


11,2 milyon yasadışı göçmen de dâhil ülkenin nüfusu 317.593.000’dir. (5Kasım 2015) 

(Çin ve Hindistan’ın ardından 3. en kalabalık ülke) 

Nüfusun %70’i beyaz, %15’i Latin Amerikalı, %12’si zenci, %3’ü uzak doğuludur. 

En kalabalık eyalet Kaliforniya’dır (37milyon). 

Sonra Texas ve New York gelir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin federal düzeyde resmî dili yoktur. Ancak ülkede en çok kullanılan dil 

İngilizcedir 

(Amerikan İngilizcesi).

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER:
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Yüzölçümü 9.826.675km2 ‘dir. (Rusya ve Çin’in 

ardından 3. büyük ülke) 

Kuzeyinde Kanada, güneyinde ise Meksika ile sınırı 

bulunur. 

Doğuda Atlas Okyanusu'ndan, batıda Büyük Okyanus'a 

kadar 4.500 km genişliğindedir.

50 Eyalet ve 1 bölge (District Columbia)’den oluşur ve bayrak-

taki yıldızlar bunu ifade eder.

Bayraktaki 13 kırmızı yatay çizgi ABD kurulduğundaki 13 koloniyi 

ifade eder. 

Başkenti Washington DC’dir. 

Bağımsızlık Günü 4 Temmuz 1776’dır. 

Beyaz Saray 1793 yılında yapılmıştır. 

Özgürlük Anıtı Fransa hükümeti tarafından 28 Ekim 1886 tarihinde Amerika’ya 

hediye edilmiştir. 

Amerika Kıtası'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, 

Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi 

oldular.
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AMERIKA BIRLEŞİK DEVLETLERİ 
RESMi TATiLLERi:

Amerika beden ölçüleri ve Birimler Türkiye’den farklıdır. Beden tablosunda EU 
yazan kısımdan ölçütlerinizi öğrenebilirsiniz. 
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Uzaklık: Mile (1.6km) Sıcaklık: Fahrenheit (T(°C) = (T(°F) - 32) × 5/9) Uzunluk: Foot (30cm), 
Inch(2.54cm), Yard (3feet-91cm)  Ağırlık: Pound (0.45kg)  Hacim: Galon (lbs) (3.78lt), Ons (28g)

ABD’de dini vecibeleri yerine getirebileceginiz 
(Cuma Namazi gibi) camiler listesi:
 https://www.islamicfinder.org/   websitesinden bulunabilir. 

Zabihah.com sitesinden çevrenizde bulunan helal lokantalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Pizza sipariş verilirken vejeteryan (veya helal) olmasına ve bıçak ile dilimlenmemesine (no-cut) dikkat 
edilmelidir.

DINI 
MESELELER: 
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CEP TELEFONU HATTI

Tmobile, AT&T, Sprint, gibi buyuk telefon operatorleri SSN niz varsa, size aile hatti yada bireysel 
faturali hat sagliyorlar. Eger SSN’niz yoksa, o zaman Prepaid yani kontorlu (Cricket Wireless gibi) 
telefon hatlarini satin alabilirsiniz. Walmart’larda uygun opsiyonlar yer almaktadir. Ayrica MetroPCS adli 
telefon operatoru de kontorlu opsiyon sunmaktadir.
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Amerika’da ev kiralama, Emlakçı yada sahibinden olarak ikiye ayrılır. Şehrin iyi ve kötü bölgelerine dikkat 
ederek ev kiralamak önemlidir. Okul bölgesi kötü olan ya da okul bölgesi iyi olan bölgeler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Eğer güvenliğinden emin olamadığınız yerlerde ev kiralamak isterseniz, bizim tavsiyemiz 
apartman komplekslerini tercih etmeniz yönündedir. Bunun bir başka sebebi de management hizmetlerinin 
ücretsiz olması, genellikle ısıtmanın dahil olması (kışlar East Coast bölgesinde uzun sürüyor) ve bazı 
apartman komplekslerinde internet ve cable tv’nin dahi kiranın içerisine dahil olması diyebiliriz. 
Eyaletlere göre değişiklik arzetmesine rağmen, örneğin NY state de su parası ev sahibine aittir. 
Birincil ihtiyaç, ev tutmak için “credit history” gerekmektedir. 
Tabiri caizse, sizin güvenilir bir insan olduğunuzu bu Kredi notu’na göre değerlendirmektedirler. 
Yeni geldiğiniz için credit history iniz yeterli olmayacaktır. Bu sebeple co-signer (kefil) bulmanız gerekiy-
or ya da 1 yıllık kirayı peşin olarak verebilirsiniz (New York bölgesi icin yaklaşık $24.000 civarı tutar). 
Bunlarla birlikte bazı apartman kompleksleri her ikisini de kabul etmeyip sadece credit score‘a da bakıyor 
olabilirler. 

Ev kiralamada ikincil bir yöntem de, 
paycheck göstermek olabilir. Paycheck, 
Amerikada çalıştığınız işletmenin size 
iki haftalık yada aylık verdiği maaş 
çekiniz.  Paycheck‘inizin haftalığının 
en azından bir aylık kiranıza eşit 
olması halinde başvurunuz kabul 
edilebilir. 

EV KIRALAMA 
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Bir üçüncü yöntemde  bir işyeri sahibinden onun 
yanında işe başlayacağınıza ve ne kadar 
haftalık alacağınıza dair bir yazı almanız. Bu, 
bazı apartman yönetimleri tarafından kabul edilebil-
ir. Apartman komplekslerinde kabul süreci 
öncesinde başvuru formu doldurmanız gerekmekte-
dir, ve başvuru ücreti $35 ile $140 arasında değişe-
bilir. İsterlerse şaşırmayın bu yasal bir ücrettir.
Kabul edildikten sonra eve taşınmanız öncesi evi 
kontrol edip eksik olan yönleri, bozuk ve kırık olan 
yerleri fotograf, video yada tutanak ile ev sahibine 
bildirmeniz gerekir, aksi halde evden ayrılırken 
bunları ödemek zorunda kalabilirsiniz. 
Ayrıca taşınmadan önce halıların yıkatılmasını 
veya çok kötü ise değiştirilmesini talep 
edebilirsiniz. Bu ücretsiz bir hizmettir. Eğer 
yıkama içinize sinmezse Walmart, Home Depot 
yada Loew’s mağazalarının araç kiralama bölüm-
lerinde kiralık halı yıkama makinalarını ve kimyasal-
larını bulabilirsiniz. 
Yaşadığınız sürece beyaz eşya ve diğer bozu-
lan ev ekipmanlarını (Musluk, ampul, kapı kilidi, 
vb…)  tamiri apartman yönetimi yada ev 
sahibiniz tarafından ücretsiz sağlanması 
gerekmektedir. Ayrıca ev’de böcek ve haşerat 
problem varsa, yine yönetim yada ev sahibi buna 
bir çözüm üretmek zorundadır. Bu sizin yasal 
hakkınızdır.

Ek olarak ev kiralamak isteyipte 
uygun kefil bulamayan kisiler icinde 

bazi firmalar belli bir ucret 
karsiliginda daire kiralamada kefil 

oluyor.

“www.Insurent.com” 
adli site buna bir ornek olarak 
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Amerikadaki Devlet okulları, ailenin ülkedeki yasal statüsüne 
bakmaksızın çocukların okul kaydını yapmaktadırlar. 
Çocuğunuz için okul seçimi yaptıktan sonra okula 
başvurunuzu yapabilirsiniz. 
Önemli olan, o devlet okulunun bölgesinde yaşıyor 
olduğunuzu belgelemenizdir.

Okullarda genellikle istenen belgeler; 
     Doğum belgesi (Türkiyeden gelenler için nüfus 
müdürlüğünden alınan nüfus kütük örneği) 
     Pasaport ya da eyalet kimlik belgesi 
     Kira sözleşmesi 
     Çocuğun aşı kayıtları 

Kayıt sonrasında ise okuldan verilen sağlık ve diş hekimi 
belgelerini ilgili doktorlara imzalatıp okula vermeniz 
gerekmektedir. 

Her eyalette ve eyaletin şehirlerinde derecesi çok iyi ve çok düşük okul bölgeleri bulunmaktadır. 
Bunu “School rating in NYC, yada “School rating in NJ” gibi google aramalarıyla linklerde yer alan 
listeler halinde araştırabilirsiniz. 

Ornek Linkler:
 https://www.niche.com/k12/search/best-public-elementary-schools/s/new-york/

https://www.schooldigger.com/go/NJ/schoolrank.aspx
www.greatschools.org    

( Okul ratinglerine nationwide bakılan yer)

ÇOCUKLARINIZIN OKUL KAYDI & 
OKUL BÖLGELERI
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Devlet okulları haricinde hem özel okullar 
hemde Charter okul diye adlandırılan yarı 
devlet, yarı özel okullar vardır.  
Charter okullarda devlet okulları statüsünde işlem 
yapmaktadırlar, ücretsizdirler, ve aynı şartları 
istemektedirler. Özel okulların ise o bölgede 
yaşamanız konusunda bir zorunluluğu yoktur. 
Ücretli okullardır. Amerikadaki okullarda disiplin 
oldukça fazladır ve filmlerde gördüğümüz komik-
likler ve saygısızlıklar asla tolere edilmemektedir. 
Size kayıt sonrası okul kuralları ve disiplin 
suçları ile ilgili kağıt verilir ve çocuğunuzun 
bunu imzalaması istenir. (yaş sınırı olmaksızın 
okullarda ve diğer resmi işlemlerde imza atabilen 
çocuklardan imza alınmaktadır). 
Disiplinlik bir durum ve diğer davranışlarda çocuk 
direkt olarak müdürle muhatap olur ve müdür 
aileyi arar, genellikle öğretmenler bu konuda 
çocuk ve aile ile iletişime geçmezler (okul 
müdürünün araması doğal bir şeydir panik 
olmayın ve çocuğunuza kızmayın).

VA, DC, MD, PA dahil olmak üzere birçok eyalette çocukların 
hangi devlet okuluna gidebileceği tek bir kriterle belirleniyor: 
Ev adresi. Magnet veya pilot okullar, charter schools farklı 
olabilir. “Okul derecesi çok düşük” okulların mahallesinde 
oturulsa bile eğer çocuğun akademik durumu iyi ise ilkokul 
3. sınıftan sonra en yakındaki derecesi yüksek bir okula 
geçilebiliyor (ilkokul ve lise için) (Northern VA). Hangi okulda 
olursa olsun çocuğun “gifted (Yetenekli)” (her eyalette veya farklı 
school district lerinde farklı isimler adı altında oluyor) programı-
na girmesi çok iyi olur. Çocukların Ortaokul da honors dersler-
ini seçmesi, lisede de honors ve AP (Advanced Placement) 
derslerini seçmesi çok önemli. Bu sayede hem üniversite 
başvurularında çok faydası olur hemde üniversitede AP dersleri 
saydırılabilir. Bu da üniversite ücretinde indirim demektir. Okullar-
da İngilizce bilinse veya bilinmese bile volunteer (gönüllü) olmak 
-kendi çocuğunuz için- ve okul aile iletişimi için önemlidir. 
(İlkokulda okul gezilerine chaperone (refakatçi) olmak, özel 
günler için yapılan faliyetlerde gönüllü yardımcı olmak, mesela, 
valentine’s day, thanksgiving, vb. kutlamalarda yiyecek gönder-
mek veya o günler için sınıfta gönüllü olmak gibi). Diğer dini 
bayramlara karşı hassassanız okulla bu konuyu görüşe 
bilirsiniz. Çoğu okullar bu hassasiyetinize karşı bir kolaylık 
sağlayabiliyorlar. Bu dönemde çocuğunuzu okula yollamak 
istemediğinizde durumu bildirerek mazeretli 
devamsızlık (Excused Absence) olarak kayda geçirme 
ihtimaliniz de olabiliyor.
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Okuldan uzaklaştırma cezası da dahil olmak üzere çeşitlidir 
ve çocuğunuzun eğitim hayatı boyunca gittiği okullarda 
onu takip eder ve öğrenim hayatı bittikten sonra mühürlenerek 
kapatılır ve ulusal güvenlik söz konusu olmadıkça hiç kimse bu 
belgelere ulaşamaz. Veli olarak istediğiniz zaman çocuğunuzun 
dosyasını inceleme ve fotokopi ücretini ödeyerek bu dosyadan 
bir nüsha almanız yasal hakkınızdır .

Amerikada okul için kitap almanız 
gerekmemektedir. 
Kitaplar okullar tarafından, kullanılmış 
kitaplar olarak, temin edilir ve temiz 
ve düzenli şekilde yıl sonunda 
iade etmeniz beklenir. 
Okul malzemeleri çocuğun çantası 
da dahil olmak üzere her yıl 
yaklaşık 40-70 $ arası tutmaktadır 
ve okul için başka masrafınız 
yoktur.
(eğer Amerikada bir ev sahibiyseniz o 
zaman yıllık olarak, evinizin bölgesi 
için okul vergisi de ödemeniz 
gerekmektedir, çocuğunuz okula 
gitsin yada gitmesin, bu zorunludur).

 Eğer çocuğunuz okul saatleri 
içerisinde ilaç kullanıyorsa bu ilacı 
okul hemşiresine kayıt ettirerek 
onun zamanında vermesini 
sağlayabilirsiniz.Çocuğunuzun  
ateşlenmesi, aşırı şekilde öksürmesi, 
kusması ya da ishal olması 
durumunda okula kesinlikle 
göndermemeniz gerekmektedir, 
okullar bu durumdaki çocukları 
okuldan almanızı istemektedirler. 
Çocuğunuzun kaydını yaptırırken 
okulun ESL (İkinci Dil İngilizce) 
dersinin olup olmadığını mutlaka 
sormalısınız, çünkü eğer yoksa 
sadece bu ders için çocuğunuz başka 
bir okula gönderilip gün içerisinde 
tekrar aynı okula geri döner ki bu da 
zaman kaybına ve derslerinden 
kalmasına sebeb olur. 

Bu İngilizce öğrenme dersi 
genellikle haftada 6-8 saat arası 
olup, çocuğunuzun İngilizceyi 
ana dili gibi anlayıp konuşana 
kadar ücretsiz olarak verilen bir 
hizmettir.Çocuğa karşı işlendiği 
kabul edilen suçlar…
Okul başlığından bağımsız olarak 
verilecek ek bir bilgi ise 
Amerika‘da çocuklara karşı 
işlenen suçlardır. 
Okul öğretmeni ve diğer personel 
çocuğunuza sarılamaz ve 
dokunamaz, ayrıca sizler de bir 
başka çocuğa sarılıp sevmeye 
çalışamazsınız, bunu çocuk tacizi 
olarak değerlendirebilmektedirler, 
ve ağır yaptırımları vardır. 
Çocuğun beyanatını 
esas almaktadırlar.

Bir diğer hususta, örneğin  New York 
eyaletinde çocuklara şiddet uygulamak, 
aşırı bağırarak azarlamak, arabada arka 
koltukta emniyet kemersiz ya da bebek 
koltuksuz oturtmanız, hakkınızda dava 
açılmasına ve çocuklarınızın eyalet 
korunmasına alınmasına sebep olabilir 
ve genellikle okullardaki öğretmenler ya 
da rehberlik öğretmeninin bu konuda 
bildirimde bulunması yeterlidir. 

Disiplin 
Cezaları

Okul 
ihtiyaçları
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Arabayı tanıdık bir galeriden 
alabilirsiniz, yada kendiniz piyasayı 
araştırarak sahibinden alabilirsiniz.
Kendiniz almak isterseniz, önce 
almak istediğiniz arabanın özellikleri-
ni girerek Craigslist, Kelley Blue 
Book, Cars.com, Cargurus gibi 
online sitelerden araştırabilirsiniz. 
Özellikle Kelley Blue book almak 
istediğiniz aracın piyasa fiyatını size 
vermede yardımcı olabiliyor. Daha 
sonrasında da böylelikle diğer 
sitelerde çok iyi araçları piyasa 
fiyatının çok altında görürseniz itibar 
etmemiş olursunuz. Çünkü kazalı 
yada arızalı araçları bu şekilde 
elden çıkarmaya çalışmaktadır 
insanlar. Özellikle yüz yüze pazarlık 
yapmadığınız kişilere depozito 
göndermeyin, hesap no ve Paypal 
bilgisi paylaşmayın.Uzun vadeli 
kullanmak ve masrafsız bir araba 
almak isterseniz, Toyota ve Honda 
markaları hariç diğer marka arabalar 
70 000 mil veya altında olması sizin 
için daha faydalıdır.

Bilhassa Amerikan arabası ise buna 
biraz daha dikkat etmek 
gerekmektedir. Toyota ve Honda 
araçlar bir kullanıcı yada iki kullanıcı 
olsa dahi 100 000 mil veya üstünde 
olsa bile rahatlıkla alınabilir. (Aracı 
kontrol ettirmek şartıyla.) 
Alacacağınız aracın geçmişini de 
“Carfax” yada “ AutoCheck” adlı 
sitelerden görebilirsiniz (ücretli) 
(kazası var mı, yapılan bakımlar ve 
orjinal mil bilgileri ve aracın kaç 
sahibi olduğu öğrenilebilir.). 
Araç alınmadan önce mutlaka bir 
tamirciye kontrol ettirilmelidir, ve 
ondan detaylı rapor istenmelidir, 
genellikle bu işlemi tamirciler $50 
gibi bir ücretle yapmaktadırlar. Daha 
sonraları büyük arızalardan doğabi-
lecek masrafları göz önünde 
bulundurarak bu ücretten 
kaçınılmaması tavsiye edilir.Aracı 
almaya karar verdiğinizde satıcının 
araç title’ını yani bir nevi araç 
ruhsatını imzalamasından önce 
mümkünse ödeme yapmayın.

Ek Olarak, örneğin New York 
eyaletinde zorunlu olan ‘bill of sale’ 
formunu da galericiye imzalatmanız 
gerekmektedir. Eğer sahibinden ise, 
aracı size sattığını belirtir imzalı bir 
dilekçe talep etmelisiniz. Araç 
title’ında araç üzerinde haciz ve 
kredi borcu yazıyorsa öncelikle onun 
kaldırıldığına dair satıcıdan belge 
istemeniz gerekmektedir.
Arabayı aldığınızda öncelikle bir 
Insurance (Sigorta) şirketinden 
arabayı sigortalatmak zorun-
dasınız. Geico, State Farm, 
Progressive, Allstate, gibi büyük 
sigorta şirketlerinin yanısıra local 
sigorta şirketleride yer almaktadır. 
Sigortayı aldıktan sonra, DMV 
(Department of Motor Vehicle, 
Amerikada trafik işlemlerinin 
yapıldığı kurumlar, ve her bölgede 
bir kaç adet yer alır)’ye gidip 
arabayı üzerinize kayıt yaptırabilir-
siniz.En son olarakta, işlemleriniz 
bittikten sonra 10 gün içerisinde 
yaklaşık $35 ödeyerek inspection 
(araç muayenesi) yaptırmanız 
gerekmektedir. Değilse cezai işlem 
uygulanabilir.

ARABA SATIN ALMA 
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BANKA HESABI VE 
KREDI KARTI

Banka hesabı sahibi olma hem Credit History 
(Kredi Geçmişi)’nizi geliştirmeniz için hemde para 
alışverişleriniz için güvenli bir yöntemdir. Özellikle, Bank of 
America, Chase Bank, TD Bank, Capital One gibi büyük ve 
çok şubeli bankalarda hesap açmanız, bu bankaların daha çok 
işlem noktası bulunmasından dolayı sizin için avantajlı 
olacaktır. Hesap açarken size “Checking” yada “ Savings” mi 
olsun diye soracaklardır, Checking hesabı normal para 
alışverişi için kullanılan hesaptır, “Savings” ise faiz li işlemle-
rde kullanılan hesaptır. Checking açmanız faiz konusunda sizin 
için daha güvenli olur.  Ayrıca bankalarda her ay şartsız $6 
hesap işletim ücreti istemektedirler, bunu istemezseniz eğer, 
hesabınıza en az $1.500 koymalı ve bu limitin altına hiç 
düşmemelisiniz. Birde ek olarak eğer hesap işletim ücreti 
ödemek istemezseniz SEFCU adlı bankadan da hesap 
açtırabilirsiniz sizden hesap açılışında $1 ücret alınır ve bir 
daha başka ücret ödemezsiniz. Ayrıca çek karnesi ve diğer 
hizmetler de ücretsizdir. Hesabınızı açtıktan sonra 50’lik bir 
çek defteri talep edebilirsiniz. Bununda bir ücreti vardır.
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Kredi Kartı Amerika’da Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) 
olmadan birçok bankadan kredi kartı alınamaz. Bazı bankalarda 
(Bank of America) belki $1000’a kadar limitli kart alma imkanı 
olabilir. Buna banka şubesi karar verir.

İlk etapta ufak ve bilinmeyen bankaların tekliflerine 
başvurmamanızı tavsiye ederiz. Faizleri çok yüksek ve 
yıllık aidat alıyorlar, bu ikisine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Gelen tekliflerde American Express Blue 
kartına başvurur ve düzenli öderseniz hızlı bir limit artışı 
ile birlikte büyük bankaların tekliflerininde geldiğini 
göreceksiniz. İlk kartınızı aldıktan yaklaşık 6 ay sonra 
credit history’iniz oluşmaya başlayacak. Bir tane 
kredi kartı alındıktan sonrada artık kredi geçmişiniz 
oluşmaya başlamaktadır.
2. ve 3. kartlar için 6 ay sonra herhangi bir kredi 
kartına başvurabilirsiniz. 3‘den fazla kredi kartına 
sahip olmayı tavsiye etmiyoruz.

İşin temelini bu Numara oluşturmaktadır. Social Security Number alındıktan sonra örneğin Capital One 
Bankasından beginner veya average credit isimli kredi kartını kolaylıkla alabilirsiniz. 
Eğer Amerika’dan hiç kredi kartı almadıysanız, ve Social Security Number sahibiyseniz bankaların “Secure 
Credit Card” yani teminatlı kredi kartı opsiyonlarını değerlendirebilirsiniz. Bu işlem Credit History 
oluşturmanızda çok fayda sağlayacaktır. 
Bunun için nakit bir miktar parayı teminat olarak bankaya yatırmanız yeterli, bu meblağ $500 veya $1000 
civarında olabilir. Bu meblağ karşılığı olan bir kart size temin edeceklerdir. Bu kartı aldıktan yaklaşık 3 ay 
sonra diğer kartlardan size teklifler gelmeye başlar.

15



3

SOSYAL GÜVENLIK NUMARASI 
(SOCIAL SECURITY NUMBER) 

ABD’de Sosyal Güvenlik Numarası, TR’deki TC kimlik 
numarası gibi heryerde ihtiyaç duyulan bir numaradır. 
Kişiye özeldir ve 3. şahıslarla paylaşılmaması tavsi-
ye edilir, zira yukarıdaki açıklamalarda da yer aldığı 
gibi, banka hesabı açma, ev kiralama gibi önemli 
işlemlerde kullanılmaktadır. Artniyetli kişilerin eline 
geçmemelidir. Yaşanılan şehirlerde yada bölgelerde en 
az birer tane Social Security Administration binası 
vardır. Buralara gidip Sosyal Güvenlik Kartına başvurula-
bilir. Ama bunun için, yasal statülü, Green Cardlı, H1 
çalışma vizeli yada Asylum başvurusu yapılmış olması 
gerekmektedir. F1 öğrenci vizesi, Turist vizesi sahipleri 
bu imkandan maalesef yararlanamamaktadır.

Başvuru formu doldururken 4 tane seçenek vardır:
     Citizen (Vatandaş)
     Non-citizen legal, able to work (Asylum)
     Non-citizen legal, not able to work (F1 öğrenci vizesi, Turist vizesi)
     Legal Permanent residence (green card holder)
Vatandaş olmayanların, -illegal olmadıkça- bu seçenekle-
rden 2. seçeneği tercih etmelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü 
zaten vatandaş değilseniz Social Security Administration 
(SSA) bunu U.S. Citizenship and Immigration Services 
(USCIS)’e havale ederek, kişinin statüsüyle ilgili bilgi aldıktan 
sonra, kişinin statüsüne uygun bir Sosyal Güvenlik Kartı 
vermektedir. Vatandaşlara verilen kartlarda herhangi bir 
serh/restriction olmamasına karşın, vatandaş olmayanların 
kartları üzerinde çalışma izni varsa “Valid for Work Only 
with DHS Authorization,” calışma izni yoksa “Not Valid 
for Employment” yazar.
Ayrıca SSN alınamıyorsa TIN Tax Identification Number 
alınabilir, buda vergi numarası olarak geçmektedir. SSN 
olmayan yerlerde bu Numara kullanılabilir.
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MEDICAID (SAĞLIK SIGORTASI)

Amerikada sağlık sigortası gelir düzeyine göre 
paralı ve zorunludur. Obama Care sağlık reformun-
dan sonra, imkanı olmayanlar için devlet destek sağla-
maya başlamıştır, ve bu eyaletlerin yasalarında yer 
almaktadır. Bunun için bulunduğunuz eyalet yada 
bölgede bir sağlık sigortası acentasını ziyaret 
edebilir ve bilgi alabilirsiniz. Örneğin, New York 
eyaletinde sağlık sigortası yaptırabilmek için resident 
olmak gerekmemektedir. En kolay yolu hastanelerde 
“bill help” kısmında çalışan sigorta görevlilerine 
başvurmaktır. Maddi durumu olmayanları, turist 
yada öğrenci vizesi olanlara sigorta yapıyorlar. 
Sadece pasaport bilgileriniz yeterli olabiliyor. Empire, 
United Health Care, Horizon, gibi şirketler en yaygın 
sigorta firmaları. Yaygın bir firmadan sigorta yaptırmak 
önemli, çünkü doktor muayenehaneleri ve özel 
poliklinikler genelde yaygın sigorta şirketleri ile 
anlaşmalı oluyor ve sağlık hizmetini büyük oranda 
bedava sunuyorlar.

Örnek olması için, sağlık sigortası açısından New York 
Eyaleti, ABD’nin en avantajlı eyaletlerinden biri. Geliri 
30.000 USD ve altında olan herkes Medicaid’e 
başvurabilir ve sağlık yardımı alabilir. Yasal olarak 
calışmayan veya henüz bir iş bulamamış durumda 
olan insanlar, hatta turist vizesiyle gelenler dahil 
herkes sağlık yardımına başvurabilirler. Başvurular 
telefon ve internet uzerinden yapılabileceği gibi, 
bulunulan beldelerin Sosyal Hizmetler binalarına 
gidilerek de yapılabilir. Telefonla yapılan başvurularda, 
telefondaki şahıslar genellikle yardımsever bir üslupla 
konuşuyorlar. Buna karşılık, telefon görüşmesi oldukça 
uzun sürüyor. Çünkü çok detaylı bilgiler isteniyor. 
Soruların çoğu gelir durumuyla veya legal (oturum) 
meseleleriyle ilgili. Eğer İngilizceniz yeterli değilse 
tercüman talebinde bulanabilirsiniz bu hizmet 
ücretsizdir. 

Sağlık sigortasına başvurulan makamın web adresi: www.nystateofhealth.ny.gov 
telefon numarası ise 1- 855-355-5777. 
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İNGILIZCE DIL KURSLARI 
FREE ESL CLASSES 

Amerikada yasamanın temel şartlarından biri de İngilizce konuşabilmek ve yazabilme becerisine sahip 
olabilmektir. Bu sebeple ya paralı yada parasız İngilizce kurs imkanlarından faydalanmak gerekmektedir. 
BOCES denilen devlet organizasyonu değişik yerlerde ücretsiz yada çok az bir ücretle dil kursları düzenliyor. 
Kütüphaneler dahil olmak üzere bazı yerlerdeki kiliselerde bedava İngilizce dersleri vermekteler. 
Eğer, parasız bir imkan bulunamıyorsa, yada daha geniş ve doyurucu bir dil eğitimi almak istiyorsanız, 
öncelikle bulunduğunuz beldelerdeki yakın üniversitelerin dil okulu imkanlarını araştırabilirsiniz.  Bu kurslar 
hem çok kaliteli hemde gayet uygun bir fiyatta olabilmektedir. (3 aylık ücret $1200~$1500 civarıdır). Green 
card ve vatandaşlar için belki bedava bile olabilmektedir.
Asylum başvurusunda bulunmuşsanız da, yine mültecilere yardım dernekleri bedava kurs imkanları yada 
kendilerinin belirlediği bir dil okuluna yönlendirme gibi imkanları sunmaktadırlar. Bunun için yaşanılan beldede 
bir google araştırması yapılabilir. “English Classes for Asylum Seekers” gibi…Değilse, özel dil kursların-
dan faydalanabilirsiniz. 
Örneğin bazı dil kurslarının bilgisi aşağıda yer almaktadır.
https://www.newamericans.ny.gov/learn_english/esol_class.html 
Ayrıca NY State de bir yıl kalmış olma şartı arayan güzel bir devlet kursu var. Career Center olarak 
geçiyor. Hatta, bazı yardım kuruluşları asylum ile gelenlere finansal destek sağlayıp, kendilerinin belirttiği 
anlaşmalı oldukları dil okullarına insanları yönlendiriyorlar. Bununla alakalı Non-profit ler araştırılabilir.
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ARABA SATIN ALMA 

SÜRÜCÜ EHLIYETI DRIVER LICENSE 

Amerika’da sürücü ehliyetine sahip 
olabilmek için öncelikle legal yollardan 
burada bulunuyor olmanız gerekmektedir. 
Bu legallik iki şekilde karşımıza çıkmaktadır; 
1- Amerika’ya legal yollardan girmiş olmak,

2- Amerikada bulunma süreleri açısından 
vize statülerinin sağlamış olduğu sınırları 

aşmamış olmak gerekmektedir.

Ehliyet alma koşulları eyaletten eyalete değişiklik göstermekle 
beraber örneğin NY’ta 6 puan koşulu yer almaktadır. NJ gibi diğer 
bazı eyaletlerde ise Türk ehliyetini Amerikan ehliyetine 
dönüştürebilme imkanı vardır fakat bunun için o eyalette yaşıyor ya 
da adres bildiriyor olmanız gerekmektedir. NY’u örnek verecek 
olursak yine, altı (6) puanlık koşul için gerekli detay listesi aşağıda 
yer almaktadır.
Altı puan toplandıktan sonra yapılacak iş ise yaşadığınız beldedeki 
bir DMV (Depertmant of Motor Vehicles) ofisine gitmektir.
Eğer SSN'nız (Social Security Number) yok ise öncelikle SSN 
Administration ofise gidip SSN numaranız olmadığına dair belge 
alıp o belgeyle DMV'ye gitmeniz gerekmektedir. Bundan sonra ehliyet 
alabilmek için üç farklı aşamayı geçmeniz gerekmektedir. 
DMV'de ehliyet başvurusu yaparken eğer İngilizce yeterliliğiniz varsa 
online sınav, yok ise türkçe tercümanla sınav olmak istediğinizi 
söylemelisiniz. Yaklaşık olarak 70-80 dolarlık bir ödemeden sonra sizi 
20 sorudan müteşekkil bir sınava tabi tutacaklar. Bu sınavda başarılı 
olabilmek için sınavın en başındaki 4 trafik levhası sorusundan 2'sine, 
toplamda ise 20 sorunun 14'üne doğru cevap vermelisiniz. Sorular 
genel itibariyle 100 soru içerisinden seçilip sorulduğu için sınavdan 
önce sorulara biraz göz atıp daha sonra sınava girmekte fayda var. 
Bu sorular internette bulunabilir. 
Örnek olarak bu link incelenebilir.
https://www.dmv-written-test.com/new-york/practice-test-1.htm-
l?gclid=EAIaIQobChMIiZu69PXP3wIVFY_ICh23pQybEAAYASAA
EgKHD_D_BwE

Bu aşamayı geçtikten sonra size ‘learner permit’ adında geçici sürüş belgesi verilecek. Normal ehliyet alana 
kadar yanınızda ehliyeti olan biriyle araba kullanabilirsiniz aksi takdirde polis durdurması durumunda 
ehliyetsizlikten dolayı ceza alabilirsiniz.
Learner permit belgesini aldıktan sonra 50 dolar ödeyerek 5 saatlik bir kurs almanız lazım. Bu kurs 
yaşadığınız beldelerdeki sürücü kurslarından yahut online olarak temin edilebilir. 5 saatlik kurs 
tamamlandığında sürüş testi almanız için gerekli sertifikayı (course certificate) almış olacaksınız.
Son aşama ise sürüş testi. Yaşanılan beldede farklı bir kaç lokasyonda sürüş testine girebilirsiniz. Bu sınav 
için öncelikle learner permit uzerindeki numara yahut course certificate’in üzerindeki numarayla ikametinize 
yakın bölgelerden telefon aracılığıyla ya da online olarak randevu almanız gerekmektedir. Bu randevu süresi 
bu noktaların yoğunluğuna göre birkaç günden başlayıp birkaç aya kadar değişiklik gösterebilir. Bu sınavdan 
da 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alırsanız NYS Driver License'sına sahip oluyorsunuz. 
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Türkiyedeki işlemleriniz için gerekli olan noter tasdiği karşılığı olan 
bir işlemdir. Bunun için yaşanılan beldedeki kimi lokasyonlara 
başvurabilirsiniz. Apostil veren bir noter bulunup ki noterler banka 
şubelerinde yer almaktadır ve bankacılardır, “I need this document 
notarized” ifadesi kullanılarak noterin huzurunda ıslak imza atılır, bunun 
akabinde noter de belgeyi mühürleyip imzalar. Sonrasında o bölgenin 
County Clerk Ofisine (Savcılık) gidilip belge “authenticate” yaptırılır. 
Akabinde bu belgelerle State Departmanı’na gidilip form doldurulur ve 
sayfa başı 10 dolar verilmesi gerekir. 3-4 güne postayla apostilin hazır 
olur veya aciliyeti varsa ertesi gün elden alınabilir.

Birleşik Devletlerde polislerin yetkileri oldukça geniştir, trafik polisi yoktur, her türlü işlemi toplum polisi yapar. 
Eğer bir polis çevirmesine maruz kalırsanız dikkat etmeniz gerekenler; 
      Polis aracı öncelikle ışıklarını yakarak arkanızda belirir (gece vakti bu ışıklar çok fazla gözükebilir, panik 
yapmayın). Sizin yapacağınız güvenli bir boşluk bularak buraya yanaşmaktır (emniyet şeridi). 
      Sonrasında aracınızın sürücü camını açmanız, iç lambaları açmanız, dörtlülerinizi yakmanız, aracınızın motorunu 
durdurmanız ve daha sonrasında her iki eliniz direksiyonda beklemeniz gerekmektedir. 
      Polis sizin aracınızın içine güçlü bir ışık tutacak ve bir süre aracından inmeyecektir. Sakın aracınızdan inmeyin bu 
tutuklanmanıza sebep olabilir. 
      Polis bir eli silahında size yaklaşacaktır, korkmayın bu sadece bir prosedür, size nazikçe “sizi neden durdurduğu-
mu biliyor musunuz?’’ diye soracaktır. Eğer emin değilseniz bir fikrim yok şeklinde cevap verebilirsiniz. Sonrasında 
sizden ehliyet ve ruhsat-registration isteyecektir. Eğer torpido gözünde ise polise bilgi verip izin istemeniz ve ani 
hareket etmeden bunu almanız gerekmektedir. Polisle tartışmanız ya da suçunuzu kabul etmemeniz bir işe yaramaz 
çünkü her şey hem polis üzerindeki kameradan hem de araçlarda bulunan kameralardan kayıt altına alınmaktadır. 
      Tavsiyemiz özellikle hız limitlerine uymanız ve cep telefonlarınızı araba kullanırken kulağınızda veya elinizde 
tutmamanızdır. Trafik kurallarına uymanız, pahalı ceza ödememeniz, mahkemeye çıkmamanız ve sigorta ücretinizin 
artmaması açılarından önemlidir. 
Türkiye‘den gelenlerin genelikle yaptığı ihlaller ve hatalar;
      School bus (okul otobüsü) durup hem arkasındaki hem de yanındaki kulaklarda bulunan stop ışıkları yandığından 
hem otobüsün arakasındaki trafik hem de karşı yönden (arada refüjde olsa yol 4 şeritli olsa bile) tüm araçların o ışıklar 
sönene kadar hareket etmemeleri çok önemli bir kuraldır. Bu kuralın ihlali hem manevi hem de maddi olarak çok 
büyük zarara sokar. 
      Okul bölgesi, yol tamiratı ve köprülerde ve şehir içinde aşırı düşük hız limitleri bulunmaktadır ve en çok ceza 
yenilen konu olup normal cezanın 2 katıdır. 
       Trafik ışıklarında sola dönüşlerde yeşil ışıkta sola dönüş için yeşil ok bulunmadığı müddetçe karşıdan gelen trafik 
önceliklidir. 
      Bir şeritte ilerlerken yan yollardan gelen araçlara Türkiyedeki gibi ‘ben geliyorum çıkma’ deyip selektör yapmanız 
Amerika‘da ‘geç ben bekliyorum’ anlamına geldiğinden dolayı biz Türklerin en çok kaza sebebidir.

APOSTIL

POLIS ÇEVIRMESI 

Imnewtousa.wordpress.com
www.temizkredi.com
kredimagazin.com
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ARABA TAMIRI & 
PERIYODIK MUAYENESI 
Araba tamiri, en sıkıntılı ve en pahalı hizmettir. Registered (kayıtlı) tamirciler yüksek ücretler talep ettiklerin-
den (charge) dolayı aracın kusurunu öğrenip tamirciye denetletip (check) yazılı teklif alın (quote). Sonrasında 
internetten parçalarını sipariş ederek (Ebay, Amazon, Pep boys) local tamircilere düşük işçilik karşılığı 
yaptırabilirsiniz. İnternetten sipariş verirken aracın marka model bilgilerine uygun parça almaya dikkat 
edin. Aracınızın marka ve modelden bağımsız her sene denetimden-inspection’den geçmesi ve 2 senede bir 
de ruhsatının-registration’ın yenilenmesi gerekmektedir. Inspection için; aracın motor kontrol (check engine) 
ışığı yanıyorsa inspection’dan geçemez bunu tamir ettirmeniz gerekmektedir. (Ayrıca lastiklerinizin de çok 
eski olmaması gerekmektedir).

Optimum, Verizon veya Spectrum firmalarından herhangi birinden kablolu TV ve internet paketini $45 ila 
$65 ödeyerek temin edebilirsiniz.

KABLO TV VE İNTERNET
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ELEKTRIK VE DOĞALGAZ ABONELIĞI 
(NATIONAL GRID VEYA CONEDISON) 

Araba sigortası yaptırırken kiraci sigortası yaptırmak 
lazım. (Opsiyonel) Aylık $10 ödeyerek $40,000’a kadar 
olan eşyalarınızı yaptırabilirsiniz. Herhangi bir kaza, 
yangın durumunda zarar gören eşyaları karşılıyorlar. Yeni 
gelenler için Geico Türkiye‘deki ehliyetinizi sürücü 
deneyim sürenize sayıyor. Diğer sigorta şirketlerinde bu 
yok. İndirim almak için ayrıca eşinizi araba kullanmasa 
bile non- driver kategorisinde kayıt ettirebilirsiniz. Ayrıca 
internetten self-defense kursu alırsanız (online olarak) 
ücret $20, bu size 3 yıl boyunca araba sigortanızda % 
10 indirim sağlıyor.

Evin kira kontratını imzalama aşamasında ev sahibi sizden elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketi olan National 
Grid veya conEdison aboneliği talep edecektir. Abonelik için gerekli numarayı arama motoruna dağıtım 
şirketinin adını girerek bulabilirsiniz. Eğer ingilizceniz yeterli değilse telefondaki kişiden tercüman istemek 
için “I want a Turkish interpreter” demelisiniz. Bu hizmet ücretsiz verilmektedir.

EV VE ARABA SIGORTASI 
(RENTAL AND CAR INSURANCE)

Aramada sizden istenecek bilgiler: 
1) Kiralanacak konutun tam adresi 
2) Aboneliğin üstüne yapılacağı şahsın adı 
soyadı, doğum tarihi, varsa sosyal sigorta 
numarası, telefon numarası ve e-posta adresi 
3) Aboneliğin başlayacağı tarih (Bu tarihi eve 
taşınma tarihi olarak verebilirsiniz) 
Ev sahibinin bilgileri (Şahıs veya apartman 
kompleksinin bilgileri)

• Sizden istenen bilgileri verdikten sonra abone 
numarasını (Account number) müşteri temsilcisin-
den alın ve ev sahibinize bildirin. 
• Faturanız gelmeden veya geldikten sonra dağıtım 
şirketinin web adresine girip oluşturacağınız inter-
net hesabınız ile normal ödeme yapabilir veya 
otomatik ödeme emri verebilirsiniz. 
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HELAL MARKETLER
Bulunduğunuz bölgelerdeki Costco ve Restaurant Depot gibi büyük 
marketlerin helal bölümü yer almaktadır. Bunun haricinde Yemen, Pakistan, 
Arap halkının yoğunlukta yaşadığı bölgelerde helal market ve içlerinde Turk 
ürünleri de bulabilirsiniz. Türkler’in yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türk 
ürünlerinin de bulunduğu helal marketleri bulabilirsiniz.

Legal servisler Amerika’daki en pahalı servis-
lerin başında gelir. Ortalama bir avukat saatine 
$200 isteyebilir. Büyük hukuk bürolarındaki 
avukatların servisi saatlik $400’a kadar çıkabilir. 
Amerika’da sivil toplum çok güçlü olduğundan 
dolayı bir çok Non-Profit (kar amacı gütmeyen 
dernekler) mevcut ve bunların çoğu yıllık geliri 
fakirlik sınırının (poverty lane) (yıllık $14,000 
2017 için) altında geliri olanlara bedava avukat 
temin ediyorlar. İLTİCA ve TRAFİK CEZALARI 
BAŞVURULARINI ÇOĞU DERNEK 
YAPMIYOR. İltica dışındaki hukuk 
işlemlerinin bir kısmını bedava 
yaptırmak mümkün. 

LEGAL AID 
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"Amerika'da Yaşam Rehberi" kitapçığına katkıda bulunmak
 isteyenler help@silencedturkey.org emailine faydalı 

gördükleri bilgileri gönderebilir, eksiklerimizi söyliyebilir. 
TEŞEKKÜRLER.

DONATE BY CHECK
ADDRESS:

Advocates Of Silenced Turkey
P.O. BOX 2399

WAYNE, NJ
07474-2399

DONATE BY ZELLE
Email:

advocatesofsilencedturkey@gmail.com

DONATIONS:
www.silencedturkey.org/donatenow

@silencedturkey

help@silencedturkey.org www.silencedturkey.org

1-540-209-1934


