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HAKKIMIZDA

Danışmanlık şirketimiz yurtdışında çeşitli eğitim programlarına katılmak isteyen

öğrencilere en uygun okul seçimini yapmak ve kayıt işlemlerinde yardımcı olmak

amacıyla kurulmuştur.



NEDEN BİZİ TERCiH ETMELİSİNİZ?

➢ Merkezimizin Amerika’da olması

sebebiyle yurtdışında okul/yaşam koşullarına

hakimiyetimiz

➢ Eğitim alacağınız okullara lokasyon olarak yakın

olmamız

➢ Acil durumlarda kısa sürede çözüm

üretebilmemiz

➢ Anlaşmalı olduğumuz okullar için ücretsiz

danışmanlık hizmeti vermemiz

➢ Türkiye ve İngiltere’de işbirliği yaptığımız 

danışmanlık şirketleri



HİZMETLERİMİZ

Yaz Okulu

Dil Okulu

Staj Programları

Lise Eğitimi

Lisans Eğitimi

Yüksek Lisans/Doktora Eğitimi

Sertifika Programları



Programlar

✓ Bilim ve Mühendislik (STEM)

✓ Lise öğrencileri için akademik yaz okulu

✓ Teknoloji kampları

✓ Aktiviteli İngilizce kursları

Futbol

Basketbol

Binicilik

Golf

Tenis

Su sporları

Sanat

Drama

Aktiviteler

Yaz Okulu

6-18 yaş grubu için tüm İngilizce seviyelerinde yaz 

dönemi boyunca çeşitli aktiviteleri içeren yaz okulu

programları bulunmaktadır. 



Dil Okulu

Yetişkinler (16 yaş üstü) için yurtdışında tüm İngilizce seviyelerinde haftalık 10-20 derslik okuma,

yazma, gramer, konuşma ve kelime öğrenme bölümlerinden oluşan programlar bulunmaktadır.

Programlar:

❑ Genel İngilizce

❑ Aktivite programları içeren İngilizce

❑ 40 ve 50 yaş üstü için İngilizce

❑ İş İngilizcesi

❑ Akademik İngilizce

(Cambridge, TOEFL, IELTS sınavları için)

❑ Au Pair Programı

❑ Üniversiteye Hazırlık Programı

❑ Özel ders veya grup dersleri



Accounting Entrepreneurship

Advertising Environmental Studies

Applied Science Event Management

Art & Design Film & Video

Business Finance

Computer Engineering Healthcare

Culinary Arts Hospitality & Tourism

Education

Staj yapılabilecek alanlar

Staj Programları

Yurtdışında staj yapmak birçok öğrencinin hayalidir. Kazanacağınız tecrübe özgeçmişinize

büyük katkı sağlayarak iş başvuru sürecinde öne çıkmanızı sağlar. Amerika, Kanada, İngiltere

gibi ondan fazla ülkede 1-3 ay boyunca staj (maaşsız) programlarına katılabilirsiniz.



Lise Eğitimi

14-18 yaş grubundaki öğrenciler Amerika’da lise eğitimi

alarak devlet okullarında veya özel okullarda

okuyabilirler. Devlet okullarında uluslararası öğrenciler en

fazla 1 yıl kalabilirler. Daha sonra özel okula transfer

olmaları gerekir.

Gerekli Belgeler

❑ Okul raporu

❑ Transkript

❑ SSAT veya ISEE sınav sonucu

❑ TOEFL sınav sonucu

❑ Niyet mektubu

❑ Değerlendirme formları (İngilizce ve

Matematik)



Lisans Eğitimi

Amerika’da üniversite okumak birçok öğrencinin hayalidir. Amerika, 5500’den fazla

üniversitesiyle dünyada en çok üniversitesi olan ikinci ülkedir. Harvard, Stanford, M.I.T gibi

dünyanın en iyi üniversiteleri Amerika’dadır. Amerika’da üniversite masrafları okul ve şehre göre

değişmektedir. Amerika’da bulunan üniversitelerin yıllık ders ücretleri 3,000-50,000 USD

arasındadır.

Gerekli Belgeler

❑ Transkript

❑ Okul raporu (Secondary School Report (SSR) 

ve Mid-Year Grade Report)

❑ İki öğretmenden değerlendirme raporu

❑ ACT veya SAT test sonucu

❑ İki SAT Subject Test sonucu (matematik ve

bilim gibi)

❑ TOEFL veya diğer İngilizce test sonucu



Yüksek Lisans/Doktora Eğitimi

Amerika’da yüksek lisans/doktora yapmak özgeçmişinize büyük

artılar sağlar. Amerika’da yıllık eğitim masrafı seçtiğiniz okul ve

yaşadığınız şehre göre değişmektedir. Genel olarak, yüksek

lisans/doktora programı için yıllık eğitim masrafı en

az 30,000 USD’dır.

Gerekli Belgeler

❑ Kişisel beyan mektubu

❑ 3 adet tavsiye mektubu

❑ Transkript

❑ Özgeçmiş

❑ TOEFL veya diğer İngilizce test sonucu

❑ GRE veya GMAT test sonucu



Sertifika Programları

Amerika’da bulunan üniversitelerin birçok alanda sertifika programları vardır. Profesyonel sertifika

programları mühendis, yönetici, araştırmacı, teknik uzman gibi her meslekten katılımcılara açık olup,

uzmanlık alanlarını ve kariyerlerini geliştirmek isteyenler için ideal programlardır. Sertifika programları

için genellikle herhangi bir başvuru gerekmez. Sadece kayıt işlemi ve İngilizce yeterlilik koşulunun

sağlanması istenmektedir.



İLETİŞİM

Adres: 960 Salem St Malden MA USA

WhatsApp Tel no: +17063338935

E-mail: info@abkbostonedu.com

Web: www.abkbostonedu.com


