¨klayan
ve bunlar¨ belgeleyen birer form dolduracaks¨n¨z.
Bu formlar¨ titizlikle doldurman¨z gerekti·ini bir
kere daha yineleyelim.
• Son tarih s¨n¨rlar¨ hayati önem ta∆¨r! Ba∆vuru 
formlar¨ndaki son tarihe uyumaya büyük özen
göstermelisiniz. A.B.D. kurumlar¨ için, ülke d¨∆¨n
dan gelen ba∆vurular¨n de·erlendirilmesi, Ameri
ka’dan yap¨lanlar¨n de·erlendirilmelerinden daha
uzun zaman ald¨·¨ için, son ba∆vuru tarihinden
önce gerekli belgeleri yollaman¨z büyük önem
ta∆¨maktad¨r. Pek çok Amerikan üniversitesi, ül
ke d¨∆¨ndan gelecek yabanc¨ ö·rencilerin ba∆vuru 
tarihlerini, Amerika’dan yap¨lacak ba∆vurulara
göre daha erken tarihlere almaktad¨r. Unutmay¨n
ki Amerikan kolej ve üniversitelerinin ço·una her
y¨l ülke d¨∆¨ndan yüzlerce hatta binlerce ba∆vuru 
yap¨lmaktad¨r. Bu nedenle, kat¨lmay¨ arzu etti·i
niz döneme yeti∆mek için ba∆vuru formlar¨n¨z¨ ve
di·er belgelerinizi zaman¨nda yollaman¨z ∆artt¨r.
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A.B.D.’de yüksek ö·renim: parasal yönleri
NANCY W. KETEKU
AFR¿KA BÖLGESEL EÊ¿T¿M DANI≈MANLIÊI KOORD¿NATÖRÜ A.B.D. DI≈¿≈LER¿
BAKANLIÊI
AKRA, GANA

A

merika’da yüksek ö·renim
     en tarafs¨z bilgileri kayna·¨ndan
mi görmek istiyorsunuz? O
edinin. EducationUSA merkezleri 
zaman, Amerika’da e·itimin,
A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ taraf¨ndan
devlet denetiminde e·itim veren ül
desteklenmekte ve sizin resmi enfor
kelerden daha pahal¨ oldu·unu fark
masyon kayna·¨n¨z olarak hizmet
etmi∆ olabilirsiniz. Ayn¨ ∆ekilde,
vermektedir. Size en yak¨n Educati
bu pahal¨ e·itimin mükemmel bir
onUSA merkezinin yerini ö·renmek
getirisi oldu·unu ve sizlere parasal
için (http://www.educationUSA.state.
de·erler kazand¨racak üst düzey
gov/centers.htm) Internet adresine
bir yat¨r¨m oldu·unu da bildi·inizi 
girmeniz yeter.
umuyoruz.
•  A.B.D.’deki e·itiminizi nas¨l kar∆¨
Amerika’da e·itim görmek, uf
layabilecekleri konusunda ailenizle
kunuzu alabildi·ine geni∆letecektir.
konu∆un. Ebeveynleriniz (ya da di·er
Yaln¨zca e·itim gördü·ünüz dalda
akrabalar¨n¨z) sizin lisans e·itiminiz 
de·il, pratik uygulamalar, labora
için ilk y¨ldan ba∆lay¨p artarak dört
AP/WWP Foto·raf Toby Talbot
tuar çal¨∆malar¨, dünyan¨n en ileri 
y¨l boyunca sürecek giderlerinizin
Burlington’daki Vermont Üniversitesi
ve en zengin tesisleri (Amerikan
ne kadar¨n¨ kar∆¨layabileceklerini 
ö·rencileri, Kaplan/Newsweek Kolej
üniversitelerinin geçti·imiz y¨lki 
söylesinler. Bu rakam sizin “Aile
Rehberi’nin 2006 bas¨m¨nda “Ameri
ara∆t¨rma fonlar¨ için tam 40 milyar ka’n¨n en gözde 25 Yüksek Okulu”
Katk¨n¨zd¨r”. Hangi üniversitelere
A.B.D. dolar¨ ayr¨ld¨·¨n¨ biliyor muy s¨ralamas¨na giren okulun kampusunda
ba∆vuraca·¨n¨za karar verme rehberi
dunuz?), analitik yaz¨m ve söylemin yürüyü∆ yap¨yorlar.
niz olacak ve böylelikle bütçenize çok
geli∆tirilmesi, ili∆ki a·¨n¨z¨ geni∆letme ve dü∆lerinizi 
a·¨r gelenleri eleyebileceksiniz.
gerçekle∆tirmenize yard¨mc¨ olacak profesörlerle
• Sizin için en iyisi oldu·unu dü∆ündü·ünüz üni
omuz omuza ileti∆im içinde çal¨∆mak bu ö·renim sü
versitenden bekleyece·iniz di·er ∆artlar¨ dü∆ü
recinin önemli unsurlar¨d¨r.
nün: büyüklü·ü, konumu, ya∆am ortam¨, e·itim
Bu akademik getirilerin yan¨nda bir de Amerikan
alanlar¨, özel programlar¨, istatistiki bilgileri vs.
üniversitelerinin sizlere sa·layaca·¨ ya∆am ko∆ulla
Aralar¨ndan seçebilece·iniz 3.000’den fazla e·i
r¨n¨, kulüpleri ve ö·renci organizasyonlar¨n¨, spor ve
tim kurumu oldu·unu unutmay¨n, ne arad¨·¨n¨z¨
kendini geli∆tirme olanaklar¨n¨, di·er üniversitelerde
bilmek i∆inizi kolayla∆t¨racakt¨r.
staj ve de·i∆im programlar¨n¨ dü∆ünün – bütün bun
• Yabanc¨ ö·rencilere yönelik özel yay¨nlardan da
lar, hem ufkunuzu alabildi·ine geni∆letecek, hem de
faydalanabilirsiniz: bunlar ba∆vuru süreci, sizden
ülkenize döndü·ünüzde topluma dinamizm getirmeni
istenenler, maliyetler ve parasal yard¨mlar gibi 
zi sa·layacak olanaklard¨r.
konularda sizi bilgilendirecektir. EducationUSA
Üstelik, parasal yüklerini azaltmaya kararl¨,
merkezinizden edinebilece·iniz bu yay¨nlar¨n iki
h¨rsl¨ ö·renciler için okuduklar¨ Amerikan üniversite
si: The College Board International Student Hand
leri mali destek de sa·l¨yor.
book (Üniversite Kurulu’nun Uluslararas¨ Ö·renci 
¿∆te sizlere Amerikan üniversitelerinde okurken
El Kitab¨) ve Peterson’s Applying to Colleges
parasal yükünüzü hafifletmenin baz¨ yollar¨:
and Universities in the United States (Peterson
• En yak¨n¨n¨zdaki EducationUSA Dan¨∆ma Mer
A.B.D.’de Kolej ve Üniversitelere Ba∆vuru Kitab¨).
kezi’ni ziyaret ederek A.B.D.’de sizleri bekleyen
Üniversite’nin a∆a·¨da aç¨klanacak parasal yar
bütün f¨rsatlar hakk¨nda en do·ru, en aç¨k ve
d¨m¨n¨n yan¨nda, yüksek e·itim fonlar¨ da Amerika
eJournal USA
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Üniversite Parasal Yard¨mlar¨ Nas¨l Çal¨∆¨r

Birle∆ik Devletleri’nde çe∆itli s¨n¨flara ayr¨lmaktad¨r.
K¨saca özetleyelim:
Aile fonlar¨: A.B.D.’de lisans e·itimi gören Amerika
l¨lar ve yabanc¨ ö·renciler için en yayg¨n parasal kay
nakt¨r. Amerikal¨lar, üniversite e·itimi için bireylerin
ve ailelerin birinci derecede sorumluluklar¨ oldu·una
inanmaktad¨r.
Kolej ve üniversite fonlar¨: Üniversitelerin yarat
t¨klar¨ parasal fonlar, e·itim finansman¨n¨n ikinci 
en önemli kayna·¨d¨r. Bu fonlar ya liyakata dayan¨r
(akademik performansa ba·l¨ olarak verilen burslar)
ya da parasal ihtiyaçlar¨n giderilmesine yöneliktir
(parasal yard¨m).
Sportif burslar: Bu da üniversite fonlar¨n¨n bir
ba∆ka türüdür. Dikkatli bir planlama ile, herhangi 
bir spor dal¨nda üstün ba∆ar¨ gösteren yabanc¨ ö·ren
ciler, A.B.D.’deki ö·renim giderlerini bu yetenekleri 
sayesinde kar∆¨layabilirler.
≈irket ya da kurumsal sponsorlar: Amerikan
ya da yabanc¨ özel sponsorluk, ö·renci ile sponsor
aras¨ndaki özel anla∆ma çerçevesinde ya da seçilmi∆
adaylar aras¨ndaki aç¨k bir yar¨∆mayla belirlenir.
E·er bir ∆irket, bir kamu kurulu∆u ya da dinsel
bir grup bir ö·rencinin sponsorlu·unu üstlenmek
isterse, sa·layaca·¨ deste·in kapsam¨n¨ ayr¨nt¨l¨ bir
∆ekilde belgelendirmek durumundad¨r. Bu kapsama,
her türlü ko∆ulun ayr¨nt¨lar¨ da (geri ödeme ya da ge
lecekte çal¨∆arak geri ödeme gibi) girmeli ve ö·renci 
bu ∆artlar¨ kabul etmi∆ olmal¨d¨r.
Vak¨flar ve uluslararas¨ kurulu∆lar: Birle∆mi∆ Mil
letler gibi çok tan¨nm¨∆ örgütler, herhangi bir ülkenin
geli∆mesine verdikleri öncelik çerçevesinde adaylar
belirlemektedir. Adaylar¨n lisans ö·rencisinden çok,
lisansüstü e·itim a∆amas¨nda olmalar¨ tercih nedeni 
olmaktad¨r.
Kendi devletiniz: Ülkenizin yabanc¨ ülkelerde e·i
tim için ne gibi olanaklar tan¨d¨·¨n¨ ara∆t¨rmal¨s¨n¨z.
A.B.D. devleti: Bir çok A.B.D. devlet program¨,
lisans ö·rencilerini hedef kitle olarak almaktad¨r.
Bunlar A.B.D. Büyükelçilikleri Halkla ¿li∆kiler Bölü
mü (PAS) ya da A.B.D. Uluslararas¨ Kalk¨nma Ajans¨
(AID/A.B.D. Agency for International Development)
taraf¨ndan kar∆¨l¨kl¨ anla∆malar çerçevesinde iki 
yanl¨ olarak i∆lemektedir.
Burs kurulu∆lar¨: Dikkat! Ortada bol miktarda
sahtekar kurulu∆lar mevcut. Kural olarak, ilanlar¨
ne kadar çekici ve vaatleri ne kadar göz kama∆t¨r¨c¨
olursa olsun bilgi kar∆¨l¨·¨ ücret talep eden herhangi 
bir burs kurulu∆u ile ili∆kiye geçerken çok dikkatli 
olunmal¨d¨r.
eJournal USA

Uluslararas¨ ö·rencilere parasal yard¨m alan¨,
çok s¨k¨ bir rekabete aç¨kt¨r. S¨n¨rl¨ ki∆isel parasal
kaynaklar¨ olan ö·renciler, en büyük yard¨m paketini 
kapabilmek için k¨yas¨ya bir yar¨∆a zorlanmaktad¨r.
Bu yard¨mlar için ba∆vuran uluslararas¨ ö·renci kitle
si o kadar kalabal¨kt¨r ki, seçim komitesinin be·enisi
ni kazanabilmek için ba∆ar¨l¨ ö·rencilerin ellerinden
gelenin de üzerinde çaba harcamalar¨ gerekmek
tedir. Büyük burslar¨ hedefleyen ö·renciler, ola·a
nüstü ba∆ar¨l¨ ba∆ka ö·renciler aras¨nda kendilerini 
göstermek zorundad¨rlar.
EducationUSA dan¨∆man¨n¨z size en uygun
ba∆vuruyu nereye ve nas¨l yapabilece·iniz konu
sunda yard¨mc¨ olacakt¨r. Bu merkezlerde ba∆vuru 
süreciniz boyunca size rehberlik edecek, örne·in
kompozisyon çal¨∆malar¨ yapabilece·iniz yay¨nlar
da bulabilirsiniz.
Yard¨m¨n miktar¨ ve yard¨mdan yararlanabilecek
ö·renci say¨s¨ da kurumdan kuruma inan¨lmaz fark
l¨l¨klar göstermektedir. Bütün üniversite e·itiminiz 
boyunca sürecek yard¨m sunan kolej ya da üniversite
say¨s¨ parmakla say¨lacak kadar azd¨r. Her kurum,
uluslararas¨ ö·rencilere yard¨m konusunda kendi 
bütçe ve politikas¨n¨ belirler ve bu fonlar Amerikal¨
ö·rencilerinkinden ayr¨ olarak yönetilir.
“Liberal Sanatlar” olarak bilinen ve fen, tarih, fel
sefe gibi alanlarda yo·unla∆an programlar sunan özel
üniversiteler, yabanc¨ ö·rencilere en büyük parasal
yard¨m¨ sa·lar.
Onlar¨ özel
ara∆t¨rma üni
versiteleri izle
mektedir. Kamu 
üniversiteleri 
(çe∆itli eyaletle
rin denetimin
dekiler) ile iki 
y¨ll¨k yüksek ö·
AP/WWP Foto·raf Pat Sullivan
retim kurumlar¨ Teksas, Houston’daki Rice Üniversitesi “en iyi
ler” s¨ralamas¨nda sürekli yer alan bir yüksek
(“community
colleges”), özel ö·renim kurumudur.
üniversitelere göre daha ucuzdur, fakat buna kar∆¨l¨k
yabanc¨ ö·rencilere nadiren parasal yard¨m sa·larlar.
Baz¨ kurumlar ise, yaln¨zca özel ko∆ullar alt¨nda ya da
ö·renci (paral¨ olarak okudu·u) birinci s¨n¨f¨ geçtik
ten sonra parasal yard¨m sa·lamaktad¨r.
Parasal destek gereksinimindeki ö·renciler, okul
seçme sürecine en az bir y¨l önceden ba∆lamal¨, olas¨
parasal kaynaklar¨ ara∆t¨rarak belirlemeli, gerekli 
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s¨navlara girmeli ve ondan sonra da kabul ve parasal
yard¨m ba∆vurular¨n¨, belirlenen süre içinde tamamla
mal¨d¨rlar.

kampus d¨∆¨nda bir arkada∆ ya da akrabayla birlikte
kalmak da tasarrufun bir yoludur.
¿ki y¨ll¨k kolejler ve kamu kolejleri (“community
colleges”): Bir çok Amerikal¨ ve yabanc¨ ö·renci,
e·itimlerinin ilk iki y¨l¨n¨ kamu kolejlerinde okumakla,
binlerce dolarl¨k harç tasarrufu sa·lamakta ve ikinci 
y¨ldan sonra, dört y¨ll¨k bir ba∆ka üniversiteye geçi∆
yapabilmektedir. Ama bu yola girmeden önce, ald¨·¨
n¨z bütün derslerin geçi∆ yapaca·¨n¨z kurum taraf¨n
dan geçerli kabul edildiklerinden emin olmal¨s¨n¨z.
¿∆ olanaklar¨: Göçmenlik düzenlemeleri, uluslara
ras¨ ö·renci vizesi bulunan, F-1 konumundaki genç
lerin kampuslarda part-time çal¨∆mas¨na izin vermek
tedir. Buna göre, ö·renciler ders y¨l¨ içinde haftada
10–15 saat, tatil dönemlerinde ise tam gün çal¨∆abilir
ler. Gerçekçi bir yakla∆¨mla, bu i∆lerden kazan¨lacak
paran¨n cep harçl¨·¨, kitap, giyim ve ki∆isel harcama
lar için yeterli olabilece·ini, ancak bütünüyle okul
faturas¨n¨ kar∆¨layamayaca·¨n¨ söylemek gerekir.
Üniversite kampuslar¨nda, yemekhaneler ve kütüpha
neler gibi pek çok çal¨∆ma alan¨ bulunabilir. Ö·renci
ler akademik ilerleme kaydettikçe, ara∆t¨rma asistan¨
ya da özel ö·retmen olarak çal¨∆abilir, bir yandan
akademik e·itimlerine katk¨da bulunup, bir yandan
da para kazanabilirler. Kampuslarda çal¨∆mak, kendi 
paralar¨n¨ kazanmaktan gurur duyan Amerikal¨ ö·
renciler aras¨nda çok yayg¨nd¨r.
Borçlanma: Bir çok kolej ve üniversite, finansal yar
d¨m kapasitelerini, uluslararas¨ ö·rencilere parasal
yard¨m paketi çerçevesinde borç verebilecek ∆ekilde
geni∆letmi∆tir. Bu borçlar, kolej denetimindeki özel
fonlardan kaynaklanabilece·i gibi, finans kurumla
r¨ndan da temin edilebilir. Bu yard¨mlar, Amerikan
vatanda∆lar¨ ile sürekli yerle∆ik ∆ah¨slara yönelik
federal hükümet borç programlar¨ndan farkl¨d¨r.
Baz¨ borç programlar¨ bir A.B.D. vatanda∆¨/sürekli 
yerle∆ik bir ki∆inin kefaletini gerektirir ve böylelikle
borcun geri ödenmesini güvenceye al¨n¨r. Bununla
birlikte, ço·u kolej ve üniversite yabanc¨ ö·rencileri 
a·¨r borç yükü alt¨na sokmamaya özen gösterir.

E·itim Maliyetlerini Dü∆ürme Yollar¨
E·itim maliyetlerini dü∆ürmek, burs kazanmakla
e∆ de·erdir. Tasarruf konusundaki yeteneklerinizi 
abartmasan¨z bile, e·itim giderlerinizi azaltma yolla
r¨n¨ dü∆ünebilirsiniz. ¿∆te size baz¨ fikirler:
Ak¨ll¨ seçim: Size en dü∆ük maliyetle en iyi e·itimi ve
recek kolej ve üniversiteleri ara∆t¨r¨n. Education USA
dan¨∆man¨n¨z size bu konuda baz¨ kitaplar önerebilir.
H¨zland¨r¨lm¨∆ programlar: Dört y¨ll¨k bir lisans
program¨n¨ üç y¨lda bitirmek, binlerce dolar tasarruf
demektir. Ö·renciler programlar¨n¨ h¨zland¨rmak
için: a) her dönem bir ek ders (seçmeli derslerden)
alabilir; b) yaz okullar¨na kat¨labilir; c) harçlar¨n da
ha dü∆ük ve kredilerin transfer edilebildi·i çevredeki 
bir iki y¨ll¨k “community college”den ders alabilir; d)
üniversite düzeyi çal¨∆malar için kredi kazanabilecek
leri dersleri (örne·in A-düzeyi ve Bakalorya) kendi 
ülkelerinde tamamlayabilirler. Yerle∆tirme s¨navla
r¨na kat¨lmak, ya da SAT Testlerinin sonuçlar¨ da
derece için kredi kazanman¨z¨ sa·layabilir; ancak bu 
kurumun politikas¨na ba·l¨d¨r.
Eyalet-d¨∆¨ndan gelen ö·rencilerden al¨nan
harçlar¨n uygulanmamas¨: Baz¨ eyaletlerde, seçil
mi∆ uluslararas¨ ö·rencilerin eyalet için belirlenmi∆
harçlardan daha az¨n¨ ödemelerine izin verilmekte
dir. Bu, ö·rencilerin üstün ba∆ar¨lar¨ ya da liderlik
yeteneklerine verilen bir ödül anlam¨ndad¨r. Bu tür
harç indirimleri hakk¨nda, kabul görevlileri ya da
uluslararas¨ ö·renci dan¨∆manl¨·¨ hizmetlilerinden
mümkün oldu·unca fazla bilgi edinmeye bak¨n. Ya
banc¨ ö·renciler, kendi ülkelerinde ya∆ad¨klar¨ kent
ile girecekleri üniversitenin bulundu·u kent aras¨nda
“Karde∆ Kent” ili∆kisi olmas¨ durumunda da indirim
lerden yararlanabilmektedir.
Ya∆am giderleri: Bir yurtta görevli ö·renci olarak
kalmak binlerce do
lar tasarruf sa·lama
n¨za yarar. Yemek
hanede çal¨∆makla,
hem küçük bir ücret
al¨r, hem de ücret
siz yemek yermi∆
olursunuz. Kamu 
AP/WWP Foto·raf Daniel Miller
ula∆¨m¨n¨n elverdi·i 
Ohio, Toledo’daki Owens Kamu Koleji
durumlarda, ve böy
gibi kolejler, iki y¨ll¨k sertifika program
le bir olanak varsa,
lar¨ sunmaktad¨r.
eJournal USA

Siz de Yapabilirsiniz
Yar¨m milyonu a∆k¨n uluslararas¨ ö·renci nas¨l
A.B.D. üniversitelerine kabul ve parasal destek
bulma süreçlerini ba∆ar¨yla tamaml¨yabiliyorsa,
∆üphesiz siz de bunu yapabilirsiniz. Bu zorlu mücade
lenin kar∆¨l¨·¨nda ya∆am ∆artlar¨n¨z¨ h¨zla ilerletecek,
sizleri hedeflerinize ula∆t¨racak ve dü∆ünü bile kura
mayaca·¨n¨z f¨rsatlar¨ önünüze serebilecek bir e·itim
alaca·¨n¨z¨ unutmay¨n¨z. ■
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“Asla Pi∆man Olmayaca·¨n¨z Bir Karar”
NYASHA KANGANGA
DoÊduÊu ülke: Zimbabwe
Minnesota, St. Paul, St.Paul Catherine
Koleji Kimya Mühendisli·i Lisansüstü 
ö·rencisi 

Amac¨m, lisans e·itimimi kimya mühendisli·i ala
n¨nda yapmak ve Zimbabwe’nin kimya endüstrisinin
bir yerlere gelmesine katk¨da bulunabilmek.
Bu üniversitedeki uluslararas¨ ö·renci kabul
görevlilerinin verdikleri destek gerçekten övgüye
de·er. Att¨·¨m her ad¨mda yan¨m
dayd¨lar. Bana bulmu∆ olduklar¨
“ev sahibi” aile, beni havaalan¨nda
a∆am¨n¨z boyunca alabile
kar∆¨lay¨p ö·renci yurduna getirdi,
ce·iniz en zor kararlardan
odama yerle∆meme yard¨m etti ve
biri, ya∆ad¨·¨n¨z ülkeden
beni tüm çabalar¨mda destekliyor.
ayr¨l¨p ba∆ka bir ülkede okuma
Yabanc¨ ö·renciler için haz¨r
ya gitmektir. Hepimiz, dünyada
lanm¨∆ uyum program¨ öylesine
kendimizi s¨la ac¨s¨n¨ çok fazla
düzenlenmi∆ti ki, çok geçmeden
duymayaca·¨m¨z ve yapayaln¨z 
yaln¨zca kampusun içini de·il,
hissetmeyece·imiz bir yer arar¨z 
yak¨n çevredeki her türlü al¨∆ veri∆
– yani, olabildi·ince mükemmel
merkezini de ö·renmekte gecikme
bir yer. Bugüne kadar verdi·im
dim.
en do·ru karara, dan¨∆ma merke
¿lk yar¨y¨l¨mda, y¨lda bir kez 
zimin yard¨m¨yla vard¨m: Minne
düzenlenen ve oradan gelen ö·ren
sota’daki St. Paul Catherine Ko
cilerin Afrika ya∆am¨ konusundaki 
leji’nde karar k¨ld¨m. Sanki bana
deneyimlerini di·erlerine aktar
∆öyle bir bakt¨lar ve tam olarak
d¨klar¨ Afrika Gecesi’nin yönetici
dü∆lerimi gerçekle∆tirebilmem
li·ini gönüllü olarak üstlendim.
için neye ihtiyac¨m oldu·unu ve
Tahmin edebilece·iniz gibi, 300
Foto·raf Nyasha Kanganga
nereye gitmem gerekti·ini hemen Nyasha Kanganga (ortada), St.Catherine Koleji
ki∆inin kar∆¨s¨nda konu∆mak be
anlad¨lar.
nim için çok zor bir i∆ti, fakat ayn¨
Uluslararas¨ Programlar ve Hizmetler Müdür Yar
Amerika harika bir yer, üste d¨mc¨s¨ Norah Hoff (solda) ve Uluslararas¨ Kabul
zamanda buzlar¨n k¨r¨lmas¨na da
¿∆leri Müdür Yard¨mc¨s¨ Aimee Thostenson (sa·
lik gerçek hayat, televizyonlarda
yol açt¨. Bu sayede kolejdeki gele
da) ile birlikte.
ve filmlerde izledi·imizden çok
cek dönemim için St. Catherine
daha güzel.
Uluslararas¨ Ö·renci Örgütü’nün ba∆kan yard¨mc¨l¨·¨
Amerikal¨lar’¨n hepsi bir ba∆ka – “tipik Ameri
na seçildim ve çok heyecanl¨y¨m.
kal¨” diye bir ∆ey olmad¨·¨na inan¨yorum. Yani bir
Güz döneminde yurtlardan birinde dan¨∆manl¨k
tanesini tan¨mak, herkesi tan¨mak demek de·ildir!
yapmaya haz¨rlan¨yorum. Bu i∆in bana, di·er ö·ren
Minnesota’daki Amerikan halk¨,farkl¨ kültürlerden
cilerin yurt ya∆am¨ deneyimleri konusunda engin bir
gelen insanlar¨ kabule haz¨r ve kültürel çe∆itlili·e de
bilgi ve anlay¨∆ kazand¨raca·¨ndan eminim. Bu da
·er veriyorlar. Herkes gibi olman¨z için bask¨ görmü
geldi·im zaman bana çok s¨cak bir “ho∆ geldin” diyen
yorsunuz, çünkü insanlar sizi oldu·unuz gibi kabul
St. Cather¨ne camias¨na verece·im güzel bir kar∆¨l¨k
ediyorlar ve ben bu yüzden onlara minnettar¨m.
olacak.
Amerika’da e·itim görmek, benim dünya sorunla
Amerika Birle∆ik Devletleri’nde ö·renim görme
r¨n¨n pek ço·una bak¨∆ aç¨m¨ da de·i∆tirdi. Görmekte
yi arzulayan ö·rencilere ∆unu söylemek istiyorum:
oldu·um “Liberal Sanatlar” e·itimi, beni ele∆tirel
Bu asla pi∆man olmayaca·¨n¨z bir karar olacakt¨r.
dü∆ünmeye, olaylar¨ her yan¨ndan analiz etmeye ve
A.B.D. yüksek ö·retim sistemi dünyan¨n ba∆ka hiçbir
kendi önyarg¨lar¨m¨ irdelemeye itiyor. Olumlu dü∆ün
yerindeki sistemlere benzemez ve “Liberal Sanatlar”
meyi ba∆ar¨rsam, yeteneklerimin de geli∆ece·ini ve
e·itimi de ya∆ayaca·¨n¨z en güzel deneyimlerden biri 
kafamda ve yüre·imde dü∆ledi·im her ∆eyi ba∆arabile
olacakt¨r. ■
ce·imi ö·rendim.

Y
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“Harika Bir Deneyim”
ARNAB BASU
DoÊduÊu ülke: Hindistan
Pennsylvania, Pittsburg, Carnegie Mellon Gösteri Sanatlar¨ Teknolojisi Yüksek Lisans
ö·rencisi

H

indistan’¨n Bangalore kentindeki 
Her ö·renim yar¨y¨l¨nda yapt¨·¨m¨z 
A.B.D. E·itim Vakf¨ ile ileti∆im
canl¨ proje çal¨∆malar¨, kendimize güve
kurmam, Amerika Birle∆ik Dev
nimizi art¨r¨rken, bir yandan da büyük
letleri’ndeki üniversitelere ba∆vurmam
sorumluluklar isteyen gerçek i∆ ya∆am¨
da çok önemli bir rol oynad¨. Akl¨ma
na haz¨rlanmam¨za yard¨mc¨ oldu.
tak¨lan en küçük sorular¨ bile yan¨tlama
Bu arada, her ö·rencinin, ki∆isel
ya hep haz¨r olduklar¨ gibi, en son ve en
yetenek ve e·ilimlerine uygun olarak,
önemli bilgileri de benimle payla∆mak
mesleki ilerlemesine yard¨mc¨ olacak her
tan geri kalmad¨lar. Ba∆vuru ve kabul
türlü olana·¨ sa·layan ö·retim üyelerinin
Foto·raf Arnab Basu izniyle
süreçlerinde oldu·u kadar, vize uygula
bulundu·u bu okulda okudu·um için de
malar¨ ve bunlara ba·l¨ konularda da hep yan¨mday
kendimi çok ∆ansl¨ say¨yorum.
d¨lar. Ki∆isel bildirimlerimi yazmak konusunda, bana
Carnegie Mellon’daki bütün çal¨∆anlar, yabanc¨
verdikleri tamamlay¨c¨ bilgilere de·er biçemiyorum.
ö·rencilere bir ∆eyler katabilmek için ellerinden gele
Bu yaln¨zca ba∆vuru formlar¨n¨ gerekti·i gibi doldur
ni yapmaktan kaç¨nmayan insanlar.
mam¨ de·il, ayn¨ zamanda hedefledi·im kariyer için
Üniversitede zaman zaman uluslararas¨ yemek
özgüvenimi yükseltmemi de sa·lad¨.
festivalleri düzenleniyor. Her birinde, dünyan¨n
Program¨m, girmek istedi·im sanayi konusun
farkl¨ bir bölgesinin mutfa·¨n¨ ve geleneklerini ö·re
daki geli∆melere fiilen kat¨lmam¨ sa·layacak ∆ekilde
niyoruz. Farkl¨ ülkelerden gelen ö·rencileri tan¨mak
düzenlenmi∆. Konferanslara ve panellere kat¨l¨yor,
ve onlarla arkada∆ olmak için çok güzel bir f¨rsat.
stüdyolar¨ ziyaret ediyoruz. Ortam¨n esnekli·i saye
Amerikal¨larla ileti∆im kurup yak¨nla∆mak çok iyi 
sinde, ilgi alan¨ma giren konularda ders ve kurslar
bir deneyim oldu benim için. Özellikle akademik çev
alabildim ve bunun çok da yarar¨n¨ gördüm.
rede, onlar¨n profesyonel hedeflerine odaklanmalar¨
Yo·un ve odaklanm¨∆ ders program¨, lisans e·iti
na ve kendilerini adamalar¨na tan¨k oldum ve sayg¨
mimde edinmi∆ oldu·um temeli geli∆tirmemi sa·lad¨.
duydum. Çe∆itli kültürlerden gelen insanlarla tan¨∆¨p
Program¨m ayr¨ca staj burslar¨ için bir çok kap¨y¨ da
çal¨∆mak da ayr¨ca de·erli bir ö·renim deneyimi.
açt¨. Bu sayede yaln¨zca önemli e·itim f¨rsatlar¨ ya
Buraya ilk kez gelen ö·renciler aç¨k fikirli olmal¨
kalamakla kalmad¨m, ayn¨ zamanda ileride çal¨∆may¨
ve daha birinci günden ö·renme f¨rsatlar¨na s¨k¨ s¨k¨
düünebilece·im baz¨ kurulu∆lar ile temas kurabildim.
ya sar¨lmal¨. Burada say¨lamayacak kadar çok f¨rsat
Benden önce mezun olan pek çok ki∆inin pro
var ve bunlar¨ yakalayabilmek için çok çal¨∆kan ve
fesyonel olarak çal¨∆t¨klar¨ bir ortamda bulunmak,
h¨rsl¨ olmal¨s¨n¨z.
benim ad¨ma önemli ve heyecan verici bir i∆ deneyi
Ayr¨ca, yemek yapmay¨ mutlaka ö·renin! Yeni 
mi oldu. Ayr¨ca bir çok yetenekli insan¨n bulundu·u 
dostlar kazanman¨n en iyi yollar¨ndan birinin bu ol
bir ortam¨ payla∆mak ve onlarla bir arada çal¨∆mak,
du·unu rahatl¨kla söyleyebilirim. ■
kafamda yeni fikirler olu∆mas¨na ve yeni f¨rsatlara
odaklanmama da yol açt¨.
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“Büyük Bir F¨rsat”
PAVEL REPYEUSKI, DoÊduÊu ülke: Belarus
New York, Ithaca Koleji eski Lisans ö·rencisi Sertifikas¨z 
Hukuk Program¨ Kat¨l¨mc¨s¨

G

Foto·raf Pavel Repyeuski izniyle

omel’deki EducationUSA dan¨∆ma merkezi 
bana çok yarar sa·lad¨. Çe∆itli e·itim ola
naklar¨ hakk¨nda kolayca bilgi edinebildi·im
gibi, uluslararas¨ s¨navlara nas¨l haz¨rlanmam gerek
ti·i konusunda da pratik ö·ütler ald¨m. Ancak daha
da önemlisi, dan¨∆ma merkezinin eski ö·rencilerin
okullar¨yla ba·lant¨lar¨n¨n kopmamas¨n¨ sa·lamas¨
ve onlar¨n yerel etkinlikler ve projeler örgütlemeleri
ne yard¨mc¨ olmas¨yd¨.
Amerikan e·itiminin beni aç¨k fikirli olmaya ve
ça·da∆ dünyan¨n pek çok sorununa ele∆tirel gözle
bakmam¨ sa·lamas¨ bir yana, ya∆ad¨·¨m en de·erli 
deneyimleri ∆öyle s¨ralayabilirim:
• Bir üniversite kampusunda ya∆amak: Amerikal¨
ve di·er yabanc¨ ö·renciler ile ileti∆im kurmak ve
ö·renci ya∆am¨n¨n ayr¨lmaz parçalar¨ olan etkinlik
lere kat¨lmak çok önemli, çünkü size ba∆ka ülkeleri 
tan¨yabilmek için büyük bir f¨rsat getiriyor;
• Toplum hizmetleri projelerine kat¨lmak:
Kampustaki AIDS Quilt etkinliklerine kat¨lmak,
hem küresel AIDS konusundaki bilincimi artt¨rd¨,
hem de yerel topluluklarda gönüllü çal¨∆man¨n
ne demek oldu·unu ö·retti;
• Stajyerlik: New York’taki Birle∆mi∆ Milletler
Merkezi’nde yapt¨·¨m staj, uluslararas¨ örgütlerin,
demokrasiyi ve insanc¨l de·erleri yüceltmekteki 
rolleri hakk¨ndaki görü∆lerimi temelden de·i∆tirdi.
Bu deneyimler, Belarus’a döndü·ümde BM prog
ramlar¨n¨ destekleyecek bir sivil toplum kurulu∆unu 
örgütlememe, gönüllü eylemlere ve toplum hizmetleri
ne kat¨lmama yol açt¨.
Ithaca Koleji ola·anüstü destekleyici bir kurum.
Havaalan¨nda bir üniversite ö·retim görevlisi tara
f¨ndan kar∆¨land¨m. Kampusta kendimi s¨cak bir
ortamda buldum ve çe∆itli konularda beni e·iten ya
da gerekti·inde yard¨mc¨ olan bir dan¨∆man¨m oldu.
Yaz¨l¨ s¨navlarda, ö·rencilerin yaz¨m hatalar¨ndan
çok (ki yabanc¨ ö·rencilerin ortak özellikleri bu),
ne yazd¨klar¨na önem verildi·ini gördüm. Böylece
yabanc¨ olmam¨zdan dolay¨ herhangi bir ayr¨mc¨l¨·a
u·ramadan, ba∆ar¨l¨ dereceler alma f¨rsat¨n¨ bulduk.
Kültürel ve toplumsal destek de son derece üst
düzeydeydi. Yabanc¨ ö·rencilerin ço·u, tatillerde de
kampusta kald¨klar¨ndan, üniversite çe∆itli günlük
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turlar düzenledi, bize k¨∆ tatillerin
de yanlar¨nda kalabilece·imiz aileler buldu.
Amerika Birle∆ik Devletleri’ndeki ö·renimim,
bana Amerikan kültürü ile Amerikan toplumunun
örgütleni∆ ve çal¨∆ma biçimi hakk¨nda geni∆ bir ufuk
açt¨. A.B.D. tarihi, edebiyat¨ ve devlet yap¨s¨ hakk¨n
daki dersler, demokrasinin temel ta∆lar¨n¨ daha iyi 
kavramam¨ ve Amerika Birle∆ik Devletleri’ne farkl¨
gözlerle bakmam¨ sa·lad¨.
Bir Amerikan ailesiyle birlikte ya∆amak, s¨radan
Amerikal¨lar¨n da benimle ayn¨ de·erleri payla∆t¨kla
r¨n¨ görmemi sa·lad¨.
Ithaca’da e·itimimi tamamlad¨ktan sonra, bir
burs kazanarak Oxford Üniversitesi’ndeki Magister
Juris program¨na (çok talep oldu·u için kat¨l¨nmas¨
çok zor olan bir programd¨r) girebildim. Beni böyle
sine bir rekabetin üstesinden gelmeye haz¨rlayan¨n,
Amerika’daki y¨llar¨m oldu·u inanc¨nday¨m. ≈u s¨ra
larda Manchester Üniversitesi’nde Doktoram¨ tamam
lamak üzereyim ve gelecekte de bir akademisyen ola
rak çal¨∆may¨ umuyorum. Eminim ki önce A.B.D.’de
okumu∆ olmasayd¨m, asla buralara gelemezdim.
Amerika Birle∆ik Devletleri’ne gidecek yabanc¨ ö·
rencilere, ayakta kalabilmeleri için baz¨ ö·ütlerim var:
• Kültür ∆okuna u·ramaktan korkmay¨n – ac¨tm¨
yor. Yaln¨zca kendiniz olun, ama di·er insanlar¨
da dü∆ünün;
• Ailenizin Interenet’e ba·l¨ bir bilgisayar almas¨n¨
sa·lay¨n – onlarla ileti∆im kurabilmenin ve kendi
nizi ülkenizden kopmu∆ hissetmemenin en h¨zl¨
ve en ucuz yolu budur;
• Bir ihtiyac¨n¨z oldu·unda ya da bilmedi·inizde
istemekten/sormaktan ya da ya da ¿ngilizce ko
nu∆maktan asla korkmay¨n (ingilizceniz henüz 
mükemmel olmasa bile);
• E·itiminizden alabilece·inizin en fazlas¨n¨ al
maya bak¨n: farkl¨ topluluklara ve toplant¨lara
kat¨l¨n, stajlar yap¨n, önünüze ç¨kan her f¨rsat¨
de·erlendirin;
• Bulundu·unuz yerdeki arkada∆lar¨n¨z ve ev sahip
li·inizi üstlenmi∆ olan aile ile dostluk kurun ve
bu dostlu·u sürdürün;
• Tad¨n¨ ç¨kart¨n. Bu, ya∆am¨n¨z¨ de·i∆tirecek müt
hi∆ bir f¨rsat.
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Günümüzde A.B.D.’de ¿∆ Yapmak
A∆a·¨daki yaz¨, hükümet yetkilileriyle i∆ dünyas¨ uzmanlar¨ aras¨ndaki, uluslararas¨ i∆ gezileri konulu
serbest tart¨∆man¨n kay¨tlar¨ndan derlenmi∆tir. Bu tart¨∆man¨n video görüntüleri (http://usinfo.state.
gov/journals/itps/0905/ijpe/rntbl.htm) adresinden izlenebilir.

A.

B.D. hükümeti ve
Jacobs: 11 Eylül olay¨n
A.B.D. i∆ dünyas¨,
dan sonra, vize konusundaki 
Amerikan ∆irketleri 
çal¨∆malar¨m¨z¨, s¨n¨r güvenli
ile uluslararas¨ mü∆terileri,
·imiz ve aç¨k kap¨lar¨m¨z ara
ortaklar¨ ve bu ∆irketlerde
s¨nda bir denge olarak tan¨m
çal¨∆an yabanc¨ elemanlar ara
l¨yoruz. Deniza∆¨r¨ ülkelerdeki 
s¨nda yüzyüze ili∆ki kurulma
konsolosluk görevlilerimiz,
s¨n¨n önemini ve gereklili·ini 
sadece i∆ amaçl¨ geziye ç¨kan
kavramakta ve desteklemekte
lar¨n de·il, Amerika’ya gelen
dirler.
di·er tüm yasal ziyaretçilerin
Ancak di·er ülkelerde
de vize taleplerini de·erlen
Oturuma kat¨lanlar(soldan sa·a): Janice Jacobs, Douglas
oldu·u gibi Birle∆ik Devlet
dirirken, bu dengeyi her gün
ler’de de, güvenlik kayg¨lar¨, Baker, Michael Neifach, Elizabeth Dickson, Randel Johnson,
sa·lamaya çal¨∆¨yorlar.
ve oturum yöneticisi Alexander Feldman.
s¨n¨rdan girmek isteyen ki∆ile
Bir dizi kolayla∆t¨rma
rin dikkatle ara∆t¨r¨lmas¨n¨ zorunlu k¨lmaktad¨r.
program¨ haz¨rlad¨k. Geçen Temmuzda konsolosluk
Uluslararas¨ seyahat i∆lemlerindeki güvenlik
lar¨m¨za bir telgraf gönderip i∆ amaçl¨ ziyaretlerin
ko∆ullar¨, istenildi·i kadar pürüzsüz uygulanmam¨∆
A.B.D. için – ekonomik sebeplerden dolay¨ – ne
olsa bile 11 Eylül’den bu yana geçen 4 y¨l içinde çok
kadar önemli oldu·unu hat¨rlatt¨k. ≈unu biliyoruz 
geli∆me ya∆anm¨∆t¨r.
ki... seyahat ve turizm endüstrimiz y¨lda yakla∆¨k
Etkili güvenli·i sa·lama ve ülke s¨n¨rlar¨n¨ aç¨k
93 milyar dolar getiriyor.
tutma aras¨ndaki dengeyi kurmak, uluslararas¨ seya
Ard¨ndan konsolosluklar¨m¨za i∆ amaçl¨ seyahati 
hat süreci a∆amalar¨nda daha uzun süreli güvenlik
kolayla∆t¨rmak için neler yapt¨klar¨n¨ sorduk; gelen
taramas¨ gerektirmektedir. Ancak A.B.D. hükümeti 
yan¨tlardan, baz¨lar¨n¨n yerel Amerikan Ticaret
bu sorunun üstesinden gelmek için i∆ dünyas¨n¨n
Odas¨ ile birlikte çal¨∆t¨klar¨n¨; ya da büyük firmala
liderleriyle çal¨∆malar¨n¨ sürdürmektedir.
r¨n büyükelçili·imize veya konsolosluklar¨m¨za kay¨t
Bu konular, A·ustos 2005’te yap¨lan panelde
yapt¨rd¨klar¨n¨ ve böylece çe∆itli firmalar¨n çal¨∆an
A.B.D. i∆ dünyas¨ ve hükümet uzmanlar¨yla tart¨∆¨l
lar¨n¨n gelip h¨zl¨ bir ∆ekilde randevu alabilmelerini 
m¨∆t¨r. Panele kat¨lan isimler ∆öyledir: Hizmetlerden
sa·layan çe∆itli programlar uygulad¨klar¨n¨ ö·rendik.
Sorumlu Ticaret Bakan Yard¨mc¨s¨ Douglas Baker;
Baz¨ konsolosluklar ise, i∆ amaçl¨ ziyaretçiler için
Ingersoll-Rand Küresel Göçmenlik Hizmetleri Da
farkl¨ bir s¨ra ay¨r¨yor.
n¨∆man¨ Elizabeth Dickson; D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨¨, Vize
Konsolosluklar¨m¨z¨n sundu·u bütün de·i∆ik
Hizmetlerinden Sorumlu Müste∆ar Yard¨mc¨s¨ Janice
programlar¨ inceledikten sonra, Ekim’de dünya
Jacobs; A.B.D. Ticaret Odas¨ Ba∆kan Yard¨mc¨s¨
çap¨nda tüm temsilciliklerimize i∆ amaçl¨ seyahati 
Randel Johnson; Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨, Göçmen
kolayla∆t¨rmadaki en etkili uygulamalar¨ içeren bir
lik Politikas¨ Bölüm Direktörü Michael Neifach; ve
mesaj çektik; ve acil randevu alma (örne·in daha
oturum ba∆kan¨ olarak kat¨l¨mc¨lara sorular yönelten,
erken girme) gereksinimi duyan ziyaretçilerimiz için
D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ Uluslararas¨ Enformasyon Prog
özel bir prosedür geli∆tirmelerini istedik.
ramlar¨ Koordinatörü Alexander Feldman.
Yapmaya çal¨∆t¨·¨m¨z bir di·er ∆ey ise, vizeye
ba∆vuranlar için gerekli ∆artlar hakk¨nda daha çok
Seyahati Kolayla∆t¨rmak ¿çin ¿∆birli·i
ve daha kolay ula∆¨labilir bilgi sunabilmekti. Bu 
Soru (Oturum Ba∆kan¨): En önemli meseleler
amaçla sitemizi (http://www.travel.state.gov) ye
den biri, A.B.D. hükümetinin, Amerikan i∆ dünyas¨y
niledik. Siteye girdi·inizde vize mülakat¨nda neler
la nas¨l bir i∆ birli·i yapmakta oldu·u?
bekleyebilece·inize ve ne tür belgeler getirmeniz 
gerekti·ine dair bilgi alabilirsiniz.
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rinin artmas¨ konusunda hemfikirdik; ama ekonomik
güvenli·in de bu ülkede önemli oldu·u konusunu vur
gulamam¨z gerekliydi (ki bu noktay¨ çe∆itli yöntem
lerle ve yüksek sesle duyurduk) Üstelik, ekonomik
güvenlik, kurulu∆una bizim de destek verdi·imiz Ulu
sal Güvenlik Bakanl¨·¨’n¨n yarat¨lmas¨ndaki görev
beyannamesinde mevcuttu.
Biraz önce Bogotá, Kolombiya’daki meslekda∆la
r¨m¨zla görü∆tük ve ∆u anda i∆lerin iyi gitmesinden
dolay¨ ne kadar sevinçli olduklar¨n¨ tespit ettik.
Bununla birlikte, hâlâ problemler ya∆ayan yerler de
oldu·unu duyuyoruz.
Bence problemin bir sebebi de, A.B.D. hüküme
ti ve i∆ camias¨ aras¨nda al¨∆-veri∆ ili∆kisinin biraz 
gayr¨ resmi bir zeminde yürümesi. Burada, Washing
ton’da resmi bir sistem yürürlü·e koymak iyi bir
fikir olabilir – özel ve kamu sektörleri aras¨nda görev
yapacak bir dan¨∆ma komitesi gibi; ki ortada daha
resmi bir anla∆ma olsun.
Durum iyiye gidiyor. Ama bence, i∆ camias¨nda
hâlâ “kiminle muhatap olaca·¨z, mektuplar yaz¨p
yak¨nma sürecinin yerine de·i∆iklik yap¨lmas¨n¨ nas¨l
sa·layaca·¨z” kayg¨s¨ devam ediyor.
Soru: Elizabeth, bize ∆irketinin kar∆¨la∆t¨·¨ so
runlar ve verdi·i mücadeleler hakk¨nda biraz bilgi 
verir misin?
Dickson: Birkaç Fortune 500 firmas¨yla birlikte,
yine büyük bir firman¨n temsilcisi olarak D¨∆i∆leri Ba
kanl¨·¨’n¨n birçok toplant¨s¨na kat¨ld¨·¨m¨ söylemek
istiyorum. Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨ ve D¨∆i∆leri 
Bakanl¨·¨ bizimle düzenli olarak görü∆tü. Ya∆amakta
oldu·umuz gergin dönemleri anlay¨p aç¨k görü∆lü 
davrand¨klar¨ için onlara müte∆ekkiriz.
Web sayfas¨n¨n muhte∆em oldu·unu dü∆ünüyo
rum. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’n¨n sayfas¨na bir linkimiz 
var; (http://www.travel.state.gov) ki bu da, bilgi 
zaman¨nda oraya ula∆t¨·¨ sürece, çok iyi bir sayfad¨r.
Bazen sitede verilen bekleme zamanlar¨ ile, bizim
tahminimiz aras¨nda uyu∆mazl¨k oluyor; ama yine de
site yakla∆¨k olarak iyi bir fikir veriyor.
Gerçek bir gecikme oldu·unda ise, e·er biz o seya
hatin i∆imiz için acil oldu·unu kan¨tlayabilirsek, konso
losluklarla vize alma tarihini geri çekmeyi ba∆ard¨k.
Sahiden acil oldu·unu kan¨tlad¨·¨n¨z zaman kon
solosluklar esneklik gösterip, acil i∆ amaçl¨ seyahat
vizeleri özel randevu zamanlar¨ ay¨rabiliyorlar.
Soru: Bence durumun iyiye, oldukça daha iyiye,
gitti·ine dair bir fikrimiz oldu... ama i∆ camias¨yla
çal¨∆¨rken, sistemi geli∆tirmek için hâlâ a∆mam¨z ge
reken baz¨ zorluklar oldu·unu anl¨yoruz konu∆tukça.

Ayr¨ca tüm konsolosluklar¨m¨zdan vize bekleme
sürelerini de siteye koymalar¨n¨ istedik (http://tra
vel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors_wait.
php). Böylece seyahatinizi planlamaya ba∆lad¨·¨n¨z
da ba∆vuraca·¨n¨z temsilcilikte vize için ne kadar
bekleyece·inizi hemen ö·renebilirsiniz.
Konsolosluklar¨m¨za anlatmaya çal¨∆t¨·¨m¨z bir di
·er ∆ey ise t¨bbi sebeplerden dolay¨ veya büyük bir i∆
anla∆mas¨n¨ yakalayabilmek için vize alma tarihinden
erken girmesi gereken ki∆iler için birtak¨m prose
dürler geli∆tirmeleriydi. Bunu yapman¨n bir yolunu 
bulmak zorundalar. (http://travel.state.gov/visa/
temp/types/types_2664.html).
Soru: Doug, Ticaret Bakanl¨·¨ konuyla ilgili ne
yap¨yor? Sen bir bak¨ma, hükümetle i∆ dünyas¨n¨n
ortas¨nda arac¨s¨n.
Baker: 11 Eylül’ün hemen ard¨ndan Washing
ton’da vize politikas¨n¨n ve güvenlik önlemlerinin
daha yüksek seviyelere çekildi·ini, ve bunun da ülke
mizdeki i∆ sektörünün ekonomik güvenli·i aç¨s¨ndan
endi∆e yarataca·¨n¨ anlad¨k; Tabii bu sektör, bir çok
Amerikal¨ya istihdam alan¨ sa·layan özel sektörün de
dinamosu. Hizmet sektöründe 88 milyon, imalat sek
töründe 15 milyon insan istihdam ediliyor.
Ve bu endi∆eyle D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’na gittik. Dev
redilen göçmenlik dairelerine gidip, vize politikas¨n¨n
ve vize sürecinin pürüzsüz bir ∆ekilde devam etme
sinin ne kadar önemli oldu·unu anlamalar¨n¨ sa·la
d¨k. (Not: “devredilen göçmenlik daireleri” derken,
11 Eylül 2001’deki terörist sald¨r¨lar¨ndan sonra
kurulan Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨’na (DHS) ba·la
nan Göçmenlik ve Vatanda∆l¨k Servisi (INS) ve di·er
s¨n¨r kontrol ∆ubeleri kastedilmektedir.)
Ticaret Odas¨ ile, yani hem Washington’daki hem
de dünyan¨n tüm ba∆kentlerindeki “AmCham”larla
(Amerikan Ticaret Odalar¨) çok yak¨n bir çal¨∆ma
yapt¨k; ve vize gecikmeleriyle ilgili problem ve
endi∆elerine yan¨t alamazlarsa bize ba∆vurmalar¨ ge
rekti·ini vurgulad¨k. Sorun bize iletildi·inde, devlet
kurulu∆lar¨ aras¨nda ba·lant¨/arac¨l¨k yaparak önü
müze ç¨kan pürüzleri düzeltmeye çal¨∆aca·¨z. Ayn¨ za
manda çok önem verdi·imiz konulardan biri de, vize
verilme sürecine daha fazla ∆effafl¨k getirebilmekti.
Soru: Randy, Ticaret Odas¨ bu ili∆kiyi nas¨l
görüyor?
Johnson: D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ ve Ulusal Güven
lik Bakanl¨·¨’na kar∆¨ oldukça ele∆tirel davrand¨k.
“¿∆ camias¨n¨n endi∆eleri konusunda kimsenin bizi 
dinledi·ini sanm¨yoruz” ∆eklinde ibareler kulland¨k.
11 Eylül sonras¨ ortamda hepimiz güvenlik önlemle
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Jacobs: Konsolosluk görevlilerimizin sadece
elçili·i de·il, tüm ülkeyi ya da bazen A.B.D. Hükü
meti’ni temsil ettiklerinin bilincindeyiz. Bu yüzden
vizeye verilen cevap ne olursa olsun ba∆vuran ki∆i
nin gururunun zedelenmemesi gerekti·ini sürekli vur
guluyoruz. Bu bireylere sayg¨l¨ davranmak gerekir.
E·er vize talepleri reddedildiyse, bunun nedenini 
ö·renmek haklar¨d¨r.
Konsolosluk memurlar¨ndan, bu sebepleri yaz¨l¨
vermeleri isteniyor. San¨r¨m, bazen ba∆vuran ki∆i si
nirli oluyor ve reddedilmenin sebebini anlayam¨yor.
Ço·unlukla sebep, ki∆inin ülkesiyle yeterli ba·lar¨
bulundu·unu kan¨tlayamamas¨. Bu nedenle olas¨ bir
“kaçak göçmen” olarak görüldü·ü için konsolosluk
memuru kanunen vize talebini reddetmek zorunda
kal¨yor.
Soru: Peki ya tutars¨zl¨k konusu?
Jacobs: Her ba∆vuru, kendi özel ko∆ullar¨ içinde
incelenir. Ayn¨ yere gitmek için ba∆vuran iki ayr¨ yol
cu vard¨r. Ama her birinin ∆artlar¨ farkl¨d¨r. Görevli 
memur farkl¨ karara var¨r.
Biz memurlara gerekli araçlar¨ ve e·itimi veriyo
ruz. Ama sonuçta ba∆vuran ki∆inin güvenilirli·ine
karar vermek onlar¨n yetkisindedir. Ben ço·u kez 
do·ru karar verdiklerine inan¨yorum. Ama onlar da
insand¨r ve hata yapabilirler.
Soru: Burada Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨’n¨n rolü 
nedir?
Neifach: Do·rusunu söylemek gerekirse, yasaya
göre vize politikas¨n¨ tespit etmek öncelikle bizim
i∆imiz. Evet, vizeleri D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ veriyor, d¨∆
ülkelerdeki konsolosluk i∆lerini onlar belirliyor ve
yönlendiriyor. Ama yolcu Amerika Birle∆ik Devletle
ri’ne geldi·i anda, giri∆ kap¨s¨ndan itibaren bizim
memurlar¨m¨z devreye girer.
Janice’in kar∆¨la∆t¨·¨ sorunlar¨n ayn¨s¨ bizim için
de geçerli. Sinirli yolcular, acil ve süratle yap¨lmas¨ ge
reken görü∆meler, h¨zl¨ davranma zorunlu·u vesaire.
Yolcu hizmetlerinin önemli oldu·unu s¨k s¨k vur
guluyoruz. Çünkü Amerika’n¨n herkesi kucaklayan
bir ülke oldu·unu gösteren budur. Ve tefti∆ görevlile
rimizin bütün yolculara sayg¨l¨ davranmas¨ zorunlu
dur, aksine göz yummay¨z.
Her ∆eyin mükemmel yürüdü·ünü söyleyecek
de·ilim, ve mü∆teri ili∆kileri konusunda i∆ dünyas¨yla
ekip halinde çal¨∆mam¨z gerekti·ini dü∆ünüyorum.
Bu konuyu her zaman görü∆meye aç¨·¨z.
Özel sektörle ilgilenen bir büromuz var. Bu bö
lümün i∆ dünyas¨n¨ etkileyen sorunlar¨ tespit edip
bana iletmesi çok önemli. Pekçok önemli konuya

Soru: Sohbetimizin ikinci bölümünde, A.B.D.’ye
gelmeye çal¨∆an yabanc¨ ya da uluslararas¨ yöneticile
rin kar∆¨la∆t¨·¨ sorunlar¨ konu∆aca·¨z.
Elizabeth, san¨yorum az önce bunlardan söz ede
cektin. Mümkünse o konuya tekrar dönelim.
Dickson: En zor konulardan biri süreçteki 
tutars¨zl¨k. Be∆ ki∆i ellerinde t¨pat¨p ayn¨ belgeler
le konsoloslu·a gitti·inde kimisi i∆ini hiç pürüsüz 
hallederken, di·erlerinde sorun ç¨kabiliyor. Bir de
vize verme a∆amas¨nda yanl¨∆l¨klar olabiliyor. Çok
eskiden, yolcu sabah erkenden vize için ba∆vurup,
ö·leden sonra pasaportunu almaya giderdi. E·er bir
hata varsa farkedilir ve hemen orac¨kta düzeltilirdi.
Vizelerde uygulanan “kar∆¨l¨kl¨l¨k sistemi” de ben
ce ciddi bir sorun. Çin Hükümetiyle, 12 ay geçerli,
çoklu giri∆ için verilen vizeler yeniden görü∆ülüp
geçerli k¨l¨nd¨. Bu uygulama hem Çin’den A.B.D.’ye
giri∆i hem de i∆ adamlar¨n¨n geri dönü∆ünü kolayla∆t¨
r¨yor. Ben bu “kar∆¨l¨kl¨l¨k” anla∆malar¨n¨n hepsinin
yeniden gözden geçirilmesini istiyorum.
Jacobs: Elbette.
Dickson: Ve anla∆malar¨n uzat¨lmas¨n¨ istiyo
rum, çünkü bu hem sizin konsolosluk i∆lerinizi kesin
likle azalt¨r hem de...
Jacobs: Kesinlikle.
Dickson:...Uluslararas¨ i∆ gezilerini kolayla∆t¨ra
cakt¨r.
Jacobs: Ayn¨ kategorideki Amerikan vatanda∆la
r¨na ayn¨ ko∆ullarda, ayn¨ haklar¨ tan¨yan her hükü
metle kar∆¨l¨kl¨l¨k anla∆malar¨n¨ yeniden görü∆meye
haz¨r¨z. Burada esas olan o ülkenin Amerikal¨lara
ayn¨ haklar¨ sa·lamas¨d¨r.
Soru: Sen de benzer sorunlarla kar∆¨la∆¨yor mu
sun Randy?
Johnson: Evet. Bence eksik olan ∆udur... Kimin
vize alaca·¨na karar veren memurun, tam olarak han
gi kriterleri göz önünde tuttu·una dair bilgi eksikli·i 
var. Baz¨ durumlarda ki∆i, ba∆vurusunun neden red
dedildi·ini anlayam¨yor, yap¨lan aç¨klama da yeterli 
olmuyor.
Bazen ∆öyle dü∆ünüyorum: Yolcular, D¨∆i∆leri 
Bakanl¨·¨’n¨n bir mü∆terisi gibi alg¨lanm¨yorlar. Yani 
tabii ki dikkatle incelenmleri gerekir ama baz¨ durum
larda yolcular zaman zaman memurlar taraf¨ndan iyi 
muamele görmediklerini dü∆ünüyorlar. Sorun küçük
de olsa, büyük de olsa, bu alg¨lama tarz¨ yay¨l¨yor;
Dolay¨s¨yla, biz bir kontrol mekanizmas¨n¨n bulunma
s¨nda yarar görüyoruz.
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“Mü∆teri hizmetleri, üzerinde
durmam¨z gereken bir i∆... gö
revlilerimizin herkese gerekli
sayg¨y¨ göstermemesini ho∆
kar∆¨layamay¨z.”

dikkatimizi çekiyorlar ve i∆ dünya
s¨yla arac¨ görevi görüyorlar.
Baker: Bu ∆ikayeti sürekli 
duyuyoruz. Konsolosluk görevlile
rinin vize reddederken kulland¨·¨
kesin bir ölçüt yok. Hemen her
özelli·i benzer olan iki ki∆iden
birinin vizesi reddediliyor, di·eri
ninki kabul ediliyor.
Bizim bulgular¨m¨z ∆unu gösteriyor: Büyük ∆irket
ler aç¨s¨ndan bakarsan¨z, her birinin kendi çözümüne
ula∆mak için yöntemleri vard¨r. Kimi i∆lerin halledilme
si için yard¨m ister, kimi belgelerini düzeltme yoluna
gider. Ya hukuk bürolar¨ndan destek al¨rlar, ya da o 
kentteki Ticaret Odalar¨ kanal¨n¨ kullan¨p mülakat süre
cini h¨zland¨r¨rlar. Ancak Ticaret Odas¨’na üye olma
yan, ya da yabanc¨ ba∆kentlerdeki Ticaret Odalar¨’yla
ili∆kisi bulunmayan küçük ve orta ölçekli ∆irketlerin
dan¨∆ma ve yard¨m alma yoluna gidemedi·ini farkettik.
Bu sebeple D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ ile konu∆tuk ve bir
pilot program konusunda anla∆t¨k. Washington’da
vize kolayla∆t¨rma bürosu aç¨lacak. Küçük ve orta
ölçekli ∆irketler orayla temas kurabilecek, böylece
vizenin neden reddedildi·ini anlayabilecekler.
Jacobs: Evet, Sadece Çin’de uygulanmak üzere
bir pilot program ba∆latt¨k. Çin’le i∆ yapan A.B.D. ∆ir
ketleri için. ≈u s¨ralar bu ülke çok gündemde. Geçen
ay bu program¨n geni∆letilmesine, küresel olmas¨na
karar verdik.
Ülkede bulunan her hangi bir A.B.D. ∆irketi 
– büyük ya da küçük olsun – vize konusunda bilgi 
istedi·inde ya da bir endi∆esi oldu·unda bu merkezle
temasa geçebilecek. Merkezin adresi: businessvisa@
state.gov
Soru: Görüldü·ü kadar¨yla kar∆¨ kar∆¨ya oldu
·umuz temel sorunlar gecikme, ∆effafl¨k ve vize için
gerekli ko∆ullar¨n net olarak anla∆¨lmamas¨d¨r.
Üçüncü bölümde ise bu sürecin en h¨zl¨ ∆ekilde
nas¨l i∆leyece·ini ve Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨ ile
konsolosluk görevlilerine yard¨m için neler yap¨labile
ce·ini konu∆aca·¨z.

Soru: Web sitemiz – onlara
web sitemizin adresini ver.
Jacobs: Evet, http://www.
travel.state.gov. Elçilik görevlile
rimizin as¨l arad¨klar¨, ba∆vuru 
sahibi hakk¨nda olabildi·ince çok
– Michael Neifach.
bilgi ve onun kendi ülkesindeki 
durumu ve elbette bu arada Ame
rika Birle∆ik Devletleri’ne yap
mak istedikleri seyahat hakk¨nda da enformasyon.
Yani, insanlar elçiliklere geldiklerinde anavatan
lar¨nda mevcut ba·lar¨n¨ gösterebilmeliler. Kendi 
ülkelerindeki ba·lar¨ hakk¨nda kan¨t getirmeliler.
Soru: “Ba·”dan ne kastediyoruz?
Jacobs: Bunun anlam¨; orada bir i∆iniz, bir aile
niz oldu·u, okudu·unuz, A.B.D.’ye yapaca·¨n¨z k¨sa
ziyaretin ard¨ndan yeniden ülkenize dönmenizi gerek
tiren bir neden oldu·unu gösteren kan¨tlar.
Soru: Peki, ne tür ∆eyler kan¨t kabul ediliyor?
Jacobs: Bazen i∆vereninizden bir mektup isteriz.
Ücret bordrosu... e·er gayrimenkulunuz varsa, belki 
tapusu... i∆te bu tür ∆eyler. ¿stenecek belgelerin bir lis
tesi yok, ama sizi ülkenize ba·lad¨·¨n¨ kan¨tlayacak ne
yiniz varsa getirirseniz, yetkililer için o kadar iyi olur.
Sonra, i∆ Amerika Birle∆ik Devletleri’ne gelince;
o ki∆inin kim oldu·unu, burada ona neden ihtiyaç
duyuldu·unu ve onunla neler yapacaklar¨n¨ net olara
aç¨klayan belgeler de getirilirse – konsolosluk görevli
sine çok büyük yard¨m¨ olur.
Kendi ülkenizdeki ba·lar¨n¨z ve A.B.D. seyaha
tinizin amac¨ çerçevesinde bir sorun yoksa, vizeye
aday olabilmek de görece kolayla∆¨r.
Neifach: Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨’nda bizler
de giri∆ konusunda soru∆turma yaparken ayn¨ nokta
lara bakar¨z. E·er anlat¨lan ikna ediciyse, e·er ki∆i 
buraya neden geldi·ini ve geri dönece·ini gösterebi
liyorsa... Ayn¨ incelemeyi bir kere de s¨n¨rda yinele
mek zorunday¨z.
Daha uzun süreli bir vize söz konusu oldu·unda,
A.B.D.’ye yeniden giri∆ yapmak istendi·inde durumda
da baz¨ de·i∆iklikler olur. Ba∆vuran¨n o günkü (yeni 
ba∆vuru tarihinde) durumu hakk¨nda güncelle∆tirilmi∆
bilgi ve belgeleri sunmaya haz¨rl¨kl¨ olmas¨ gerek.
Soru: Yani seyahate ç¨kt¨klar¨nda bütün bu bel
geleri de yanlar¨nda getirmeliler, öyle mi?
Neifach: Bir zarar¨ olmayaca·¨ kesin. Yani, gö
revlilerimiz giri∆ kap¨s¨nda bir karar vermek zorun
dalar, özellikle de vizenin verili∆ tarihinin üzerinden
uzun zaman geçmi∆se, durumunuzun hâlâ ayn¨ oldu
·unu kan¨tlayacak belgeler gerek.

¿∆ Vizesi Almak
Soru: Bu bölümdeki konumuz, Amerika Birle∆ik
Devletleri’ne vize alman¨n pratik unsurlar¨ ve i∆ seya
hati yapacak olanlar¨n bilmesi gerekenler. Ve büyü
kelçilik görevlilerimize neler sunmalar¨ gerekti·i.
Jacobs: Evet, daha önce de belirtti·im üzere, vize
konusundaki taleplerimiz hakk¨nda web sitemizde pek
çok bilgi var. Özellikle de konsolosluk görevlilerinin...
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“Ülkelerindeki ba·lar¨n¨

Dickson: Böyle durumlarda
Soru: ...San¨r¨m art¨k insan
kan¨tl¨yor ve A.B.D.’yi zi
bazen, yard¨mc¨ olabilece·ine
lar¨n ço·u parmak izi al¨nd¨·¨n¨
inan¨rsak, giri∆-noktas¨nda teslim
yaret amaçlar¨ konusunu ya da parmaklar¨n¨ makineye
edilmek üzere bir mektup verile
gerekti·ini duymu∆tur.
aç¨kl¨yorlarsa, vize almak sokmalar¨
biliyor. Özellikle J-1 program¨m¨z 
Öncelikle, herkes bunu yapmak
çerçevesinde yapt¨·¨m¨z di·er i∆ler için gerekli niteli·e sahip
zorunda m¨?
den biri de ∆u: talimat mektubun
Jacobs: Kongre’nin 2002 Ma
say¨l¨rlar.” – Janice Jacobs.
da, ayr¨nt¨l¨ bir liste var – sadece
y¨s’¨nda ç¨kard¨·¨ yasa uyar¨nca,
konsoloslu·a getirilmesi gereken
D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨’ndan verdi·i
leri de·il, üzerlerinde bulundurma
miz vizelerin yan¨nda biometrik
lar¨ gerekenleri de belirten bir liste veriyoruz.
kimlik belirleyicilerin de bulunmas¨ gerekiyor art¨k.
Ayr¨ca Janice, güçlü ba·lardan söz etti·imizde,
Soru: Ve bu çok belirsiz ve geni∆ bir kavram “bi
ben de ∆irketimden söz etmi∆tim... Biz, ziyaretçilerin
ometrik kimlik belirleyiciler.”
kendi ülkeleriyleyle ba·lar¨n¨ kan¨tlamalar¨na yard¨mc¨
Jacobs: Kimlik belirleyiciler – temel olarak, çok
olmaya yönelik bir soru formu haz¨rlad¨k, özellikle de
farkl¨ ∆eyler olabilir. Biz iki-parmak izi program¨n¨
dil sorunu oldu·unda vize talep edenlerin durumlar¨n¨
kullanmaya karar verdik, çünkü Meksika’da zaten
aç¨klamas¨n¨ kolayla∆t¨r¨yor. Örnek diye söylüyorum,
bunu kullan¨yorduk o zaman. 26 Ekim 2004’e kadar
Çin’deki bir çok ∆irket çal¨∆anlar¨n¨n tazminat pake
zaman tan¨nd¨ sistemi dünya çap¨nda kullan¨ma
tinin bir bölümü olarak lojman sa·l¨yor. Dolay¨s¨yla,
haz¨rlamam¨z için. Dolay¨s¨yla bu tarihe kadar 200’ü 
bize gösterebilecekleri tapu belgesi gibi bir ∆ey olma
a∆k¨n temsilcili·imize sistemi ula∆t¨rabilmek amac¨y
sa da, ba∆vuru sahibinin uzun dönemli bir i∆i oldu·u,
la Meksika’daki sistem uygulanmaya ba∆land¨.
ailesinin ∆irket taraf¨ndan sa·lanm¨∆ bir evde oturmas¨
Asl¨nda bu, gerçek parmak izi de·il. Küçük bir
kuvvetli bir ba· olarak kabul edilebiliyor.
kutu, parmaklar¨ elektronik olarak tar¨yor. Vize gö
Jacobs: Bence Intersoll-Rand mükemmel bir ∆ey
rü∆mesi süresini ancak 30 saniye uzatacak bir süreç
yap¨yor. Bizlere ∆irket hakk¨nda, ba∆vuru sahibinin
– yani çok k¨sa ve...
ne yapaca·¨ konusunda, ve ziyaret amac¨n¨n ne oldu
Soru: Ama yaln¨zca Müslümanlara ya da Ortado
·u konusunda ne kadar bilgi verebilirseniz o kadar
·ulu’lara yönelik bir uygulama de·il bu, de·il mi...?
iyi; Malzeme mi almaya geliyor... birden fazla ∆ehri 
Neifach: Katiyen de·il.
ziyaret edecekse program¨...Her tür enformasyon son
Jacobs: Hay¨r öyle de·il, dünya çap¨nda bir uy
derece önemli. Tabii ba∆vuru sahibi de seyahati hak
gulama. As¨l amaç, yolcunun kimli·ini tan¨mlamak,
k¨nda bilgi verebilmeli, neler yapaca·¨n¨ anlatabilmeli.
ama ayn¨ zamanda o ki∆i için, ba∆ka bir adla bir
¿zin verirsen çabucak giri∆-noktas¨nda neler
ba∆ka vize verilmedi·ini de garanti ediyor. Ba∆ka bir
oldu·una dönelim tekrar. Asl¨nda, bizler elektronik
deyi∆le, doland¨r¨c¨l¨·¨ engellememizi sa·l¨yor.
olarak bas¨lm¨∆ vizedeki enformasyonu payla∆¨r¨z,
Neifach: Ki∆i giri∆-noktas¨na geldi·inde gümrük
böylece giri∆-noktas¨ndaki yetkililerimiz de vizenin
ve s¨n¨r koruma görevlileri de ayn¨ ∆eyi yapacaklar.
gerçekten bizler taraf¨ndan verilmi∆ oldu·unu h¨zla
Bu program (US-VISIT) do·rulama için a· arac¨l¨
teyit edebilir ve bunun yasal bir belge oldu·unu 
·¨yla konsolosluk verilerine kadar gidip gelecek ve
anlarlar. Bunun, seyahati kolayla∆t¨racak bir nokta
vizeyi alanla ayn¨ ki∆i oldu·u kan¨tlanacak.
oldu·unu dü∆ünüyorum.
Yani süreci yava∆latm¨yor. ¿∆lerimizi kolayla∆t¨rma
Johnson: Mike, senden izleyiciler için bir nok
ya yard¨mc¨ olacak: o ki∆ilerin söyledikleri ki∆i olduk
tay¨ netle∆tirmeni istiyorum. Bir yolcunun konsolos
lar¨n¨ ve kurallara uygun giri∆ yapt¨klar¨n¨ do·rulatm¨∆
luktan vize al¨p, Amerika Birle∆ik Devletleri’ne kadar
olaca·¨z, ve onlar da yollar¨na devam edebilecekler.
gidip oradaki s¨n¨r kap¨s¨nda giri∆inin reddedilmesi 
Jacobs: Yani ziyaretçiler, ülkelerinde kendilerini 
ve onun da gerisin geriye ülkesine dönmesi çok az 
ba·layan güçlü nedenler oldu·unu kan¨tlayabiliyor
rastlanan bir durum de·il mi?
larsa ve A.B.D.’ye gelmeleri için geçerli nedenleri 
Neifach: Bunun olabilmesi için, o anda yepyeni 
oldu·unu gösterebiliyorlarsa, sorun ç¨kmas¨ için bir
bir durumun do·mu∆ olmas¨ gerekir.
sebep yok.
Jacobs: Belki vize onaylan¨p verildikten sonra
Neifach: US-VISIT’in fiilen nas¨l uygulanaca·¨
yeni bir geli∆me olmu∆tur ya da böyle bir ∆ey. Ama
hakk¨nda baz¨ endi∆eler vard¨. Özellikle kara s¨n¨rlar¨n
evet, bu çok ender olabilecek bir ∆ey.
da. Ancak öyle olmad¨·¨ görüldü. S¨n¨rlarda uygulama
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“¿∆ vizesi için ba∆vuracak

ya ba∆land¨ ve büyük gecikmeler
konsolosluk görevlisinin elinde.
ya∆anmad¨. Ayr¨ca Odalar da, örne olan ki∆ilere... Ba∆vurula
Ba∆vuran ki∆inin uygun olup
·in bu konuda ciddi endi∆eleri olan r¨n¨ olabildi·ince erken
olmad¨·¨na karar verecek olan
Laredo Ticaret Odas¨ (Teksas’¨n
onlar. Ayr¨ca, söyledi·im gibi;
yapmalar¨n¨ öneririm.”
Meksika ile s¨n¨r kasabas¨) da uygu
bu yetkilinin elinde ne kadar çok
– Douglas Baker.
lamadan çok memnun kald¨.
bilgi olursa, karar vermesi de o 
Soru: Peki. Neden bunu bir
kadar kolayla∆¨r.
sonraki bölüme b¨rakm¨yoruz,
Bir ki∆inin vize iste·inin red
zaten konusu da tam bu: vize alamazsan¨z ne yapa
dedilmesi durumunda ne olaca·¨na az çok de·indik.
caks¨n¨z ve vize ba∆vurunuzun neden reddedilmi∆
Asl¨nda, bütün ret kararlar¨ “hat görevlileri” dedi·i
oldu·u hakk¨nda daha geni∆ ve ayr¨nt¨l¨ bilgi almak
miz ba∆vurular¨ kontrol eden ki∆iler taraf¨ndan ya
için neler yapabilirsiniz?
p¨l¨yor. Sözünü etti·imiz retler, daha üst düzeydeki 
görevliler taraf¨ndan bir kere daha inceleniyor. E·er
Yard¨ma ¿htiyac¨n¨z Oldu·unda
üst düzeydeki görevli redde onay vermezse, ba∆vuru 
Soru: Son bölüme ho∆ geldiniz. Bugünkü soh
sahibi yeni bir görü∆me için ça·r¨l¨yor.
betimizi toparlarken k¨saca A.B.D. i∆ dünyas¨n¨n,
Ba∆vuru sahipleri, vize için her zaman yeniden
Amerika Birle∆ik Devletleri’ne gelmesi gereken
talepte bulunabilirler. Buna bir engel yoktur. Bunun
mü∆terilerin, i∆adamlar¨n¨n ya da çal¨∆anlar¨n¨n vize
la birlikte, onlara ko∆ullar¨ gerçekten de·i∆medikçe,
alabilmelerini kolayla∆t¨rmak için neler yapabilece·i 
eksik olan enformasyon belgesini tamamlamad¨kça,
üzerinde durmak istiyorum.
hemen yar¨n tekrar ba∆vuruda bulunman¨n bir yarar¨
Ayr¨ca bir ∆ey daha var... ¿∆ler yolunda gitmezse
olmad¨·¨n¨ hep vurguluyoruz. Ama e·er görevlinin
neler olaca·¨na da de·inmek istiyorum, e·er bir vize
sizin konumunuzu anlamad¨·¨n¨ dü∆ünüyorsan¨z, o 
reddedilmi∆se ne olacak, e·er hiç beklenmedik bir du
zaman yeniden ba∆vurman¨z do·ald¨r.
rumda h¨zla bir ∆eyler yapmak gerekirse ne olacak.
Ayr¨ca burada (A.B.D.’de), temsilciliklerimizden
Doug, bize biraz Ticaret Ata∆eliklerini anlat¨r m¨
gelen her vakay¨ tek tek incelemiyoruz, ama ret oranla
s¨n? Neler yap¨yorlar ve bütün bu sürecin i∆lemesine
r¨n¨ da gözden kaç¨rm¨yoruz. Böyle olunca da, örne·in
yard¨mc¨ olacak neler yapabilirler?
ayn¨ temsilcilikteki iki görevlinin ret yüzdesi aras¨nda
Baker: Peki Alex. D¨∆ Ticaret Servisi olarak, 85
büyük bir fark ortaya ç¨kt¨·¨nda, neler oldu·unu sora
ülkede görevlilerimiz var ve ço·u da büyükelçilikler
biliriz. Tabii ayn¨ ∆eyi, oradaki amirleri de yapacakt¨r.
ile konsolosluklar¨n bünyesinde.
Soru: Neden reddedildi·inizi ö·renmenin bir
11 Eylül öncesinde belli ki∆ilerin vize ba∆vurular¨
yolu var m¨?
için kefil olabiliyorlard¨. 11 Eylül sonras¨ndaki yasa
Jacobs: Elbette, kesinlikle. Ba∆vuru reddedildi
de·i∆iklikleriyle birlikte, bu art¨k sona erdi. Vize süre
·inde, size yasan¨n hangi bölümü uyar¨nca reddedil
cine yeni geli∆meler eklendikçe, bu da yeniden uygu
di·inizi, 214(b)’ye göre mi yoksa bir ba∆ka madde
lamaya koyabilece·imiz i∆ler aras¨nda olur umar¨m.
uyar¨nca m¨ geri çevrildi·inizi aç¨klayan bir ka·¨t
Özetle, bütün i∆ vizesi ba∆vurusu yapacaklara
verilir – hemen o anda verilir.
önerim, olabildi·ince erken davranmalar¨d¨r.
Soru: Nedir bu 214(b)?
¿∆ yerlerinden toparl¨yabildikleri kadar bilgi-bel
Jacobs: 214(b) vize ba∆vurusunun reddinin
ge getirmelerinde de büyük yarar var.
en yayg¨n nedenidir. Anlam¨ da, görü∆meyi yapan
Bu arada, e·er vizeleri reddedilmi∆se ya da
konsolosluk görevlisinin, sizin göçmen olmak niyeti 
almalar¨ gerekti·i kadar k¨sa sürede alam¨yorlarsa,
ta∆¨d¨·¨n¨za karar verdi·idir. Yani, ülkenizde yerle∆ik
Washington’daki Ticaret Bakanl¨·¨’n¨ ya da kendi 
ba·lar¨n¨z oldu·unu kan¨tlayamam¨∆s¨n¨z demektir.
ülkelerindeki A.B.D. büyükelçiliklerinde bulunan tica
Soru: O halde, ülkenize geri dönmeniz gerek
ret servisini arayabileceklerini unutmas¨nlar.
ti·ini kan¨tlayan yeni bir belgeyle tekrar ba∆vuru 
Soru: Ticaret servisinin yerinin ö·renilece·i bir
yapabilirsiniz.
web sitesi biliyor musun?
Vize mülakat¨ndan sonra i∆lemler için bir süre geç
Baker: Evet, ana Ticaret Bakanl¨·¨ web sitesinden
mesi gerekmiyor mu? Böyle bir alg¨lama var galiba.
bulabilirler. Yani (http://www.doc.gov) Sonra da link
Jacobs: Evet, ba∆vuranlar¨n yüzde 97’si, müla
ten D¨∆ Ticaret Servisi’ne eri∆ebilirler.
kattan sonra vize alacaklar¨na karar verilirse, ya ayn¨
Jacobs: Asl¨nda her ∆ey, görü∆meyi yapan
gün ya da 48 saat içinde vizelerini alabiliyorlar.
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Ba∆vurular içinde, güvenlik aç¨s¨ndan Washing
ton’a dan¨∆mam¨z¨ gerektiren vaka oran¨ çok dü∆ük
tür. Bu vakalar da 2002, 2003 y¨llar¨na aitti ve önem
li gecikmelere yol açt¨. Bu gerçekten de önemli bir
a∆ama kaydetti·imiz bir alan. ¿∆leri (ikincil güvenlik
onay¨ sürecini) 79 günden 14’e dü∆ürdük. Bence bu,
gerçekten önemli bir a∆ama.
Neifach: Ulusal Güvenlik Bakanl¨·¨ ve D¨∆i∆leri 
Bakanl¨·¨ bu geli∆meyi sa·layabilmek için çok yak¨n
çal¨∆¨yorlar. Gerek duydu·umuz ki∆ileri ne kadar
h¨zl¨ kontrol edebiliriz ve zaten bir kere kontrol edil
mi∆ olanlar¨ da nas¨l yeniden kontrol etmeden geçebi
liriz – bu konuda çal¨∆malar¨m¨z sürüyor.
Johnson: Janice, sorabilir miyim, yeniden kabul
için – yeniden ba∆vuru yapmak, bütün kabul sürecini 
yeniden ya∆amak m¨ gerek?
Jacobs: Aynen.
Johnson: Ücreti de mi yeniden ödeniyor?
Jacobs: Aynen.
Johnson: Ben daha yeni kendi vizem için Rus
Büyükelçili·i’ne yüz dolar ödedim. Ço·u insan için
bu büyük para.
Yani insan¨n, “Bak¨n, bu adamlar bana hiç de iyi 
davranm¨yorlar. Dosyam¨ incelemesi için bir ba∆ka
s¨n¨ istiyorum” diyebilece·i bir iç süreç yok mu?
Yani, yeniden ba∆vuru yap¨lsa, bunu yeniden incele
yip de·erlendirecek bir ba∆ka çift göz yok mu? Bunu 
yapmak mümkün mü, de·il mi?
Jacobs: Bir çok noktada zaten uygulama böyle.
E·er reddedilmi∆seniz, diyelim ki vize hatt¨nda iki 
kere geri çevrilmi∆seniz ve üçüncü kez tekrar ba∆vur
mu∆san¨z, bu kez bölümün ba∆¨ndaki yetkili görevli 
durumu inceler. Tabii temsilcilikten temsilcili·e du
rum de·i∆ir. Bu da konsolosluk bölümünün büyüklü
·üne ve çal¨∆anlar¨n say¨s¨na ba·l¨ bir ∆eydir.
Soru: D¨∆i∆leri’nin web sitesinden söz etmi∆tin.
Jacobs: Evet.
Soru: Ama, ayn¨ zamanda da i∆in ülkeden ülkeye
de·i∆ti·ini de söylüyorsun. Nas¨l yapacaklar – ba∆vu
ranlar nas¨l ö·renecek bu farkl¨l¨klar¨? Ba∆vurulacak
en iyi yer neresi?
Jacobs: E·er web sitemize girecek olursan¨z 
(http://www.travel.state.gov), vize i∆lemi yapan bü
tün büyükelçilik ve konsolosluklar¨m¨zla da ba·lant¨
kurabilirsiniz. Biz de zaten bütün temsilciliklerimiz
den durumlar¨ acil olan insanlara ili∆kin özel i∆lemle
ri kendi web sitelerine girmelerini istedik.
Soru: ¿∆ vizesi ba∆vurular¨, özellikle i∆ vizesi için
ba∆vuranlar için de D¨∆ Ticaret Servisi arac¨l¨·¨yla,
ya da ba∆ka düzenlemeler var m¨ de·il mi?
eJournal USA

Jacobs: Evet, var. Çok çe∆itli programlar var.
Ticaret Odalar¨’na (AmCham) kay¨tl¨ olanlar¨n h¨zlan
d¨r¨lm¨∆ randevu alabilecekleri programlar var. Baz¨
temsilciliklerimizde, konsolosluk içinde “i∆ temsilci
si” olarak atanm¨∆ görevlilerimiz var. ≈irketler, ran
devu için onlar¨ arayabiliyorlar. Her temsilcilik biraz 
farkl¨ yap¨yor bu i∆i.
San¨r¨m burada bir yanl¨∆ alg¨lama söz konusu.
11 Eylül sonras¨nda, 214(b) maddesi çerçevesinde
daha fazla ba∆vuru reddetti·imiz zannediliyor. Hani 
∆u göçmen olma niyeti ta∆¨yanlar için olan madde.
Ama i∆in asl¨, bugün dünya çap¨nda, 11 Eylül önce
sinden biraz daha dü∆ük bir ret oran¨nday¨z.
Bunun nedeninin, di·er kurulu∆lar ile daha fazla
enformasyon payla∆maya ba∆lamam¨z oldu·unu 
dü∆ünüyoruz. Böylece, ö·renciler hakk¨nda, örne·in
A.B.D.’de bir okula kabul edilmi∆lerse, daha kolay
bilgi do·rulamas¨ elde edebiliyoruz... bütün bunlar¨n
sonucunda da vize kabul oranlar¨ 11 Eylül sonras¨n
da biraz yükseldi...
Vize kriteri de·i∆mi∆ de·il. De·i∆en; vize ba∆vu
rusu yapanlar hakk¨nda daha çok bilgi toplamak için
giri∆imlerde bulunuyor olmam¨z. Daha çok ba∆vuru 
sahibiyle görü∆me yap¨yor, belgelerini daha dikkat
le inceliyoruz, ama nitelendirme kriterimizde bir
de·i∆iklik yok.
Ba∆kan: San¨r¨m son verme zaman¨ geldi. Bugün
buraya geldi·iniz ve bu kritik konular hakk¨nda ko
nu∆tu·unuz için hepinize te∆ekkür ederim. Görü∆ bir
li·ine vard¨·¨m¨z ortak nokta; Amerika’n¨n kap¨lar¨n¨n
yabanc¨lara aç¨k oldu·u ve ister i∆ için, ister ö·renci 
olarak, ister de turistik amaçlarla gelmi∆ olsunlar, tüm
yabanc¨ ziyaretçileri memnuniyetle kar∆¨layaca·¨m¨z.
Bugün burada dile getirdi·imiz baz¨ s¨k¨nt¨lar¨
h¨zla a∆aca·¨m¨z¨ umuyorum. Ayr¨ca, duydu·umuz 
bir sürü rivayetin gerçekten de yaln¨zca rivayet ol
du·unu, bunlar¨n i∆ dünyas¨ ve ba∆vuru sahiplerinin
de yard¨mlar¨yla giderilebilecek pürüzlerden ibaret
oldu·unu dü∆ünüyorum.
Evet, hepinize bir kere daha te∆ekkür ediyor
ve A.B.D.’de yeniden görü∆meyi diliyorum. Te∆ek
kürler. ■

1
Ingersoll-Rand dünya çerçevesinde çe∆itli i∆ dallar¨nda 80’i a∆k¨n
imalat birimi ve 40.000’in üzerinde çal¨∆an¨ olan bir sanayi imalatç¨s¨
d¨r.
2
A.B.D. Ticaret Odas¨ (AmCham) dünyan¨n en büyük kar-amac¨gütmeyen i∆ federasyonudur. Üç milyon ∆irketi temsil etmekte ve
102 deniza∆¨r¨ ünitesi de çe∆itli ülkelerde A.B.D. holdingleri ile küçük
i∆letmelerinin temsilcili·ini yapmaktad¨r.
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“Sorunsuz Girip Ç¨k¨yorum”
CARLOS VANNI
≈ili Bac Florida Bank N.A
¿∆ Geli∆tirme Müdürü
Santiago, ≈ili

≈

ili’li bir i∆
geli∆tirme
müdürü olarak,          
         ≈ili’li al¨c¨lara
A.B.D. bankalar¨ndan
kredi sa·l¨yarak gittik
çe büyüyen Ameri
kan sermaye mallar¨
pazar¨n¨ geli∆tirmeye
çal¨∆¨yorum. Özellik
le enerji, çevre ve
ta∆¨mac¨l¨k alan¨ndaki mü∆terilere mali destek sa·
l¨yorum. A.B.D. ile ili∆kilerimiz benim i∆im için son
derecede önemli; çünkü mü∆terilerime s¨k¨ rekabet
ortam¨n¨n ya∆and¨·¨ pazarda ihtiyaçlar¨ olan mal ve
hizmetleri bu ülkeden sa·l¨yoruz.
¿∆im gere·i y¨lda iki ya da üç kez A.B.D.’ye gidip
geliyorum. Son 7 y¨ld¨r hep böyle oldu. 11 Eylül,
2001 sald¨r¨lar¨ndan bu yana A.B.D. güvenlik siste
minde köklü de·i∆iklikler yap¨ld¨·¨n¨ fark ettim.
Havaalan¨ güvenli·indeki s¨k¨la∆t¨rman¨n
A.B.D.’de i∆ yapmak isteyenleri k¨s¨tlad¨·¨ konusun
daki inanca ra·men, benim için rahats¨zl¨klar en az 
seviyedeydi diyebilirim.
Farketti·im temel de·i∆iklikler havaalan¨ güvenli
·indeki art¨∆la ilgiliydi. A.B.D. art¨k daha s¨k¨ güven
lik önlemleri uyguluyor, yolcular¨ ve bagajlar¨n¨ daha
dikkatli kontrol ediyor.
Amerika’ya gitti·imde, giri∆te resmimi çekiyor
lar ve parmak izlerimi al¨yorlar. Havaalan¨ güvenli
·inden geçerken ayakkab¨lar¨m¨ ç¨karmam isteniyor.
Güvenlik personeli s¨k s¨k fiziksel arama yapabiliyor.
Bavulum güvenlik kameras¨ndan geçiyor ve bazen
bir güvenlik görevlisi çantam¨ ar¨yor.
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Güvenlik ko∆ullar¨, bavulumu haz¨rlarken daha
bilinçli davranmam¨ sa·lad¨. Çünkü birkaç kere el
çantama koydu·um küçük makas¨m¨ güvenlik nokta
s¨nda b¨rakmak zorunda kald¨m. Ama bundan ba∆ka
sorunum olmad¨.
Do·al olarak bu önlemler kuyruklar¨n uzamas¨na
sebep oluyor. Havaalan¨nda güvenlikten geçmek da
ha çok zaman al¨yor. Yine de, ülkeye giri∆ yapan bir
yabanc¨ olarak hiç kaba ya da sayg¨s¨z bir davran¨∆la
kar∆¨la∆mad¨m. Sadece ziyaret sebebim ve ne kadar
kalmay¨ plânlad¨·¨m soruldu. Sorunsuz girip ç¨k¨yo
rum.
11 Eylül olaylar¨ i∆imle ilgili uygulamalarda ciddi 
bir de·i∆iklik yapmam¨ gerektirmedi. Amerika Bir
le∆ik Devletleri’ndeki i∆lerim aynen sald¨r¨dan önceki 
gibi devam ediyor. ¿∆le ilgili plânlar¨mda herhangi 
bir de·i∆iklik yapmam gerekmedi. A.B.D. pazar¨
benim i∆im aç¨s¨ndan hâlâ hayati önem ta∆¨yor. Ve
s¨n¨rdan girip ç¨karken hissetti·im bireysel güven
duygusunda bir de·i∆iklik olmad¨.
Fazladan uygulanan güvenlik önlemleri yük olmu
yor. Ve ben bunlardan dolay¨ ∆ahsen hiçbir rahats¨z
l¨k duymad¨m. A.B.D’de i∆ yapmak zevktir.
Evet, kontrol noktalar¨ndan geçmek daha uzun
sürüyor ve havaalan¨na 2 saat önce gelmek zorunda
y¨m. Ama bu de·i∆ikliklerin ∆art oldu·una ve ∆a∆¨rma
mak gerekti·ine inan¨yorum. Kendimi daha güvende
hissetmek için kuyrukta biraz daha fazla beklemenin
bence sak¨ncas¨ yok.
Güvenlik ∆artlar¨ndaki art¨∆, A.B.D.’nin vatan
da∆lar¨n¨ ve ziyaretçilerini olas¨ bir terörist sald¨r¨s¨n
dan korumaya çal¨∆t¨·¨n¨ gösteriyor. ■
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Daha Çok Güvenlik, Asgari Güçlük
JIMMY CHAN
RJP Ltd.
Hong Kong

H

ong Kong’lu Çin
li ço·u i∆ adam¨
gibi, ithalat-ih
racat ∆irketim nedeniyle
ben de s¨k s¨k uluslara
ras¨ uçu∆lar yapmak zo
runday¨m. Geçen May¨s
ay¨nda i∆ arkada∆lar¨m
la görü∆mek üzere bir
haftal¨k A.B.D. ziyareti 
yapt¨m.
Hong Kong-Chicago aras¨ uzun yolculu·um rahat
geçti. Chicago saatiyle sabah erkenden alana indim.
O s¨rada Asya’da gece vaktiydi. Pasaport kontrol
noktas¨na gidip kuyru·a girdim. Önümde 30–40 ki∆i 
vard¨. Bu yüzden sab¨rla s¨ram¨ beklemem gerekti.
Bu arada iki memur taraf¨ndan uygun gi∆elere
yönlendiriliyorduk. Her ∆ey pürüzsüz ilerledi ve asla
bir kar¨∆¨kl¨k olmad¨. Güvenlik personelinin aras¨nda
Asya kökenli Amerikal¨ bir kad¨n polis memuru da
bulunuyordu.
Cep telefonlar¨n¨ kapatmam¨z konusunda uyaran
bir tabela vard¨. Kapatmayan ki∆ilerin telefonlar¨na
el konacakt¨. Uçakta olmad¨·¨m¨z için buna ∆a∆¨rm¨∆,
cep telefonumu kullanman¨n neden sorun yaratabile
ce·ini anlayamam¨∆t¨m. Art¨k bunun bir ba∆ka güven
lik önlemi oldu·unu biliyorum.
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Kuyru·un ba∆¨na ula∆mam ve bana birkaç soru 
soran göçmenlik görevlisine yönlendirilmem 15 daki
ka tuttu. Cevaplar¨m onu tatmin etti. Elektronik tara
ma için benden sa· ve sol i∆aret parma·¨m¨ s¨ras¨yla
ekrana koymam¨ istedi. Dediklerini yapt¨m. HKSAR
(Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi) pasaportuma bir
pul yap¨∆t¨rd¨ ve bana Amerika Birle∆ik Devletleri’ne
giri∆ izni verdi. Bütün i∆lem 2–3 dakika sürmü∆tü ve
hiçbir sorunla kar∆¨la∆mad¨m.
Di·er ülkelere yolculuk etti·im zaman parmak
izi taramas¨ gerekmese de Amerika’n¨n uygulad¨·¨ ek
güvenlik önlemleri benim aç¨mdan asgari ölçüde güç
lük yaratt¨. A.B.D. yetkililerinin benim ki∆isel verileri
mi almas¨n¨n bana ya da ülkeme bir zarar verece·ine
inanm¨yorum. Tüm ziyaretçilerden veri toplamak,
ülkenin güvenli·ini korumalar¨n¨ sa·l¨yor.
Hong Kong’da ya∆ayan bir Çin vatanda∆¨ olarak
9/11 terörist sald¨r¨lar¨n¨n olumsuz sonuçlar¨n¨ bizim
de ya∆ad¨·¨m¨z¨ hat¨rl¨yorum. Bu yüzden Amerika
Birle∆ik Devletleri’nin ve vatanda∆lar¨n¨n güvende ol
mas¨ bizim de lehimizedir. Bunun kar∆¨l¨·¨nda benim,
bir konuk olarak, daha s¨k¨ bir güvenlik ad¨na ödedi
·im bedel oldukça küçük ve ben buna raz¨y¨m. ■
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¿NTERNET KAYNAKLARI
A.B.D. ile ilgili daha fazla bilgi için ba∆vurabilece·iniz çevrim-içi kaynaklar
Council for International Exchange of Scholars:
Fulbright Programs for Visiting (Non-U.S.) Scholars
http://www.cies.org/vs_scholars/

U.S. Department of State: Bureau of Consular Affairs:
Biometrics
http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_1336.html

The Institute of International Education, Inc.
http://www.iie.org/

U.S. Department of State: Bureau of Consular Affairs:
Temporary Visitors to the U.S.
http://travel.state.gov/visa/temp/temp_1305.html

See America
http://www.seeamerica.org/
Travel Industry Association of America
http://www.tia.org/
U.S. Chamber of Commerce: American Chambers of
Commerce Abroad (AmChams)
http://www.uschamber.com/international/directory/
U.S. Chamber of Commerce: Travel and Tourism
Across America
http://www.uschamber.com/ncf/initiatives/travel.htm

U.S. Department of State: Bureau of Educational and
Cultural Affairs: EducationUSA
http://educationusa.state.gov/
U.S. Department of State: Bureau of Educational and
Cultural Affairs: EducationUSA: U.S. Visa Information
http://educationusa.state.gov/usvisa.htm
U.S. Department of State: Bureau of Educational and
Cultural Affairs: Fulbright Program
http://exchanges.state.gov/education/fulbright/

U.S. Chamber of Commerce: Visa Issuance
http://www.uschamber.com/issues/index/immigration/visas.htm

U.S. Department of State: Bureau of Educational and
Cultural Affairs: International Visitor Leadership Program
http://exchanges.state.gov/education/ivp/

U.S. Department of Commerce: International Trade
Administration
http://www.ita.doc.gov/

U.S. Department of State: Foreign Consular Offices in the
United States
http://www.state.gov/s/cpr/rls/fco/

U.S. Department of Commerce: International Trade
Administration: U.S. Commercial Service: Export.gov
http://www.export.gov/comm_svc/

U.S. Department of State: International Information
Programs: Diversity in the United States
http://usinfo.state.gov/usa/diversity/

U.S. Department of Homeland Security: Transportation
Security Administration: Travelers and Consumers: Travel Tips
http://www.tsa.gov/public/display?theme=183&content=090005
19800720a4

U.S. Department of State: International Information
Programs: Global Issues: Visas and Passports
http://usinfo.state.gov/gi/global_issues/immigration.html

U.S. Department of Homeland Security: U.S. Citizenship and
Immigration Services: Temporary Visitors
http://uscis.gov/graphics/services/tempbenefits/
U.S. Department of Homeland Security:
U.S. Immigration and Customs Enforcement: Student and
Exchange Visitor Information System (SEVIS)
http://www.ice.gov/graphics/sevis/
U.S. Department of Homeland Security: US-VISIT
http://www.dhs.gov/dhspublic/display?theme=91&content=3768

U.S. Department of State: International Information
Programs: InfoUSA: Travel: Overviews
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/travel/travover.htm
U.S. Department of State: International Information
Programs: U.S. Society, Culture and Values
http://usinfo.state.gov/usa/
Voice of America News: Visiting the USA
http://www.voanews.com/english/travelusa.cfm
A.B.D. D¨∆i∆leri Bakanl¨·¨ yukar¨daki listede yer alan,
farkl¨ kurum ve kurulu∆lara ait kaynaklar¨n içeri·i ya
da internet adreslerinin halen geçerlili·i için herhangi 
bir sorumluluk ta∆¨mamaktad¨r. Tüm Internet ba·lant¨
lar¨ Eylül 2005 tarihi itibariyle etkin durumdad¨r.

review the

A
MONTHLY
JOURNAL
OFFERED IN
MULTIPLE
LANGUAGES
full listing

of titles at

http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm

