Egitiminiz ve Gelecek Basarilariniz icin New York'da Ingilizcenizi Gelistirmek mi Istiyorsunuz?

Dunyaca Unlu Hunter College'in Uluslarasi Ingiliz Dili Enstitusu Iki Farkli Tam Gun
Ingilizce Ogretim Programini Sunar
Tam Gun Akademik Siniflarimiz:
Tam gun Akademik programimizda, ogrenciler baslangic seviyesinden ileri seviyeye kadar yazma, gramer, dinleme
ve konusma yeteneklerini gelistirmek icin haftada 18 saat olmak uzere 8 haftalik kurslar alirlar.
Secenek 2: Aksam Programi 1,500$
Dersler Pazartesi- Persembe 17:30 – 21:30hrs

Secenek 1: Gunduz Programi 2,100$
Dersler Pazartesi- Cuma 8:00 – 15:00hrs
Programimizi Diger Programlardan Ayiran;
•
•
•
•

Uzman Egitim Kadromuz
Ideal Boyutlardaki Sinflarimiz
TOEFL Sinavina Hazirlik
Telaffuz Gelisimi

Ilave Harcamalar:
Seviye Tesbit Sinavi: 25$ (Iade Edilmez)

• Kesintisiz Egitim Icin Tatil Donemi Siniflari
• Otantik Ingilizce Egitim Materyalleri
• Heyecan Verici Sinema, Gazetecilik ve
Akademik Arastirma Uzerine Atolye
Calismalaridir.

Kayit Ucreti: 35$ (Iade Edilmez)

ESL siniflarimizla ilgili her tur sorulariniz icin lutfen International English Language Institute (IELI) musteri
servisiyle iletisime geciniz: ieli@hunter.cuny.edu
F-1 Ogrenci vizesine basvurmak icin lutfen IELI ogrenci servisiyle iletisime geciniz: ieliss@hunter.cuny.edu
Lutfen Turkce yazmakta tereddut etmeyiniz.
Guncellestirmeler ve daha fazla bilgi icin lutfen websitemizi ziyaret ediniz.
www.hunter.cuny.edu/ieli
/IELIatHunter

695 Park Avenue, East Building Room E1022, New York, NY 10065

Tam Zamanlı yabancı öğrenci olarak International English Language Institute (IELI)
için başvuru prosedürü nedir?
Vize başvurusunda gerekli I-20 öğrenci formunu temin etmek için asağıdaki aşamaları takip edin:
Not: Hunter College – IELI A.B.D. vizesi değil sadece vize başvurusunda gerekli I-20 belgesini vermekle yetkilidir.

1.
Başvuru formunu printerden yazdırın ve okunaklı bir şekilde doldurun. Başvuru formunu imzalamayı
ve okula gelmeyi planladığınız dönem için kayıt olmayı unutmayın.
I-20 belgesi için basvuru formu/ I-20 Application
2.
Belgeleri temin etmek: Pasportunuzun isim ve doğum tarihini gösteren sayfaları ve fotoğraf sayfasını
(fotografın kolayca görülebilecek şekilde) fotokopilerini gönderin. Eğer eşiniz ve/ya çocuğunuz/ çocuklarınız ile
seyahat etmeyi planlıyorsanız onların pasportlarının fotokopisini de başvurunuza ekleyin. (Pasportlar okula
başvuru tarihinden itibaren en az altı ay süre içinde geçerli olmalıdır.) Aile fertlerine başvuru formu temin etmek
için lütfen Yabancı Ögrenci Ofisi ile irtibat kurun.
3.
Ödeme hakkında bilgiler: Başvurunuzun değerlendirilip işlem görmesi için $2,335 USD (Amerikan
doları) yatırmanız gerekli. Bu ücretin içinde ilk dönemin ücreti $2,100 USD, başvuru işlemlerin yürütülmesi için
ve belgelerin taahütlu posta ile elinize ulastırma ücreti olan $235 USD. Başvuru dönem başlangıcından yaklaşık
beş hafta önce yapılmalıdır. Dönemin başlangıç tarihinden sonra yapılan başvurular için Yabancı Öğrenci Ofisi
ile irtibat kurun ve başvurunuzun işlem görüp görmeyeceğini öğrenin. Her dönem ücreti dersler başlamadan önce
ödenmelidir.
Aşağıdaki web sitesinden kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz:
https://ielireg.hunter.cuny.edu/cers.aspx
Hunter college – IELI adına yapılan banka çeki veya money order ile ödeme yapabilirsiniz.
4.
Sponsor bilgileri ve gelir gösteren belgelerin doğrulanması: Gelir belgelerini çalıştıgınız bankadan
aldıgınız mektup ile doğrulamanız gerekir. Banka mektubundaki bilgiler sponsor belgesindeki (Affidavit of
Support) bilgilerle aynı olmalıdır. Belgenin tarihi 90 günü aşmamalıdır. Bu belgeler İngilizce yazılmış veya
İngilizceye tercüme edilmiş ve bankanın mühürü mevcut olmalı.
5.
Mülakat: I-20 belgeniz onaylandı ise ABD konsolosluğu veya elçiliginden mülakat günü alın. Mülakat
için gerekli bütün belgeleri ve bilgileri hazır bulundurun.
Not: Bütün belgelerinizin aslı elimize ulaşmadan başvurunuz değerlendirilmeyecektir. Yabancı öğrenciler (Green
Card sahibi olanlar hariç) tam zamanlı öğrenci olarak eğitim görmeleri için F-1 öğrenci vizesi almaları gerekiyor.
Başvuran şahıslar 18 yaşını doldurmuş olamalıdır.

Hunter College – IELI bölümünde eğitim görmek için F-1 öğrenci vizesi hakkında genel bilgiler
F-1 vizesi nedir?
F-1 vizesi tam zamanlı öğrenci olarak ABD’de eğitim görmek isteyen ve göçmen olmayan kişilere verilir. Hunter
College – IELI bölümünde tam zamanlı öğrenciler en az 18 saat ders almalıdır. F-1 vizesine başvurmak için ders
almak isteyen öğrencilerin Hunter College – IELI tarafından verilen I-20 belgesine ihtiyaçları vardır.
F-1 vizesini nasıl alabilirim?
F-1 vizesi ABD’nin dışında bulunan elçilikler ve konsoloslukları tarafından verilir. Hunter College - IELI
tarafından verilen I-20 belgesini aldıktan sonra bulunduğunuz yerdeki ABD elçiliği/ konsolosluğundan mülakat
tarihi için başvurmalısınız. SEVIS ödemesini mülakat tarihinden en az üc gün önceden yapmış olmanız gerekir.
Mülakat öncesi http://usembassy.state.gov web-sitesinden en son gerekli bilgileri kontrol etmeniz önemle rica
olunur.
I-20 belgesi nedir?
I-20 belgesi ABD hükümeti tarafından yetkilendirilen okulların tam zamanlı öğrenci olarak eğitim görmek
isteyenlere verilir. Bu belge öğrencinin hangi okul tarafından kabul edildiğini ve nerede tam zamanlı eğitim
göreceğini gösterir. Okulun vize verme yetkisi yoktur.
I-20 formunu nasıl temin edebilirim?
Okul basvuru formunu, okul ücretini ödediğinizi gösteren belgeyi ve sponsor belgelerini yabancı öğrenci ofisine
gönderin. Bütün belgeler incelenip değerlendirildikten yaklaşik iki hafta sonra okula kabul edildiğinize dair
mektup ve I-20 belgesi size gönderilecektir. Hunter College – IELI ekspres posta ile bütün belgeleri gönderecektir
– bu hizmet icin alınan $65 USD(Amerikan doları) okula yapacağınız ödemeye dahil edilmiştir. I-20 belgesini
gerekli evrakları gönderdikten sonra iki hafta içinde alabilirsiniz.
I-20 belgesi için başvuru formunu okula ne zaman ulaştırmam gerekir?
I-20 başvuru formunda Hunter College – IELI dönem tarihleri bildirilmiştir. Bu tarihler hakkında sorunuz olursa
Yabancı Öğrenci Ofisini arayınız.

I-20 belgesini almak için okula ne tür belgeler göndermem gerekir?
I-20 başvuru formu doldurma talimatlarını (sayfa iki ve üç) takip edin. Başvurunuzu okula göndermeden önce
tarafınızdan veya sponsorunuz tarafından aşağıdaki dökümanlar hazırlanmalı:
• Online I-20 application
• Sponsor tarafından imzalanmış ve noter tasdikli taahütnamenin aslı Affidavit of Support Form;
• İngilizce yazılan veya İngilizceye tercüme edilen banka tarafından imzalı ve mühürlü banka mektubun aslı;
• Okul ücreti için banka çeki veya internet üzerinden yapılan ödemeler için yazdırılan sayfa ($ 2100 USD okul
ücreti, $ 200 USD başvuru formu ve seviye belirleme testi ücreti,$ 65 USD acele posta ücreti, $35 USD kayıt
ücreti – toplam $2,400 USD).
• Pasportun fototkopisi (pasportun okula başvuru tarihinden itibaren en az altı ay geçerlilik süresi olmalı).

ABD’de bulunan öğrenciler başka okuldan Hunter College – IELI’a transfer olmaları için gerekli belgeler:
• Online I-20 application;
• Noter tasdikli sponsor taahütnamesinin orijinali Affidavit of Support Form;
• Banka tarafından onaylanan/ imzalanan mektubun orijinali;
• Okul ücreti için banka çeki veya internet üzerinden yapılan ödeme için print çıktı kağıdı;
• En az altı ay geçerlilik süresi olan pasportun fotokopisi;
• F-1 vizenin fotokopisi;
• I-94 ABD’ye giriş belgesi;
• Transfer Doğrulama Belgesi Transfer Verification Form (öğrencinin bulunduğu okuldan transfere izin veren
form);
• Öğrencinin önceki okuldan / okullarından aldığı tüm I-20 belgelerin fotokopisi;

Vize başvurusu için sponsorun banka hesabında ne kadar para bulunmalı?
Sponsorun veya öğrencinin (eğer öğrenci kendinin sponsoru ise) hesabında en az $22,500 USD mevcut
görünmeli. Sponsor taahütnamesi banka mektubu ile birlikte gönderilmeli (sponsor taahütnamesini başvuru
paketin 6. sayfasında bulabilirsiniz).
Bankadan aldığınız mektupta aşagıdaki bilgiler görünmeli:
(1) en az $22,500 USD;
(2) hesap sahibinin adı ve hesap türü;
(3) mektup İngilizce yazılmalı veya İngilizce noter tasdikli tercüme edilmeli;
(4) banka yetkilinin imzası ve banka mühürü olmalı.

Başvuruların kabulu için son tarih var mıdır?
Evet. Bu tarihler hakkında daha fazla bilgi için Yabancı Öğrenci Ofisi ile (ieliss@hunter.cuny.edu) irtibata geçin.

I-20 belgesinde dönem başlangıç tarihinden üç hafta önce ABD’ye giriş yaptığımı bildirmem gerektiği yazıyor.
Neden?
Seviye belirleme testin sonucunu almak ve uygun seviyeye kayıt olmak yaklaşık üç hafta sürüyor. Derslerin
başlangıç tarihinden üç hafta önce yabancı öğrenciler ABD’de bulunduklarını okula rapor etmeli. ABD’ye
geldikten sonra öğrencinin şahsen okula I-20 belgesi ile ve passportu/vizesi ile IELI-Yabanci Öğrenci Ofisine
gelişini bildirmeli.Okul öğrencinin ABD’de olduğuna dair ABD Göçmenlik Bürosuna bildirecektir. Öğrencinin
derslerin başlangıcından bir hafta önce yeni öğrenciler için düzenlenen bilgi toplantısına gelmesi zorunludur.

F-1 vizemi aldıktan sonra ABD’ye ne zaman giriş yapabilirim?
I-20 belgesinde belirlenen tarihten en fazla 30 gün önce giriş yapabilirsiniz.

Okulda bulunmam gereken tarihten önce seyahat etme imkanım yoksa ne yapmalıyım?
I-20 belgesinde bulunan tarihten 30 gün once seyahat etme imkanınız yoksa okula hemen bildirin. Seviye
belirleme sınavı için tarih varsa ve kayıt için sınıflarda yer varsa okula bir hafta geç gelmeniz onaylanabilir.
Genel olarak, bir haftadan geç gelen öğrenciler kabul edilmemektedir.

Derslerin başlangıç tarihinden önce ABD’ye seyahat edemezsem, IELI’de ders başlangıç tarihinde değişiklik
yapabilir miyim?
Seçtiğiniz dönem için gelme imkanınız yoksa en fazla iki kez okula baslangıç tarihini değiştirebilirsiniz. Okuldan
aldığınız I-20 belgesinin orijinalini iade edip, okul size yeni dönem için I-20 belgesi gönderecektir. Yeni tarihleri
gösteren I-20 belgesini okul size yeniden gönderecektir.

Vize başvurum reddedildi, ne yapmalıyım? Ödediğim okul ücreti için iade isteyebilir miyim?
Öğrenci vize başvurunuz reddedilirse okul ücret iadesini bir yıl içinde talep etme hakkınız vardır. Bu süre
içerisinde yeni öğrenci vize başvurusunda bulunmak isterseniz yeni I-20 belgesi için işlem yapabilirsiniz. Ücret
iadesini talep etmek için elinizde olan I-20 belgesinin aslını ve okul ücretini ödediğinizi gösteren belgeyi geri
göndermeniz gerekir. Bütün ücret iadeleri ödemeyi yapan kişinin yazılı izni ile yapılmaktadır..

Ücret iadesi için ne kadar beklemeliyim?
İade işlemleri 6 ila 8 hafta alır. Çek ile yapılan ödemelerde okul ücretin iadesi çekle yapılır. Ödeme yapan kişinin
izni ile çek belirtilen kişinin adresine gönderilir. Bütün çekler normal hava posta yoluyla gönderilir (çeki almak 34 hafta süre alır). Eğer okul ücreti ödemesi kredi kartı ile yapıldıysa, iade 2-4 hafta içinde ödeme için kullanılan
kredi kartına yapılır.

Eşim ve çocuğum/çocuklarım ile birlikte gelebilir miyim?
Evet. Eşiniz için $ 8,000 USD ve her çocuk için $8,000 USD banka hesabınızda veya sponsorun hesabında ayrıca
görünmeli ve onlar için başvuru formu doldurulmalı. F-2 (öğrencinin eşi ve/ya çocukları için verilen) vizesine
başvuru formu için Yabancı Ӧğrenci Ofisini aramalısınız.

B-1/B-2 vizesi hakkında sorulan sorular:
B-1/B-2 vizesi ile ABD’de bulunuyorsam F-1 statüsüne başvurabilir miyim?
Hunter College – IELI bölümünde tam zamanlı öğrenci olarak ders almak isteyenler F-1 öğrenci statüsünde
olmalı. F-1 statüsü için Göçmenlik Bürosuna (USCIS) başvuru yapılmalı. Statü değişikliğinin Göçmenlik Bürosu
tarafından onaylanma garantisi yoktur. ABD’de statü değişikliği hakkında daha fazla bilgi için geçerli
pasportunuzu ve I-94 ABD’ye giriş belgesini getirip Yabancı Ӧğrenci Ofisine danışabilirsiniz.
ABD’de bulunan şahısların statü değişikliği yapmaları için avukata ihtiyaçları var mıdır?
ABD’de bulunan kişiler statü değişikliği yapmak için göçmenlik üzerine çalışan avukata başvurmalarına gerek
yoktur. Ancak avukat hizmetinden yararlanmayı tercih edenler avukat tarafından temsil edileceklerini ifade eden
mektup okula getirmeli.

Statü değişikliği için başvurumda okulunuz yardımcı olabilir mi?
IELI- Yabancı Ӧğrenci Ofisindeki danışman Göçmenlik Bürosuna göndereceiğiniz başvurunuzu hazırlamanızda
ve gerekli evrakları temin etmenizde yardımcı olabilir.
Göçmenlik bürosu statü deǧişikliǧi hakkında kararını ne kadar süre içinde bildirir?
Genel olarak Göçmenlik Bürosu bütün statü deǧişikliǧi müracatlarını 2 ila 3 ay içinde deǧerlendirip sonucu
bildirir.
F-1 statü deǧişikliǧi kararını Göçmenlik Bürosundan bekleme zamanı içinde ders almaya başlayabilir miyim?
Statü deǧişikliǧi işlemleri başlatıldıǧı için B-1/B-2 vizesine sahip olan kişiler sonuç almadan derslere başlayamaz.
Diǧer vizeler:
J-1 veya H-1 statü sahibiysem, F-1 statüsüne deǧişebilir miyim?
J-1/H-1 statü sahibiyseniz, F-1 statüsüne geçmek için Göçmenlik Bürosuna başvurabilirsiniz. F-1 statüsüne
geçmek için Göçmenlik Bürosundan Statü Deǧişikliǧi işlemleri için form talep edebilirsiniz. Başvurunuzun
Göçmenlik bürosu tarafından onaylanacaǧına dair herhangi bir garanti yoktur. Pasportunuz ve I-94 giriş belgesi
ile bu statü deǧişikliǧi hakkında görüşmek için Yabancı Öǧrenci Ofisinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Okulunuz statü deǧişikliǧi başvurusu ile yardımcı olabilir mi?
IELI- Yabancı Öǧrenci Danışmanı hazırlanan belgelerinizi kontrol edip Göçmenlik Bürosunun talep ettiǧi gerekli
başvuru formlarını doldurmakta yardımcı olabilir.
Statü deǧişikliǧin sonuçlanması ve kararı öǧrenmem ne kadar sürer?
Genel olarak, bütün statü deǧişikliǧi başvuruları 2 ila 3 ay içerisinde sonuçlanır.

Göçmenlik Bürosu statü deǧişikliǧi hakkında kararını bildirinceye kadar, okulunuzda ders almaya başlayabilir
miyim?
J-1/H-1 vize/statü sahibi olanlar Göçmenlik Bürosunun kararını bekleme süresi içerisinde ders alabilir.
Doldurulan başvuru formlarını ve belgelerini fotokopi veya faks olarak gönderebilir miyim?
Bütün formların ve belgelerin sadece aslını posta yoluyla veya şahsen teslim etmelisiniz. Elektronik posta, faks
veya fotokopi kabul edilmeyecektir.

Hunter College – IELI’ya transfer olabilir miyim bir onceki okuluma gitmediysem?
Öǧrenci olarak kabul edildiǧiniz okula gelişinizi rapor etmediyseniz ve derslere düzenli olarak gitmediyseniz
transfer olup olamayacaǧınızı öǧrenmek için Yabancı Öǧrenci Ofisi ile görüşmelisiniz.
IELI’ya transfer olduktan sonra dersler başlamadan önce ABD dışına seyahat edebilir miyim?
ABD dışına seyahat etme olanaǧına sahip olabilirsiniz dersler başlamadan önce. Ancak öncelikle transferinizi
tamamlayıp yeni I-20’nizi almanız ve derslere kaydınızı yaptırmanız gerekir.
Okul hakkında başka bilgiler:
Okulda internet baǧlantısı var mıdır?
Evet, bütün öǧrenciler okulun internet servisinden ücretsiz yararlanabilir. Kayıt yaptırınca IELI ofisinden internet
servisi için şifre ve kullanıcı bilgilerini öǧrenebilirsiniz.
Hunter College, IELI’da öǧrenci konumunda iken seyahat edebilir miyim?
Evet, öǧrenciler dönem arası veya resmi tatillerde Amerikan kültürünü/ tarihini daha fazla tanımak için seyahat
edebilir. Ancak ABD dışına seyahat edilecek ise Yabancı Öǧrenci Ofisinden izin almalısınız.
Hunter College – IELI öǧrencilerine saǧlık sigortası temin ediyor mu?
Hayır. Okulumuz yabancı öǧrencilere saǧlık sigortası temin etmiyor. IELI öǧrencilerin saǧlik sigortası satın alma
zorunlukları yoktur. Ancak birçok öǧrenci ABD’ye gelmeden önce saǧlık sigortasını kendi temin etmekte.
Hunter College – IELI öǧrencilerine yurt veya kalacak yer temin etmekte midir?
Hayır, IELI öǧrencilere kalacak yer temin etmiyor. ABD’ye gelmeden önce öǧrenciler kalacak yerlerini bulmalı.
Seviye belirleme testini ne zaman alabilirim ve ne zaman derslere kayıt yaptırabilirim?
Öǧrenciler seviye belirleme testi hakkında bilgileri yeni dönem başlamadan bir ay önce öǧrenci ofisinden
öǧrenebilir. Öǧrenciler seviye belirleme testini ABD’ye geldikten sonra alacaktır.
Dönem oncesi okul hakkında bilgi veren toplantıya katılmalı mıyım?
Evet. Bu toplantı IELI kayıt işlemin bir parçasıdır. Bu toplantıda dersleriniz ve F-1 öǧrenci statünüz hakkında son

derece önemli bilgiler edineceksiniz. Ayrica IELI öǧrencilerine verilen diǧer olanak ve hizmetler hakkında bilgi
alacaksınız.

