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Uzaktan Eğitim Terimleri Sözlüğü  

Sözlüğün Önemi 

Uzaktan eğitim programlarının üniversitelerde yaygınlaşmasıyla birlikte öğretmen ve öğrenciler bu eğitim 

programının teknik ve eğitim yönüyle daha çok ilgilenmeye başladılar. Bu eğitim sisteminin ve eğitim 

sisteminde kullanılan teknolojinin, bu programa katılan herkes tarafından anlaşılması ve yeterli derecede 

faydalanılabilmesi için öncelikle eğitim sisteminde kullanılan terminolojinin anlaşılması gerekir. 

Uzaktan Eğitim Terimleri Sözlüğü  

Uzaktan eğitim; En temel anlamda bir öğreten ile öğrenenin yüz yüze olmaktan farklı olarak, fiziksel bir 

uzaklıkta olması ile yapılan eğitim ve öğrenimdir. 

Uzaktan Eğitim; Örgün Eğitim alma imkanı olmayan çalışanlara, engellilere vb. inanılmaz bir fırsat. 

United States Distance Learning Association(USDLA 2004)'ıntanımı da şu şekildedir; Uzaktan eğitim 

uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki 

öğrencilere ulaştırılmasıdır. USDLA, öğretmen ve öğrencinin birbirlerinden coğrafi olarak uzak olduğunu 

belirterek bu eğitim programında elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin 

kullanılması gerektiğinin altını çizer.“ 

Uzaktan eğitim; Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim materyallerinin iletişim teknolojileri 

aracılığıyla bir araya getirildiği resmi veya kurumsal bir eğitim faaliyetidir. 

Uzaktan öğrenme; Öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunduğu durumlarda 

gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleridir. 

LMS (Learning Management System); Öğretim Yönetim Sistemi 

CMS (Content Management System); İçerik Yönetim Sistemi 

E-Öğrenme (e-Learning); İnternet, bir ağ veya sadece bilgisayar yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. 

M-Öğrenme (m-Learning); Mobil iletişim araçları yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. 

Web tabanlı uzaktan eğitim; Web teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim etkinlikleridir. 

Yaşam boyu öğrenme; Bireyin, yaşamı boyunca sürekli bir öğrenme etkinliği içerisinde olması durumudur. 

Eş zamanlı (senkron) öğrenme; Farklı mekanlardaki bireylerin, aynı anda çift yönlü iletişim teknolojileri 

yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip gerçekleştirdikleri öğrenme. 

Çevrimiçi öğrenme; Bir ağ üzerinden sunulan içerikle gerçekleştirilen öğrenmelerdir. 
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Eş zamanlı (Senkron) uzaktan eğitim; Öğrenenlere aynı anda ancak farklı ortamlarda sunulan eğitim. 

Farklı zamanlı (asenkron) uzaktan eğitim; Öğrenenlere hem farklı zamanlarda ve hem de farklı 

ortamlarda sunulan eğitimdir. 

Karma / Harmanlanmış (Blended) eğitim; Her türlü teknolojinin kullanılabildiği, geleneksel ve uzaktan 

eğitimin farklı modellerinin bir araya getirilerek düzenlendiği eğitimdir. 

Asenkronize Eğitim / Asynchronous Learning: Katılımın zamana yayılarak yapıldığı eğitim sistemi. 

Öğrencileri zaman ve mekân sorunlarından soyutlar. Kendi istedikleri zamanda oldukları yerden dersleri 

takip edip tartışmalara katılabilirler. 

Senkronize Eğitim / Synchronous Learning: Katılımın eş zamanlı yapıldığı bir eğitim. Öğrencilerin aynı 

zamanda sınıfta olmasını gerektirir. Ancak sınıf kavramı duvarlardan oluştuğu gibi internet üzerindeki bir 

tartışma odasından da ibaret olabilir. Yani uzaktan eğitimde de “synchronous learning” yapılabilir. 

Bilgisayar Temelli Eğitim / Computer Based Training (CBT): Motivasyon ve gerekli yardımların bilgisayar 

programı tarafından yapıldığı sistem. Düşünsene sana motive edici mailler gönderen bir bilgisayar var. CD-

ROM, LAN veya internet üzerinden yapılır. Uzmanlar tarafından hazırlanır.  

Correspondence Course: 1980’lerde popüler hâle gelen, mektuplaşmalar sayesinde iletişim kurularak 

eğitim verilen bir sistem. 

Uzaktan Eğitim (Distance Education): Öğretmen ve öğrencinin birbirinden fiziksel olarak uzak olduğu 

durumlarda birebir iletişim imkanı ile eğitim sağlayan bir programdır. Başka bir tanımda ise üniversitenin 

yüklediği eğitim dokümanlarını öğrencilerin internet ortamında takip edebilmesini; çevrimiçi etkinliklere, 

programlara katılabilmesini sağlayan bir uygulamadır. Uzaktan eğitim adını verebileceğimiz, 

mektuplaşmalar, internet, videolar, telefon konferansları ve benzeri alet edevat sayesinde iletişim kurulan 

yepyeni bir eğitim sisteminin genel adı. Distance Learning, Distance Training, Distributed Learning, Web 

Based Training (WBT), Online Training, Online Learning terimleri de aynı kapıya çıkıyor.  

E-Learner: İnternet bazlı bir eğitim sisteminin güzide öğrencisi. 

Instructor-led Training (ILT): Birebir ya da uzaktan da olabilir, ama mutlaka bir danışmanın size her türlü 

sorunuz için yardım ettiği eğitim sistemi. 

LMS (learning management system): Öğrencilerin kullanıcı bilgileri, dahil oldukları şubeler, aldıkları 

dersler ve bu derslerin sanal oturumlarına ulaşabilmeleri için gerekli alanlar, ders saatlerini ve ders 

materyallerini içeren sistemdir. Vize sınavları da bu sistem üzerinden gerçekleşebilir.  

Adobe Acrobat Connect: Adobe Acrobat Connect Pro, gerçek zamanlı toplantılar, e-eğitim ve kullanıcıların 

her an, her yerde ve herhangi bir standart web tarayıcısı kullanarak görüp duyabileceği çevrimiçi sunumlar 

yapmanızı sağlayan bir web konferansı ve eğitim çözümüdür. Kurumunuzun seçmiş olduğu uygulamalara 

bağlı olarak, Connect Pro’yu canlı toplantılar, çevrimiçi eğitim dersleri, anlık sunumlar veya her üçünü de 
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gerçekleştirmek suretiyle zengin ve toplu içerik sunmak amacıyla kullanabilirsiniz. Adobe Connect Pro, 

sunucu tarafında Flash Media Server istemci tarafında ise Flash Player üzerinde çalışır. Tamamıyla web 

tabanlı olduğundan dinleyici katılımcıların bilgisayarında herhangi bir ek yazılım kurulmasına gerek yoktur. 

Kullanımı kolay olan ara yüzü öğrenci veya vatandaş gibi son kullanıcılar için ideal bir web konferans 

seçeneği haline getirmektedir. 

Blackboard: Blackboard, eğitimcilerin ders içi ve ders dışı aktiviteleri tasarlamasını ve uygulamasını 

sağlayan bir öğrenim yönetim sistemidir. Blackboard ile eğitimciler; öğrencileri ile iletişim kurabilmekte, 

ders materyallerini öğrencileriyle paylaşabilmekte, ödevler, sınavlar tasarlayabilmekte, ders dışında 

tartışmalar yapabilmektedir. Üniversitelerin çoğunda uzaktan eğitim amacıyla kullanılan bu sistem, 

üniversitemiz kampüslerinde gerçekleşen yüz yüze derslerin, içerik, öğrenci-öğretim elemanı iletişimi ve 

ders dışı çeşitli aktivitelerle zenginleşmesini sağlamaktadır. Blackboard sistemi ile öğrencilerimiz; internet 

erişimi olan her yerden istedikleri saatte ders içeriklerine erişebilmekte, ders dışı aktivitelere 

katılabilmektedirler. Öğretim elemanlarımız ise; bu sistem sayesinde, öğrencilerine istedikleri an 

ulaşabilmekte ve yeni bir aktivite ile öğrencilerin öğrenme süreçlerini güçlendirmektedir. 

Perculus:  Çalışma arkadaşlarınız, öğrencileriniz, müşterileriniz ya da bayilerinizle yapacağınız online 

eğitim, toplantı ya da seminerlerde Perculus sistemi ile webcam ve mikrofonunuz ile görüntü ve sesinizi 

paylaşabilir, dokümanlar üzerinde çalışabilir, sunum yapabilirsiniz. Bunun gibi daha çok sayıda özellik, 

Perculus içindeki standart modüller ile gelmektedir. Perculus, kolay yönetim arabirimleri ile basit bir 

şekilde canlı oturumlar başlatma, katılımcı davet etme ve kullanıcı yönetimi olanakları sunar. 

Akademik LMS: Akademik LMS (ALMS), Türkiye'deki yükseköğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere geliştirilmiştir. ALMS geliştirilirken, üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda ihtiyacı olabilecek 

eğitim, yönetim, içerik, destek ve pazarlama anlamındaki tüm istekleri göz önüne alınmıştır. ALMS, sadece 

üniversiteleri hedefleyerek geliştirilmiş olması nedeni ile pek çok farklı özelliği barındırmaktadır. ALMS, 

sürekli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir. 

Moodle: Moodle, Açık kaynak kod bir uzaktan eğitim sistemidir. Açılımı, Modular-Object-Oriented-

Dynamic-Learning-Environment yani Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir. 

Yazılım, MySQL ve PostgreSQL veri tabanı sistemleri altında ve PHP dilini destekleyen herhangi bir 

ortamda (Linux, Windows vs) çalışmaktadır.Moodle, bir Uzaktan Eğitim sitesinde ihtiyaç duyulabilecek 

etkinliklerin çoğunu fazlasıyla yerine getirebilecek özelliklere sahip bir çevrimiçi kurs yönetim sistemidir.En 

önemli özelliği, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) çok kolay şekilde kullanılmasıdır. 

BuluTT Akademi: BuluTT Akademi, başta üniversiteler olmak üzere kurumların uzaktan eğitim 

vermelerine olanak sağlayan bir Türk Telekom hizmetidir. 

Sanal Sınıf: Farklı yerlerdeki kişilerin ses, görüntü ve sunum bileşenlerini kullanarak bilgi alışverişi 

yapmalarını aynı ortamdaymış gibi iletişim kurmalarını sağlayan uygulamadır. Sanal sınıf uygulaması ile 

canlı eğitim gerçekleştirilebilmekte, doküman paylaşımı ve beyaz tahta özellikleri ile interaktif paylaşımlar 

yapılabilmektedir. Belli bir içeriği bir ağ üzerinden öğrenmek amacıyla oluşan grup. 
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Video Konferans: Ofislerinize kurulacak oda tipi veya masa üstü video konferans cihazlarıyla, seyahat 

etmenize gerek kalmadan yüz yüze görüşme deneyimini yaşayabileceğiniz hizmettir. 

Web Konferans: Kişisel bilgisayarlarınızdan bir web ara yüzü ile, tablet ve akıllı telefonlarınızdan ise bir 

uygulama aracılığıyla bulunduğunuz her yerden görüntülü konuşma yapmanıza olanak sağlayan hizmettir. 

Web Konferans’ın akıllı telefon ve tabletler için hem Android hem iOS aplikasyonları mevcuttur. 

Analog: Frekans ve genişliğinin değişmesine rağmen gönderildiği gibi alınan sinyaldir. Son zamanlarda bir 

çok audio/ video ve telefon sinyalleri analog şeklindedir. 

Amplitude: Sinyalin genişliğini vurgular. Diğer bir ifadeyle dalganın boyunu ifade eder. Voltaj yada 

dalganın aldığı son şekil maksimum değeri ifade eder. 

Bilgi Alış-verişi için Kullanılan Standart Amerikan Kodu (ASCII): Harf, sayı ve kontrol kodlarını bir çok 

bilgisayarın anlayabileceği dijital koda çevirmek için bilgisayar dili kullanılır. ASCII buna verilen addır. 

Asynchronous: Eş zamanlı; birden fazla olayın aynı anda gerçekleşmemesini belirtir. Diğer bir ifadeyle 

partiler arası katılımın aynı zamanda gerçekleşmeme durumudur. İki grup arasında kurulan iletişimin farklı 

zaman dilimlerinde olmasıdır. 

Not: Online bülten panosu, asynchronous iletişime bir örnektir. Kullanıcılar konunun içeriği 

ilgilerini çektiği takdirde konuşmaya katılır. 

Asynchronous Transmission Mode (ATM): ASCII gibi bazı kodların yardımıyla bilgileri düzensiz zaman 

aralıklarında gönderme yöntemidir. ATM, birçok modern bilgisayarın bir diğeri ile iletişim kurmasını sağlar. 

Audio Bridge: Audio konferansın gerçekleştirilme sürecinde birçok telefon hattı arasında bağlantı 

kurmaya yarayan bir araçtır. 

Audio conference: Standart telefon hattından faydalanarak iki ya da daha fazla site arasında kurulan ses 

bağlantısı ile gerçekleştirilen iletişim şeklidir. 

Backbone (internet): Birçok kullanıcı arasında bağlantı sağlayan önemli bir iletişim ağıdır. Diğer bir 

ifadeyle yoğun internet trafiğini taşıyan yüksek hız ağıdır. Bu iletişim ağı, AT&T, GTE, IBM, MCI, Netcom, 

Sprint, UUNET gibi bazı şirketler tarafından sağlanır ve T1, T3, OC1 ve OC3'deki yüksek hız bağlantılarını 

içerir. Backbone şekil olarak omurga kemiğine benzediği için bu isim kullanılmaktadır. 

Bant: Belirli bir üst ve alt seviye arasındaki frekans dağılımını ifade eder. 

Bant genişliği: İletişim kanalının sahip olduğu bilgi taşıma kapasitesidir. 

Binary: Bilgisayar dili, alfabesinde yer alan iki harf üzerine kuruludur. 

Bit: Binary digitte yer alan 'b' ve 'it' harflerini temsil eder. İki ihtimali içeren durumlar için kullanılan en 

küçük birimlerdir. 1 ya da 0, evet yada hayır, açık yada kapalı gibi. 
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Byte: En küçük bilgisayar terimidir. 8 bit değerindedir. 

Browser: İnternet'te yer alan bilgilere ulaşmanızı sağlayan yazılımdır. 

Not: Netscape ve İnternet Explorer günümüzün en yaygın web browserlarıdır. 

Central Processing Unit (CPU): Bilgisayarda bilgi işlemin gerçekleştiği yerdir. 

Kanal: Akımın tek yönlü yol izleyen en küçük alt bölümüdür.  

Codec (COder/DECoder): Analog sinyalini dijital sinyale ve uzak siteler ile alışveriş gerçekleştirilirken bu 

sinyalleri tekrar analog sinyaline çeviren bir araçtır. Codec bu işlemi gerçekleştirirken aynı zamanda 

gönderme işleminin masraflı olmaması için sinyalleri sıkıştırır. 

Örnek: Modem, analog telefon sinyallerinizi öncelikle dijital sinyale çevirir ve daha sonra bu sinyal 

uzak site tarafından alınırken tekrar analog sinyale çevirir. 

Compressed Video (Sıkıştırılmış Görüntü): Taşıma işlemini daha küçük boyutlu taşıyıcılar yoluyla 

gerçekleştirmek için görüntü sinyallerinin boyutu küçültülür. 

Compression (Sıkıştırma): Sinyal yolu ile gönderilen görsel bilgilerin kapasitesini azaltmak, sadece hareket 

halindeki görsel efektlerde yapılan değişiklikleri göndermekle mümkündür. 

Bilgisayar Destekli Eğitim (CAI): Bilgisayar yoluyla gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin belli bir alanda 

uzmanlaşmasını sağlayarak eğitim çevresini iyileştirmeyi hedefleyen bir programdır. 

CUSeeMe: CUSeeMe, 1992 yılında Cornell Üniversitesi tarafından başlatılan, temeli özel bilgisayar 

paylaşımına dayanan ve internet üzerinden gerçekleştirilen bir masaüstü video konferans programıdır. 

CU-SeeMe, kullanıcıların birbirleriyle doğrudan, Audio visual (görsel ve işitsel) olarak iletişim kurmasını 

sağlar. CU-SeeMe ayrıca, görüntü ve işitme sinyallerini taşımaya yarayan sunucuların (reflektör) yardımıyla 

birçok kullanıcı arasında bağlantı imkânı sağlar. CU-SeeMe, kendi özel bilgisayarını kullananlara oldukça 

uygun fiyat olanaklarıyla sunulan ilk video konferans aracıdır. 

Cyberspace: İnsanların bilgisayar ağı üzerinden etkileşim ve iletişim sağladığı en yoğun ortamdır. 

Cyberspace kelimesi, yazar William Gibson adıyla birlikte kullanılmaya başlandı. ''Neuromancer'' (1984), 

suni beyinleri kurtarmaya çalışan bilgisayar kovboyları hakkında yazılmış bir romandır. Gibson bu 

romanıyla Hugo ve Nebula bilim kurgu ödülünü kazanmıştır. 

Desktop Video conferencing (Masaüstü Video konferans): Kişiye ait bilgisayarlarda, internet üzerinden 

gerçekleştirilen video konferanstır. 

Dial-Up Teleconference: Birçok farklı yer arasında iletişimi sağlamak için genel telefon hattının 

kullanılması durumudur. 
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Digital: Voltaja, frekansa, ve yere göre şekillenen elektrik sinyalidir. Dijital sinyaller analog sinyallere 

oranla daha hızlı taşınabilir. Örneğin dijital cd'den dinlenilen bir müzik analog kasetten dinlenilen bir 

müziğe oranla daha anlaşılırdır. 

Digital Video Disk (DVD): Yüksek çözünürlük özelliğine sahip görsel ve işitsel materyaller gibi çok fazla 

miktarda bilgiyi depolamaya yarayan yüksek yoğunluk özelliğine sahip kompakt disktir. 

Digital Video Interaktif (DVI):Dijital videoyu, sıkıştırma özelliği ve hareketli görüntülerle birlikte kompakt 

diske kaydetmeye yarayan formattır. 

Distance Learning (Uzaktan Öğrenme): Uzaktan eğitim programı ile hedeflenen sonuçtur. 

Download (Yükleme): Bir bilgisayardan diğerine dosya taşımak için ağdan faydalanılmasıdır. 

Echo (Yankı) Etkisini Ortadan Kaldırma: Video konferans odalarında meydana gelen akustik yansımayı 

ortadan kaldırma işlemidir. Analog hattın yanlış bir şekilde eşleştirilmesi ile oluşur.  

Elektronik Mail (E- mail): Mikrobilgisayar yada terminallerde olduğu gibi telekomünikasyon bağlantısı ile 

mesajlar elektronik olarak gönderilip alınabilir. 

Facsimile (FAX): Standart telefon hattı yardımıyla dokusal yada grafiksel görüntüleri göndermeye yarayan 

sistemdir. 

Fiber Optik Cable: Fiber Optik Kablo, görüntü, ses ve bilgilerin hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlayan 

saydam bir teldir. Kablo, optik fiber adı verilen çok sayıda bilginin ışık hızıyla gönderilmesini sağlayan 

maddeden yapılmıştır. 

File Transfer Protocol (FTP): Dosya Transfer Protokolü ile ağ yardımıyla uzakta bulunan bir bilgisayardan 

bulunduğunuz yerdeki bilgisayara dosya taşıyabilirsiniz. 

Frekans: Sinyallerde yer alan dalgaların arasındaki boşluğu ifade eder. Diğer bir ifadeyle dalgaların 

belirlenen bir noktadan geçme sıklığını ifade eder. 

Frequently Asked Questions /Sıklıkla Sorulan Sorular (FAQ): Her hangi bir konu hakkında elde 

edilebilecek bilgilerin toplu bir şekilde bulunmasıdır. Bu bilgilere özellikle WWW 'yu kullanarak 

ulaşabilirsiniz. 

Full Motion Video: Sitede meydana gelen görsel hareketi olduğu gibi taşımaya yarayan sinyaldir. 

Fully Interactive Video: Birlikte yerleştirilmesi durumunda iki site birbiriyle karşılıklı, görsel ve işitsel 

olarak etkileşim sağlayabilir. 

Home Page (Ana Sayfa): Bir kişi yada kuruluşun WWW adresini kullanarak oluşturduğu, içinde daha fazla 

bilgiye ulaşabilmek için temel başlıkların ve linklerin yer aldığı internet sayfasıdır. 
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Host: Diğer bilgisayardan bilgi alabilen bilgisayar ağıdır. 

Hyper Text Markup Language (HTML): Web sayfası oluşturmaya yarayan ve WWW adresiyle internette 

bilgilere erişim sağlayan kodun adıdır. 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Girilen internet adresinin bir WWW sitesi olup olmadığını gösteren 

bir protokoldür. Örneğin HTTP, bir WWW adresidir. 

Hypertext: İnternet üzerindeki bir sayfada yer alan bazı resim ve kelimeler, üzerine tıklandığında daha 

geniş bilgiye ulaşmak için belirginleştirilmiştir. Bu tür metin yada resimlere bu ad verilir. 

Instructional Television Fixed Service (ITFS):Eğitim amacıyla oluşturulan, mikro-dalga tabanlı, yüksek 

frekanslı televizyon programıdır. 

Integrated Services Digital Network (ISDN): İletişim kanallarının aynı anda ses, görüntü ve bilgi taşımasını 

sağlayan telekomünikasyon standardıdır. 

Interaktif Media: İki taraflı etkileşimi sağlamak için yada yine iki taraflı bilgi alışverişini sağlamak için 

oluşturulan frekans belirtecidir. 

Internet: Amerika Hükümetinin başlattığı, öncelikle eğitim amacı hedeflenerek, kaynak ağlarla bağlantı 

kurma amacı taşıyan uluslararası ağ yapısıdır. 

Internet Protokol (IP): İnternet aracılığı ile bilgi yönlendirme ve göndermek için kullanılan uluslararası bir 

standarttır. 

Listserv: Birçok bilgisayar kullanıcısının tek bir sisteme bağlanmasını sağlayan e-posta programıdır. 

Local Area Network (LAN): Bulundukları yer itibariyle sınırlı bir iletişim ağı oluşturmak için birbirine fiziksel 

olarak bağlı iki yada daha fazla yerel bilgisayarı ifade eder. 

Mikrodalga: Düz bir hat üzerinde hareket eden, uydu ve kısa mesafeler için kullanılan elektromanyetik 

dalgalara denir. 

Modem: Bir yandan analog hattı boyunca dijital sinyalleri analog sinyallerine çevirirken diğer yandan 

telefon hattı ile bilgisayarlar arasında etkileşimi sağlayan bir tür araçtır. 

Mosaic: İlk browserlardan olup kullanıcıya grafiksel kullanıcı arabirimi yardımıyla web üzerinde gezinme 

imkanı sağlar. Mosaic çalışması ilk olarak Urbana-Champaign'de yer alan Illinois Üniversitesi'ndeki 

National Center For Supercomputing Application'da geliştirildi. 

Multimedia: İletişim esnasında metin, görüntü gibi bir çok formatı kullanan dokümandır. 

Multi-Point Control Unit (MCU): Bir merkezden bir çok yere video konferans programı gerçekleştirmeye 

yarayan, bilgisayar üzerinde anahtar oluşturma sistemidir. 
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Netscape: Ana sayfa oluşturmakta ve WWW ile internetteki sayfalara göz gezdirmekte yardımcı olacak bir 

çeşit browser yazılımıdır. Netscape Navigator olarak 13 Haziran 1994'te uygulanmaya başlanmıştır. 

Network: Farklı yerlerdeki iletişim kanallarının oluşturduğu bağlantı serisine verilen addır. 

Narrowband: Düşük kapasiteli iletişim yoludur. Yaklaşık 56 Kbps'lik yada daha az hız değerindedir. 

On-Line: İşletim için önceden hazırlanmış olup aktif durumdadır ve bilgisayar ağına erişim sağlar. 

Origination Site (Kaynak Site): Telekonferansın gerçekleştirildiği yerdir ve diğer merkezlere dağıtıldığı ana 

merkeze verilen addır. 

Point of Presence (POP): Dışardan gelen taşıyıcı ile bölgesel taşıyıcının, iletişimi ağa taşımak için birleştiği 

noktadır. 

Point-to-Point: İki nokta arasında gerçekleştirilen taşıma işlemidir. 

Point-to-Multipoint: Arada kurulan köprü yardımıyla bir yerden bir çok yere gerçekleştirilen taşımadır. 

PPP: Kullanıcısına telefon hattı üzerinden internete doğrudan bağlantı kurma imkanı sağlayan yazılım 

paketidir. 

Protocol: Bilgisayarlar arasında gerçekleştirilen bilgi transferinde tek bir standarda uymayı sağlayan 

kurallar bütünüdür. 

Pulse Code Modulation (PCM): Audio sinyalinin dijital bilgi olarak sunulduğu yöntemdir. Görsel olarak 

bütün dijital audio sistemleri CD, DAT, F1, 1630 formatının ve DASH, DCC, MD'nin de içinde yer aldığı PCM 

formatını kullanır. 

Satellite TV: Görüntü ve ses sinyallerinin dünyanın yörüngesinde dolaşan iletişim araçları (uydular) 

sayesinde ulaştırılmasıyla oluşturulan yayınlara verilen addır. 

Serial Line Internet Protocol (SLIP): Kullanıcısına yüksek hızlı modem yardımıyla doğrudan internete 

bağlanma imkânı sağlar. 

Server (Sunucu): Genellikle ağ üzerine gelen bilgi yoğunluğunu alan ve bu bilgilere erişimi sağlayan özel 

bir servis imkânıdır. 

Slow Scan Converter: Dar bant kanalı üzerinden görüntü alıp göndermeyi sağlayan araçtır. İki taraflı görsel 

ve işitsel bağlantılarda bile yüksek çözünürlük oranını sabit tutar. 

Synchronous: Katılımcılar arasında aynı anda etkileşimin sağlandığı iletişim şeklidir. 

Not: On-line olarak gerçekleştirilen canlı sohbet bağlantısı 'synchronous', eş zamanlı iletişime bir örnektir. 

Bu iletişim ortamında yazılım programlarının aynı anda kullanılıyor olması gerekmektedir. 
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T-1 (DS-1): Yüksek hacimli ses ve bilgileri taşımada kullanılan yüksek hız dijital bilgi kanalıdır. Bu kanal 

sistemi genel olarak sıkıştırılmış video konferanslarında kullanılır. T-1''in 24 adet ses kanalı vardır. 

T-3 (DS-3): İletişimin T-1'e oranla daha hızlı bir şekilde sağlandığı dijital kanaldır. 

Telecommunication: Kablo, radyo, optik yada elektromanyetik kanallar ile görsel ve işitsel iletişimin 

sağlandığı teknolojiler üzerinde inceleme yapan bilimin adıdır. 

Teleconference: Ses, görüntü ve bilgisayar sistemlerini kullanarak iki ayrı fiziksel mekanda bulunan insan 

yada gruplar arasında sağlanan iki yönlü iletişime verilen addır. 

Transmission Control Protocol (TCP): Bilgi paketlerinin istenilen sırayla gönderilmesi yada alınmasına 

imkan tanıyan protokoldür. 

Transponder: Dünya istasyonuna tekrar ulaştırmadan önce sinyalleri kuvvetlendiren uydu alıcı-vericisine 

verilen addır. 

Uniform Resource Locator (URL): WWW'da belirtilen internet üzerindeki ana sayfanın adresidir. 

Uplink (Üst Bağlantı): Dünyadaki istasyondan uyduya kadar varan iletişim hattıdır. 

Video Teleconference: İki yönlü görüntünün gerçekleştiği telekonferanstır. 

World Wide Web (WWW): Bir kişi, iş grubu yada bir kurum tarafından oluşturulan ana sayfaya erişim 

imkanı sağlayan grafiksel hypertext tabanlı internet aracıdır. 

Geniş Bölge Ağı (WAN): Uzunluğu 1 kilometreyi aşan, seri halde bulunan hattın oluşturduğu bir ağdır. 

Wideband: Genel olarak 64 Kbps'den 1,544 Mbps'ye varan kapasite ile iletişim ortamı oluşturmaya 

yarayan iletişim ekipmanlarından birisidir. 

Academic adviser (AA) (Akademik danışman) : Bir yüksekokulun öğretim üyeleri arasından seçilen ve 

öğrencilere sadece akademik konularda yardımcı olan ve akıl veren kişi. 

Academic year: (Öğretim yılı): Genellikle Eylülden Mayısa kadar süren resmi ders süresi. Değişen 

uzunlukta, yarıyıl (sömestr), üç aylık dönemler (trimestr), veya öğretim yılının dörtte birine tekabül eden 

dönemlere bölünebilir. 

Accreditation (Akreditasyon / Muadelet belgesi) : Ulusal anlamda kabul görmüş mesleki kuruluşlar veya 

bölgesel denklik kuruluşları tarafından kolejlerin ve üniversitelerin onaylanması. 

Add/Drop (Ders ekleme/ Ders bırakma): Bir dönemin başında öğrencilerin bir öğretmenin izniyle ders 

çıkartıp ekleyebildikleri süreç. 

Advance registration (Önceden kayıt): Diğer öğrencilerden önce ders seçme işlemi. 
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Advanced placement / Advanced standing (İlerlemiş statü): Lisans derecesi için normalde gerekli olan 

bazı derslerden öğrencinin daha önceki eğitimi veya deneyimine dayanarak muaf tutulması. 

Affidavit of support: Bir kişiden veya kuruluştan gelen ve para yardımı sağlanacağını söyleyen resmi belge. 

Assistantship (Asistanlık): Bir yüksek lisans öğrencisine mali yardım için verilen ve karşılığında öğrencinin 

eğitimde veya laboratuvar gözetiminde eğitici asistan; veya araştırma asistanı olarak araştırmalarda 

hizmet verdiği burs.  

Associate degree (Ön-lisans diploması): İki yıllık bir eğitim döneminden sonra verilen diploma; son 

(mesleki) veya transfer (diploma programının ilk iki yılı) diploması olabilir. 

Asynchronous (Eş zamanlı olmayan):Öğrencilerin internete bağlanabildikleri veya mektupla eğitim söz 

konusu olduğunda gelen postalarına ulaşabildikleri sürece nerede ve ne zaman isterlerse ders 

alabilecekleri biçimde bir uzaktan eğitimi anlatan terim. Bknz. “Synchronous.” 

Audit (Dinleyici öğrenci olmak):Derse bir diplomaya yönelik kredi almadan katılmak. 

Baccalaureate degree (Bakalorya derecesi):Bir çok B.D. koleji ve üniversitesinin mezunlarına verilen lisans 

derecesi. 

Bachelor’s degree (Lisans diploması):Beşeri ilimler ve fen bilimleri veya mesleki konularda ortalama dört 

yıllık tam-zamanlı öğrenimin 

tamamlanmasından sonra verilen diploma. 

Bulletin (Bülten):Her yıl üniversite veya kolej tarafından yayımlanan ve verilen akademik ana dalların 

ayrıntılarını ve bunları tamamlamak için gereken koşulları içeren bir yayın. Genellikle kurumun sunduğu 

her dersi sıralar ve açıklar. 

Campus (Kampus):Bir kolej veya üniversitenin yapılarının yerleştiği arazi. 

Carrel (Çalışma Yeri): Bir kütüphanede genellikle yüksek lisans öğrencileri için ayrılmış kişisel çalışma yeri. 

Önce gelen alır esasıyla bazen bir ücret karşılığındadır. 

Certificate of Eligibility (Uygunluk Sertifikası):Bir öğrencinin kabul edildiği kurum tarafından verilen ve 

öğrencinin vize almasına olanak sağlayan bir B.D. resmi evrakı. 

Coed (Kız erkek karışık):Hem kız hem de erkek öğrenci alan kolej veya üniversite; aynı zamanda hem kız 

hem de erkek 

öğrencilerin kaldığı yurtlara da verilen addır. 

CGFNS:Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools / Yabancı Hemşirelik Okulu Mezunları 
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Komisyonu 

Class rank (Sınıf sıralaması):Bir öğrencinin mezun olduğu sınıftaki akademik yerini gösteren bir sayı veya 

oran. 100 öğrencisi olan bir sınıfta birinci sıradaki öğrenci sınıf sıralamasını 1/100 olarak gösterir. Sınıf 

sıralaması yüzdelerle de gösterilebilir. 

College (Üniversite / Yüksekokul / Kolej):Lisans eğitimi sağlayan, ve bazı durumlarda, lisansüstü 

dereceleri de veren lise sonrası kurum. Kolej, İşletme Koleji gibi farklı bir anlamda, üniversitenin bir 

bölümü için de kullanılabilir, 

College catalog (Kolej katalogu):Bir üniversitenin akademik programları, hizmetleri, giriş şartları, ve 

öğrenci yaşamı hakkında bilgi veren resmi yayını. 

Community, technical, or junior college (Community, teknik, veya junior kolej):Güzel sanatlar önlisans 

derecesi (A.A. veya A.S.) dahil en çok iki yıllık programlar sunan lise sonrası kurum. 

Conditional admission (Şartlı kayıt kabul):Bir koleje ey üniversiteye kişinin derslerini tamamlamasına 

veya kesin kayıt yaptırmadan önce belirli kriterlere uyması şartına bağlı olan akseptans. 

Core requirements (Temel dersler):Diploma programının tamamlanması için zorunlu temel dersler. 

Course (Ders):Bir dönem boyunca haftada bir ila beş saatlik (veya daha fazla) düzenli olarak 

programlanmış sınıf toplantıları. Bir diploma programı belirlenmiş bir sayıda zorunlu ve seçmeli derslerden 

oluşur ve kurumdan kuruma değişir. 

Course load (Ders yükü):Belli bir dönemde alınan derslerin veya kredilerin sayısı. 

Credits (Krediler):Üniversiteler tarafından, akademik bir diploma için gerekli olan derslerin 

tamamlanmasını (geçerli not alınan) kaydetmek için kullanılan birim. Katalogda üniversitenin diplomaları 

için gerekli olan kredilerin çeşidi ve sayısı anlatılır ve sunulan her ders için “kredi saat” veya “birim” değeri 

belirtilir. 

Culture shock (Kültür şoku):Sizinkinden son derece farklı olabilecek yeni bir ülkeye ve yeni bir kültüre 

uyum sağlamanın zihinsel şoku. 

Cut (Asmak):Derste izinsiz olarak bulunmamak. 

DAT:Dişçilik okullarına başvuranlar için gerekli olan Dental Admission Test / Dişçilik Giriş Testi. 

Day student (Gündüzcü öğrenci) :Kampus sınırları dışında ve üniversite tarafından yönetilmeyen bir yerde 

yaşayan ve derslere girmek için her gün kampusa gidip gelen öğrenci. 

Dean (Dekan):Belli bir meslek okulunda veya bir üniversite kolejinde yönetici veya en yüksek otorite. 
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Degree (Diploma / Unvan):Önceden belirlenmiş bir eğitim programının tamamlanması sonucunda bir 

kolej, üniversite veya meslek okulu tarafından verilen diploma veya unvan. 

Department (Bölüm):Bir okulun, kolejin veya üniversitenin belli bir konuda eğitim verdiği (örneğin, 

İngilizce bölümü, tarih bölümü) idari alt bölümü. 

Dissertation (Tez): Doktoranın( Ph.D.) en son koşullarından biri olarak sunulan, özgün bir araştırma 

konusu üzerinde yazılmış tez. 

Distance education (Uzaktan eğitim):Öğrenci ve eğitmenin aynı zamanda aynı yerde olmadığı resmi 

eğitim. 

Doctorate (Doktora, örneğin, Ph.D.):Bir üniversite tarafından lisans ve mastır derecelerinden sonra en az 

üç yıllık bir yüksek lisans çalışmasını tamamlamış, ve akademik yeteneklerini sözlü ve yazılı sınavlarda ve 

tez olarak sunduğu özgün araştırmasıyla kanıtlamış öğrencilere verilen en yüksek derece. 

Dormitories (Yurtlar):Bir kolej veya üniversitenin kampusta kalan öğrencilerine ait kalacak yer. 

Drop:“Withdrawal” a bakın. 

ECFMG:Educational Commission for Foreign Medical Graduates / Yabancı Tıp Mezunları için Eğitimsel 

Kurul 

ECFVG:Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates / Yabancı Veterinerlik Mezunları için 

Eğitsel Komisyon 

ERAS:Birleşik Devletler de tıp alanında ihtisas pozisyonu almak kullanılan Electronic Residency Application 

System / Elektronik İhtisas Uygulama Sistemi . 

Electives (Seçmeli dersler):Hedeflenen diploma programında gerekli kredileri tamamlamak için, zorunlu 

derslerin dışında ayrıca alınan dersler. 

Extracurricular activities:Üniversite derslerinin dışında üstlenilen ders dışı faaliyetler. 

Faculty (Öğretim üyeleri):Bir eğitim kurumunun eğitim kadrosunda, bazen de idari kadrosunda yer alan 

üyeleri. 

Fellowship (Burs):Genellikle yüksek lisans öğrencilerine verilen mali yardım bursu. 

Fees (Harçlar):Üniversitelerin, verdikleri kurumsal hizmetleri karşılamak için eğitim ücreti dışında aldıkları 

tutar. 

Final (Dönem sonu sınavı):Belli bir ders konusunda o dersin süresi boyunca ele alınan her şeyi kapsayan 

birikimli sınav. 
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Financial aid (Mali yardım):Öğrenciye eğitim masraflarını, ücretleri ve yaşama harcamalarını karşılaması 

için önerilen her türlü para, borç, ve oku/çalış programlarını içeren genel bir terim. 

Flunk (Çakmak): Bir sınav veya derste başarısız olmak. 

Foreign student adviser (FSA):Aynı zamanda uluslararası öğrenci danışmanı (ISA) olarak da bilinir. 

Üniversitelerde yabancı öğrencilere kanunlar, vizeler, akademik kurallar, sosyal adetler, dil, mali veya 

yerleşme sorunları, seyahat planları, sigorta ve hukuksal konularla ilgili olarak bilgi veren ve yol gösteren 

kişi. 

Fraternities (Erkek öğrenci derneği):Birçok A.B.D. kampusunda rastlanılan erkeklere ait sosyal ve 

yardımsever kuruluş. 

Freshman:Lise, kolej veya üniversitede birinci sınıf öğrencisi 

Full-time student (Tam-zamanlı öğrenci): Bir kuruma kaydolarak ders yükünün tamamını alan öğrenci. 

Ders sayısı ve saatler kurum tarafından belirlenir. 

GMAT:Graduate Management Admission Test / Yüksek Lisans Yönetimi Giriş Testi iş idaresi veya işletme 

programlarına başvuranlar için gereklidir. 

Grade/Grading system (Not / Not sistemi) :Öğrencinin akademik çalışmasının değerlendirilmesi. Birleşik 

Devletler'deki okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde kullanılan ölçek çeşidi – harfli notlar, geçti/kaldı, 

yüzde. Kurumların çoğu öğrencinin akademik çalışmasının kalitesini belirlemek harfli notlar kullanırlar: “A” 

(mükemmel), “B” (iyi), “C” (orta), “D” (ortalamanın altında), ve “F” (kalır). Lisans öğrencilerinin eğitimine 

devam etmesi için çalışmalarından “C” ve üstünü alması gerekir; Yüksek lisans öğrencilerinde ise “B” ve 

üstü gereklidir. “P” (geçer), “S” (yeterli) ve “N” (kredisiz) notları da kullanılır. Yüzde ölçeğinde, en yüksek 

not yüzde 100dür. Genellikle geçebilen en düşük not yüzde 65 ila 70dir. 

Grade point average (GPA) (Not Ortalaması):Başarıyı her dersten alınan notların sayısal ortalaması esas 

alınarak kaydeden bir sistem. 

Graduate / Graduate Program (Mezun / Yüksek lisans programı):Lise veya üniversite seviyesinde bir 

eğitim programını tamamlayan öğrenci. Üniversitedeki yüksek lisans programı elinde lisans diploması olan 

öğrenciler için hazırlanmış eğitim programıdır. 

Grant (Bağış):Mali yardım çeşidi. 

GRE:Graduate Record Examination / Mezuniyet Sicil Testi , genellikle tıp, dişçilik veya hukuk gibi mesleki 

programların dışındaki konularda yüksek lisans okullarına başvuran adaylar için istenir. Hem GRE genel 

testi hem de belirli konularda konu testleri verilir. 

High school (Lise):A.B.D.’de lise dengi okullara verilen isim. 

Honors program (Üstün Başarı Programı):Yüksek notları olan öğrenciler için daha zor program. 
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Incomplete: Tamamlanmamış (izin alınarak) bir ders için not yerine verilen bir işaret. Öğrenciye ödevlerini 

tamamlaması için belli bir süre tanınır. bu süreden sonra tamamlanmamışsa, “F” (kalan bir not) verilir. 

Independent study (Bağımsız çalışma): Bir sınıf ortamı dışında üstlenilen resmi sınıf çalışması. Genellikle 

bir okutman tarafından izlenir. 

  

Institute of technology (Teknoloji Enstitüsü):Bilim ve teknoloji alanında uzmanlaşmış bir yüksek eğitim 

kurumu. 

Intensive English Program (IEP)(Yoğun İngilizce Programı (YİP):Genellikle haftada 20 ila 30 saat sınıfta 

ders içeren bir çeşit İngilizce dil programı. 

Internal Revenue Service (IRS) (Devlet Gelirleri Hizmeti):B.D.de gelir vergilerini toplayan hükümet 

kuruluşu. 

International Student Adviser (ISA) (Uluslararası Öğrenci Danışmanı):Üniversitelerde yabancı öğrencilere 

kanunlar, vizeler, akademik kurallar, sosyal adetler, dil, mali veya yerleşme sorunları, seyahat planları, 

sigorta ve hukuksal konularla ilgili olarak bilgi veren ve yol gösteren kişi. 

Internship (Staj):Mesleki deneyim kazanması için bir öğrenciyi çalışma ortamına yerleştirmek. 

Junior:Lise, kolej veya üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi 

Language requirement (Dil gerekliliği):Bazı yüksek lisans programlarının derece alabilmek için 

öğrencilerin kendi dilleri dışında bir dilde daha temel okuma ve yazma yeterliliği olması koşulu. 

ders verir. Dersler eğitim asistanlarının yönettiği küçük grup tartışmalarıyla desteklenebilir. 

Lease (Kira sözleşmesi):Bir apartman dairesini veya başka mülkü kiraya veren (ev sahibi) ve kiralayan 

arasındaki anlaşmayı gösteren hukuki belge. 

Lecture (Ders/Konferans):Bir kolej veya üniversitede alışılagelmiş eğitim yöntemi. Profesör 20 ila bir kaç 

yüz öğrenciye ders verir. Dersler eğitim asistanlarının yönettiği küçük grup tartışmalarıyla desteklenebilir. 

Liberal arts (“liberal arts and sciences,” “arts and sciences”) (Beşeri ilimler):Konusu insan olan 

(hümaniter) bilimler, sosyal bilimler ve fen konularında yapılan akademik çalışmalara verilen ad. Aynı 

zamanda “beşeri ilimler ve fen” veya “sanat ve fen” de denir. 

Loan (Ödünç para):Bireye (veya kuruluşa) bazen faiziyle birlikte olmak üzere geri ödemek şartıyla verilen 

para. 

LSAT:Law School Admission Test / Hukuk Okulu Giriş Testi, mesleki hukuk programlarına ve Amerikan 

hukuk okullarında bazı lisansüstü hukuk programlarına başvuranlar için istenir. 
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Maintenance (Geçim):Oda (yaşama alanı) ve pansiyon (yemekler), kitaplar, giyim, çamaşırhane, yerel 

ulaşım ve diğer küçük masraflar gibi bir üniversiteye devam etmekle ilgili masraflara denir. 

Major (Ana dal):Öğrencinin yoğunlaşmak istediği konu. 

Major professor/thesis adviser (Ana dal profesörü / tez danışmanı):Araştırma dereceleri için, öğrenciyle 

planlama ve araştırma planı seçme, araştırmayı yürütme, sonuçları sunma konularında yakın çalışan 

profesör. Ana dal profesörü öğretim üyelerinden oluşan ve ilerlemeyi ve sonuçları gözden geçirmek için 

kurulan komitenin başındadır. 

Master’s degree (Master derecesi):Lisans eğitiminden sonra bir yıllık eğitimi içeren koşulları yerine 

getiren öğrencilere bir yüksek eğitim kurumu tarafından verilen derece. 

MCAT:Medical College Admission Test / Tıp Okulu Giriş Testi. A.B.D. tıp okullarına başvuran adaylardan 

istenir. 

Midterm exam (Ara sınav):Akademik dönemin yarısı tamamlandıktan sonra o noktaya kadar işlenmiş 

bütün ders konularını kapsayan sınav. 

Minor (Yan dal):Öğrencinin dersler arasında ikinci en çok yoğunlaşmak istediği konu. 

NCLEX-RN:Kayıtlı hemşireler için lisans sınavı. Bu sınav her eyalette gereklidir ve hemşirenin o eyalette 

çalışabilmesi için bu sınavdan geçmesi gerekir. 

Non-resident student (Eyalet içinden olmayan öğrenci):Eyaletin ikametgah şartlarını karşılamayan 

öğrenci. Okul ücretleriyle harçlar ve kabul politikaları eyalet içinden ve dışından olanlar arasında farklılık 

gösterebilir. Uluslararası öğrenciler genellikle eyalet dışından olarak sınıflandırılır ve eğitim ücretleri 

açısından daha sonra eyalet içinden statüsüne geçme olasılığı çok düşüktür. 

Notarization (Noter onayı):Bir kamu görevlisi (A.B.D.’de noter olarak bilinir) veya yemin etmiş bir avukat 

tarafından bir belgenin (veya beyanat veya imzanın) gerçek ve doğru olduğunun onaylanması. 

NRMP:National Resident Matching Program / Ulusal İhtisas Düzenleme Programı. A.B.D. tıp okullarına 

başvuranlar içindir. 

Part-time student (Yarı-zamanlı öğrenci):Üniversiteye kayıt yaptırmış ama üniversitenin tam ders yükü 

koşulunu karşılamak için gereken en az kredi sayısını (genellikle 12) almayan öğrenci. 

Placement test (Yerleştirme sınavı):Öğrenciyi belirli bir konuda uygun derslere yerleştirmek amacıyla o 

alandaki akademik becerisini ölçmek için uygulanan sınav. 

Plagiarism (Eser hırsızlığı):Başka bir kimsenin sözlerini veya fikirlerini sanki kendinizinmiş gibi kullanmak. 

Postdoctorate (Doktora sonrası):Doktoralarını tamamlayanlar için tasarlanmış eğitimler. 
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Postgraduate (Lisansüstü): Yüksek lisans derecesini tamamlamış bireylerin eğitimi. Aynı zamanda yüksek 

lisans eğitimi için de kullanılır. 

Prerequisites (Ön-koşullu dersler):Öğrencinin daha üst seviyede bir program veya derse kayıt 

yaptırabilmesi için tamamlaması gereken programlar veya dersler. 

President (Başkan):Bir akademik kurumun rektörü veya en yüksek idari memuru. 

Professional degree (Meslek derecesi):Tıp, dişçilik, veterinerlik veya hukuk gibi alanlarda lisans 

derecesinden sonra elde edilir. 

Qualifying examination (Yetenek sınavı): Bir çok yüksek lisans bölümünde, doktora derecesi için gerekli 

olan ders çalışmalarını tamamlayan ancak tezine başlamamış öğrencilere bir sınav uygulanır. Bu sınav 

sözlü veya yazılı, veya hem sözlü hem yazılı olur ve devam etmek isteyen öğrencilerin bu testi geçmesi 

gerekir. 

Quarter (Üç aylık dönem):Ortalama 10 ila 12 haftalık eğitim süresi. 

Quiz (Küçük sınav):Kısa yazılı veya sözlü sınav. 

Recommendation, Letter of (“personal recommendation,” “personal endorsement,” or “personal 

reference”) (Tavsiye Mektubu):Başvuru yapanın niteliklerini öne çıkartan, o kişinin karakterini ve işini 

bilen bir profesör veya işveren tarafından yazılmış mektup. Ayrıca “kişisel tavsiye”, kişisel onay”, veya 

“kişisel referans” olarak da adlandırılır. 

Registration (Kayıt):Bir öğrencinin bir çeyrek dönem, sömestr veya trimestr boyunca alacağı dersleri 

seçmesi işlemi. 

Residency (İhtisas):Seçilen bir uzmanlık dalında kliniksel eğitim. 

Resident assistant (Yerleşik yardımcı [RA]):Kampus yatakhanelerinde yatakhane müdürüne yardımcı olan 

ve genellikle yatakhane yaşamıyla ilgili sorunları veya soruları olan öğrencilerin ilk irtibat noktası olan 

kimse. RA’lar genellikle hizmetlerine karşılık bedava kalacak yer alan kolej öğrencileridir. 

Reverse culture shock (Ters kültür şoku):Yurt dışında yaşadıktan sonra ülkesine dönen kişilerin yaşadığı 

kültür şoku. 

R.N: Kayıtlı hemşire. 

Sabbatical (Ücretli izin):Aynı fakültede altı veya yedi yıl çalışmış öğretmen veya profesöre verilen ücretli 

izin. Amacı öğretim üyesine yoğunlaştırılmış bir eğitim için süre vermektir. 

Scholarship (Burs):Eğitim için mali yardım ödeneği, genellikle lisans diplomasında verilir, okul ücreti ve 

harçlardan muafiyet şekline dönüşebilir. 

mailto:uzem@klu.edu.tr
http://kluzem.kirklareli.edu.tr/


                                

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Tel: 444 40 39  e-posta: uzem@klu.edu.tr  web: http://kluzem.kirklareli.edu.tr 

 

Scholastic assessment test (Akademik Değerlendirme Testi [SAT]):Birçok A.B.D. koleji ve üniversitesi 

tarafından lisans programına kabul için istenen ve matematik ve İngilizce becerilerini ölçen çoktan-seçmeli 

test. 

School (Okul):İlk, orta veya lise okulları için kullanılan bir terim. Aynı zamanda “kolej”, “üniversite”, veya 

“kurum” kelimelerinin yerine veya eğitim veren her yer için, -- örneğin hukuk okulu, yüksek lisans okulu 

gibi, -- kullanılan genel bir terim. 

Semester (Sömestr / Yarıyıl):15-16 hafta veya öğretim yılının yarısı kadar süren eğitim süresi. 

Seminar (Seminer):Bir çeşit küçük grup eğitimi. Bağımsız araştırmalar ve sınıf tartışmaları bir eğitim 

görevlisinin rehberliğinde sürdürülür. Genellikle dördüncü sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 

açıktır. 

Senior: Lise, kolej veya üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi 

Social Security Number (Sosyal Sigorta Numarası [SSN]):A.B.D. hükümeti tarafından yaşlılık, dul ve 

yetimler ve maluliyet için maaştan yapılan kesintiler için insanlara verilen bir numara. Düzenli olarak 

çalışan herkes SSN almak zorundadır. Birçok kurum bu numarayı öğrenci kimlik numarası olarak kullanır. 

Sororities (Kız öğrenci derneği): Birçok A.B.D. kampusunda bulunan kız öğrencilere ait sosyal, akademik 

ve hayırsever kuruluşlar. 

Sophomore: Lise, kolej veya üniversitede ikinci sýnýf öğrencisi 

Special student (Özel / Uzman öğrenci): Derslere giren ancak diploma programına kayıtlı olmayan 

öğrenci. 

Subject (Ders): Bir yüksek eğitim kurumunun müfredat programının bir parçası olarak sunulan bir 

akademik daldaki ders. 

Survey course (Araştırma dersi):Geniş bir ilgi alanının temel konularını ele alan ders. 

Synchronous (Eş zamanlı):Eğitimin belirli bir zamanda ve genellikle belirli yerlerde verildiği uzaktan eğitim 

çalışma programı. 

Syllabus (Ders programı):Akademik bir derste ele alınan konuların ana hatları. 

Teachers’ college (Öğretmen koleji):Öğretmen eğitimi ve ilgili alanlarda derece veren yüksek eğitim 

kurumu, veya öğretmenler için mesleki hazırlık veren kolej veya üniversite. 

Teaching assistant (Öğretim Asistanı [TA]):Üniversiteden bir çeşit mali yardım karşılığında kendi 

konusunda lisans derslerine eğitmen olarak giren yüksek lisans öğrencisi. 
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Tenure (İşinde kalabilme hakkı):Değerli bir araştırma ve yayım sicili olan kıdemli öğretim üyelerine verilen 

pozisyon. Amacı akademik özgürlüğü korumaktır. 

Test (Sınav):Sınav; bir öğrencinin akademik bilgisini ölçmenin her türlü yöntemi. 

Thesis (Tez):Lisans veya master derecesi için bir adayın belirli bir konu üzerinde yaptığı araştırmanın 

sonuçlarını içeren yazılı çalışma. 

TOEFL Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi [TOEFL]):Anadilleri 

İngilizce olmayan adaylar için İngilizce dili yeterlilik testi. 

Transcripts (Transkript / Not dökümü):Bir öğrencinin eğitim karnesinin resmi kopyası. 

Transfer (Geçiş yapmak):Bir diploma eğitimini tamamlamak için bir üniversiteden diğerine nakil işlemi. 

Trimester (Üç-aylık dönem):Öğretim yılı boyunca 16 haftalık 3 eşit dönemden oluşan eğitim süresi. 

Tuition (Okul ücreti):Bir kurumun eğitim karşılığı aldığı ücret (kitap ücretleri hariç). 

Undergraduate studies (Lisans eğitimi):Liseden mezun olduktan sonra ön-lisans diploması veya lisans 

diploması alabilmek için bir kolej veya üniversitede iki veya dört-yıllık program. 

University (Üniversite):Hem lisans hem de yüksek lisans diploması veren büyük bir orta eğitim sonrası 

kurum. 

USMLE:U.S. Medical Licensing Examination / A.B.D. Tıp Lisansı Sınavı. 

VAT:Veterinary Aptitude Test / Veterinerlik Yetenek Testi, bir çok A.B.D. veterinerlik okuluna 

başvuranlardan istenir. 

VMCAS:Veterinary Medical College Application Service / Veterinerlik Tıp Okulu Başvuru Hizmetleri. 

Veterinerlik tıp okulları için veri toplayan kapsamlı bir hizmet. 

Vocational schools (Meslek Okulları):Öğrencileri yarı-profesyonel veya teknik işler için hazırlayan 

kurumlar. 

Withdrawal (Geri çekilme):Bir dersi bırakmak veya bir kurumdan ayrılmak için idari prosedür. 

Zip code (Posta kodu):Birleşik Devletler'deki posta dağıtım bölgelerini gösteren bir dizi sayı. 

 

 

Not: İnternetten toplanan terimler ve manaları ile oluşturulmuş bir sözlüktür. 
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