YABANCI OGRENCILER ICIN REHBER
Ingilizce egitiminiz icin Colorado School of English (CSE)’yi sectiginiz icin tesekkur ederiz.
CSE federal hukuk altinda, gocmen olmayan yabanci ogrencileri kayit etme hakkina sahiptir.
Programlarimiza kayit yaptiran bircok ogrenci Birlesik Devletler’de egitim alabilmek icin
ogrenci vizesine ihtiyac duyacaklardir.Bu sureci sizin icin kolaylastirmak adina bu kaynagi
hazirladik. Ek bilgiye ihtiyac duydugunuzda, lutfen uluslararasi yonetim asistanina e-posta
gonderiniz.
Asagida sizi bulundugunuz andan CSE’ye ulastiracak asamalarin kisa bir genel aciklamasini
bulabilirsiniz.
Basvurunuzu onayladiniz ve maddi evraklarinizi CSE’ye ulastirdiniz, ardindan I-20
formunuz size gonderildi. Konsolosluga giderken bu belgeleri yaninizda bulundurunuz I-20
formunuzu F-1 vizenizi guvence altina almak icin en yakin ABD konsoloslugunda
kullanmalisiniz.
Gereken bilgi ve formlari Amerika Buyukelciliginden ya da en yakin konsolosluktan temin
ediniz. http://usembassy.state.gov/
200$ SEVIS ucretini yatirip makbuzunuzu aliniz. http://fmjfee.com Basvurunuzda
belirttiginiz takdirde CSE bu odemeyi sizin icin gerceklestirebilir.
Vize basvuru formunun ciktisini aliniz. http://evisaforms.state.gov
Vize mulakatiniz icin randevu aliniz. SEVIS ucretini yatirmak ve makbuzunu almak icin
gereken zamani ayiriniz. http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Mulakatiniza hazirlanin. Asagidi tavsiyeleri dikkatlice okuyunuz.
Bizi gelismelerden haberdar ediniz. info@englishamerica.com
ABD’ye varis – Detaylar asagidadir
1. ASAMA – SEVIS UCRETINI ODEME
Mulakat icin konsolosluga gittiginizde, SEVIS ucretini yatirdiginia dair makbuza ihtiyac
duyacaksiniz.F-1 vizesine basvuranlar icin bu ucret 200$ ‘dir. There is no fee for your
dependents.Detayli bilgi ve ucreti nasil yatiracagina dair yonlendirme icin USICE’nin
internet sitesini inceleyiniz. website http://fmjfee.com
I-901 SEVIS ucretini yatirma ve makbuzunuzu alma sureci asagidaki kosullara baglidir :
1. You to get your Form I-901 information and payment to SEVP
2. SEVP to process the payment
3. SEVP to deliver the receipt to the address you provided

200$ SEVIS ucretini yatirmanin 3 yolu mevcut ve I-901 formunu internet uzerinden
doldurmak ve ucreti kredi ya da banka kartiyla odemek zor degil.
1. SEVIS ucretini yatirmanin en kolay ve hizli yolu, I-901 fornunu internet
uzerinden doldurmak ve odemeyi bir kredi ya da banka kartiyla
gerceklestirmektir.Odemeyi gerceklestirdiginizde hemen makbuzun ciktisini
alabilirsiniz. Ihtiyac duyacaginiz bilgiler asagida mevcut.
2. Western Union’in Quick Pay hizmeti verdigi butun subelerden SEVIS ucret
odemesini gerceklestirebilirsiniz. Western Union subesi odemeyi yaptiginiza dair
makbuzu size sunar.Quick Pay islemini nasil gerceklestireceginize dair bilgiyi bu
linkte bulabilirsiniz. http://www.ice.gov//graphics/sevis/i901/wu_instr.htm
3. I-901 formunu ve odemenizi ayrica posta yoluyla ulastirabilirsiniz, ancak odemeyi ve
formu gondermeniz, ardindan makbuzun size geri gonderilmesi icin 4 haftayi gozden
cikarmalisiniz. Posta yoluyla islemi gerceklestirmen icin gereken bilgiyi internet adresinde
bulabilirsiniz. http://fmjfee.com
*I-901 formunu doldururken iki adet numaraya ihtiyac duyacaksiniz.
SEVIS ID nosu I-20 belgenizin sag ust kosesinde yer almaktadir.
CSE'nin okul kodu ( school ID ) : DEN214F00708000
2.ASAMA – KONSOLOSLUKTAN RANDEVU ALMA
Ogrencı vizesine ilk kez basvuruyorsaniz,yuz yuze mulakata gitmeniz gerekmektedir.
Haziran, Temmuz ve Agustos aylari en yogun donemdir, bu yuzden bu zaman dilimde
randevu almak zor olabilir. Son dakikaya kadar beklemeyin! Egitimize ne zaman
baslayacaginiza karar veriri vermez, randevunuzu almanizda yarar var.Plan yapmanin ve
vizeniz icin randevu almanin bir kac hafta surebilecegini aklinizda bulundurun. Bilgi ve
yonlendirme icin konsoloslugu arayabilir ya da internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.SEVIS
ucretini odemek ve makbuzunun elinize ulasmasi icin yeterince vaktiniz oldugundan emin
olun.
http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Ihtiyac duyarsaniz, mulakatiniz icin bir mutercim-tercuman talebinde bulunabilirsiniz.

3.ASAMA- MULAKAT ONCESI
En yakin konsolosluktan DS-158 ve DS-156 formunu temin ediniz, ve vize gorusmeniz icin
randevu aliniz. Daha sonra evraklarinizi hazir ediniz.
Mulakat sirasinda asagidaki evraklari yaninizda bulundurmaniz gerekmektedir.
CSE’den temin edilmis I-20 formunuz ve CSE’ye kabul mektubunuz
Bir adet fotografinizla birlikte, adiniza doldurulmus DS-158 ve DS-156 gocmen olmayan
vize basvuru formu. Bu formlar konsolosluklarda mevcuttur.
Amerika’da kalmayi plandiginiz tarihten itibaren en az 6 ay gecerliligi olan pasaportunuz
Vize basvuru ucretinin odendigine dair makbuz.
Amerika’da kalacaginiz sure icindeki yasam masraflarini karsilayacak yeterli butceye
sahip oldugunuzu gosteren maddi belgeler. Ornegin : Banka cuzdanlari, hesap dokumleri,
vergi dokumleri, ve para transferinin mumkun oldugunu gosteren kanit. Ayrica paranin
nerden geldigini de gostermelisiniz.
Evliyseniz ya da cocuklariniz varsa, onlarla olan aile baglarinizin kaniti
CSE’den gelen davet mektubu
Neden Amerika’da Ingilzce egitimi almak istediginizin nedenlerini tasarlayin.
Mesleki gelisim – Ulkenize dondugunuzde Ingilizcenizi nasil kullanacaksiniz ? Ingilzce
bilmek sizin icin neden onemli ?
Bizim programimizi tamamladiktan sonra, baska bir egitim almayi dusunuyor musunuz?
Hangi program? Neden Ingilizceye ihtiyaciniz var ?
Ulkenizdeki baglarinizi gosterecek kanitlar ve geri donus planiniz
Konsolosluk gorevlisine, ulkenizde bir aileniz, sosyal ve is baglariniz oldugunu kanitlamaniz
onemlidir. Bu baglar sizin egitiminizi tamamladiktan sonra geri doneceginiz hususunda
memuru ikna etmeye yardimci olacaktir. Asagida bu baglari kanitlamaniza yardimci
olabilecek bir kac basit ornek bulabilirsiniz.
geri dondugunuzde calismak uzere bir is teklifi aldigina dair is mektubu ya da kanit
(Bir aile sirketiniz varsa) Amerika’da egitimizi tamamladiktan sonra ailenizin sirketinde
calismak icin geri donmeyi planladiginizin ispati
Geri dondugunuzde kendi ulkenizde bir universite ya da yuksek lisans programina
katilmayi planladiginizi gosteren belgeler
Daha once yurtdisina seyahat etmis ya da egitim alip geri donmus aile bireyleri hakkinda
bilgi

Kendi uzerinize bir ev, araba ya da arsa varsa , bunlarin kaniti ( bunlar geri doneceginize
bir isarettir ).
Daha once ABD’ye turist olarak gittiyseniz, bununla ilgili belgeler
Onemli bir devlet memuru ( belediye baskani, okul muduru, milletvekili, vs) tarafindan
yazilmis, egitimizi tamamladiktan sonra geri doneceginizi bir nevi garanti eden bir referans
mektubu
4. ASAMA- MULAKAT SIRASINDA
Vizenizi alabilmek icin, vize memurunu daha iyi bir is ya da daha yuksek bir egitim gibi
belirli bir maddi nedenden dolayi Ingilizce ogrenmeniz gerektigine ikna etmelisiniz. Bu amac
icin daha once Ingilizce ogrenmeye basladiginizi, fakat yabanci dilin yogun bir sekilde
konusulan ortamda anadili o dil olan insanlarla iletisim kurarak daha hizli ve etkili bir bicimde
ogrenebileceginizi belirtmenizde fayda var. En ileri ogretme teknikleri ve dil ogrenmede
gereken teknik yardimi Ameerika’da bulabilirsiniz, ve CSE yogun Ingilizce ogretmede bir
liderdir.
Ingilizce ogrenmenin, ABD’de anadili Ingilizce olan kisilerle iletisim kurarak faha kolay ve
daha etkili ogrenilecegi hakkinda konusun.
Sectiginiz Ingilizce programi hakkinda konusun. Basvurdugunuz okul hakkinda bilgiye
sahip oldugunuzu gosterin ve eger dile getirebilirseniz seciminizden bahsedin.
Amerika’da arkadaslariniz oldugu icin, Amerikan flimlerini begendiginiz icin ya da orada
aileniz oldugu icin gitmek istedigini sakin SOYLEMEYIN.
Ek olarak, ulkenizde guclu ekonomik, sosyal, ailevi ve kariyer baglariniz olduguna dair
kanitlarinizi gostermeye hazirlikli olun. Vize memurunu asagidaki durumlara inandirmalisiniz:
Ulkenizde bir ikametgahiniz olduguna
Bu ikametgaha geri donmeyi planladiginiza
Egitimizi tamamladiktan sonra ABD’yi terk edeceginize
Ulkenize donmek icin gecerli nedenleriniz olduguna
Vize memurunun size soracagi sorulari dikkatlice dinlemelisiniz. Sorulan soru size tuhaf
gelse de, her soruyu cevaplamalisiniz. Vize memuru genellikle programinizi tamaladiktan
sonra ABD’de kalmaya myilli olup olmadiginiza karar vermeye calisir.
Unutmayin: Islerinin gerekliligi olarak, vize memuru her basvuranin ABD’ de kalmayi
gizlice planladigini varsaymak zorundadir..Eger vize memuru ABD’de surekli kalma
ihtimaliniz oldugunu dusunurse, basvurunuzu reddedecektir. Eger egitiminizi tamamladiktan
sonra ulkenize geri doneceginizi gosterecek ikna edici nedenler gosterirseniz, basvurunuz
onaylanacaktir.

F-1 vizesi sadece ABD’de egitim alip, sonra ulkelerine geri donecek olanlar icindir.
COK ONEMLI! Konsolosluk ve buyukelcilik memurlarina her zaman durumunuzla ilgili
durust olun. Yanlis evrak sundugunuzu ya da durumunuzu farkli gosterdiginiz anlasilirsa,
ilerde ABD’ye girmekten men edilebilirsiniz..
5. ASAMA – ABD’YE VARIS
ABD’ye vardiginizda , pasaportunuzu ve I-20 formunuzu gostermelisiniz.
I-20 formunuzda belirtilen tarihte ya da ondan once ABD’ye giris yapmaniz gerekmektedir.
Egitim programizin baslamasina 30 gunden daha cok sure varsa, ulkeye giris
yapamayabilirsiniz.
Egitim programinin bitimden itibaren 30 gun icinde Birlesik Devletlerden ayrilmaniz
gerekmektedir.
Seyahat ederken, I-20’nizi pasaportunuzla birlikte tasiyiniz. Amerika’ya vardiginizda
gumrukte formunuz muhurlenecektir, ve ayrica I-94 formunuz teslim edilecektir. Bu form
pasaportunuza zimbalanmis olmalidir. Her daim I-20 ve I-94 formunuzu pasaportunuzla
birlikte bulundurunuz.
Varildiginda
Yeni ic guvenlik proseduru , ABD’yi ziyaret edenler icin parmak izi alimi ve digital fotograf
cekimi gerektirmektedir. Bu asamayla ilgili detayli bilgiyi websitesinde bulabilirsiniz.
http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/Pamphlet_BW_Web.pdf
ABD’ye gelis ile ilgili detayli bilgileri ayrica ic guvenlik websitesinde bulabilirsiniz.
http://www.dhs.gov/us-visit
I-20’nizi, vizenizin bulundugu pasaportunuzu ve banka bilgilerinizi yaninizda bulundurunuz.
Keep with you your I-20, passport with visa and bank statement. Gumrukte , gocmenlik
memuruyla yapacaginiz gorusmede bu belgelere ihtiyaciniz olacak..
Kisa bir mulakat icin hazirlikli olun. Mumkun oldugunca cevaplarinizi basit tutun. Ziyaretiniz
asil amaci Ingilizce egitimi almak. Durust olun. Ogrenci vizeniz, gocmen olmayan vize
cesitlerinden biridir. Bu, egitimizi bitirdiginizde geri donmeniz gerektigini gosterir,
Amerika’da aileniz varsa ikinci bir gorusmeye cagirilabilirsiniz. Gorusmeniz sirasinda
herhangi bir sorunla karsilasirsaniz, memura , Patrick Stirn’i ya da okuldaki PDSO/DSO
referans gosterebilirsiniz.Asagidaki numaralardan onlara ulasilabilir:
(720) 932-8900 – Pazartesi- Cuma, 9:00am – 4:30 pm

(917) 470-7490 – diger zamanlar
SIZINLE KARSILASMAYI DORT GOZLE BEKLIYORUZ!
Iyi yolculuklar!
VIZENIZ REDDEDILIRSE, TEKRAR DENEYIN
Bircok vize talebi onaylanmaktadir, bu yuzden ogrenci vizenizi alma sansiniz yuksektir.
Ancak vizeniz reddedildiginde ana neden ( redlerin %90’inda ) , vize memurunun ogrencinin
asil amacinin ABD’ye yasamak ve calismak icin gitmek istedigine inanmasidir.
Eger vizeniz reddedilirse nazikce nedenini sorun. Sunacaginiz ek bilgilerle sonucun degisip
degismeyecegini sorun. Evet cevabi alirsaniz, hangi belgelerinin faydali olabilecegini
ogrenin. CSE’yi red alir almaz durumdan haberdar edin. Vize memuruna sundugunuz maddi
evraklari ve diger belgeleri okulumuza faxlayiniz. ( Fax numaramiz : 720-932-0315 ). Size
yardimci olmak adina bazi onerilerde bulunabiliriz.
Vizeniz reddedildigi takdirde yeniden basvurabilirsiniz, ancak egitiminizi tamamlayip geri
doneceginize ve egitim masraflarinizi karsilayacak yeterli butceye sahip oldugunuzu
kanitlayacak daha cok detay sunmak zorundasiniz. Ilk basvurunuzdan sonra durumunuzda
ne gibi bir degisiklik oldugunu farkli bir sekilde aciklamaniz gerekebilir. Her zaman nazik
olun ve ulkenize geri donmeyi planladiginizi acik bir sekilde vurgulayin. Soylediklerinizin
dogrulugunu gosterecek ek belgeler ve bilgiler sunun. Herkesin durumu farkli oldugu icin,
tam olarak hangi kanitin inandirici olacagini soylemek mumkun degil.
Ulkenizle olan baglarinizi gozden gecirin. Aile baglarinizi, is gecmisinizi, ailenizw ait ev, is
yeri, araba ya da arsalari goz onunde bulundurun.Sunabileceginiz baska kanitlar var mi?
Ornegin:
Ulkenizdeki ebeveynleriniz ya da aileniz egitim masraflarinizi karsilayacak mi? Bireylerin
ne is yaptigini, ne kadar zamandir ayni is yerinde calistiklarini, aylik kazanclarini iceren is
yerlerinden alinmis mektuplari; ya da banka cuzdanlarini ve varsa yatirim hesabi bilgilerini,
tapu ve arac ruhsatlarini yaninizda bulundurunuz.
Amerika’daki aile bireyleri sizi destekleyecek mi? Egitiminiz suresince onlarla mi
yasayacaksiniz? Ailenin zorluk cekmeden sizin masraflarinizi karsilayabilecegini
kanitlamalisiniz. Aile, sizin egitim ve yasam masraflarinizi zorlanmadan karsilayabilecegine
dair yazili bir belge ( yasal bir beyanname) , vergi levhalarini ve hesap cuzdanlarini
gondermek zorunda kalabilir.
Ilk basvurunuzda durumunuzu net olarak acikladiniz mi? Bir konusma metni hazirlamayin,
ancak vize memuruna durumunuzu net ve ikna edici bir sekilde nasil izah edeceginizi
onceden dusunun.
Her bir soruy net ve dogru cevaplar verdiniz mi? Ilk basvurunuzu dusunun ; belki vize
memuruna yeni talebinizi daha iyi degerlendirecek ek bilgiler sunabilirsiniz.
Ikinci sefer de reddedildiginiz takdirde, tekrar basvurmak icin belli bir sure beklemek
zorundasiniz. Ancak, 3. denemenizde olumlu sonuc alma olasiligi pek de yuksek degil. Her

basvurunuzda daha cok dokuman sunmalisiniz ki, gozden gecirilecek yeni durumlar ve onay
almak icin daha cok neden var diyebilesiniz.

