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AMERİKA'DA STAJ TECRÜBESİ 

Çimen ELİAS, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 6. sınıf

Amerika'da staj yapmak hiç de düşündüğümüz  kadar 
zor değil aslında. Birçoğumuz sırf başvuru aşamasını 
gözümüzde çok büyüttüğümüz için ilk adımı 
atamıyoruz. Dilerim bu yazı ilk adım ve daha sonrakiler 
için size yol gösterir, yüreklendirir. 
 
Başvurular; 
 
Öncelikle Amerika'ya staj başvurusu yapmanız için 
hiçbir zaman ne çok geç ne de çok erken değildir. Eğer 
3. sınıftan daha alt bir sınıftaysanız araştırma yapmak 
için gitmenizi ve laboratuvar ortamının tadını 
çıkarmanızı tavsiye ederim. Eğer 4. sınıf ve ya daha üst 
bir sınıftaysanız; o zaman da klinik deneyimler için 
uygun bir zamanlama olacaktir. 
 
Amerika’daki fakültelere staj için iki şekilde 
başvurabilirsiniz; ilk olarak bazı okulların “Elective 
Clerkship Program” dedikleri, her üniversitede olmasa 
da çoğumuzun adını hali hazırda bildiği üniversitelerde 
 bulabileceğimiz bir seçenek var. Eğer seçmeli staj 
programına dahil olmayı planlıyorsanız Harvard, 
Northwestern gibi üniversitelerde bu seçeneği 
bulabilirsiniz. Bunun için her okulun bir başvuru tarihi 
vardır. Bazı üniversiteler sadece Amerika vatandaşı 
olan öğrencileri kabul ederken kimi üniversiteler de 
uluslararası öğrencilere açıktır. Bunu gitmek istediginiz 
 üniversitenin web sitesine girerek araştırabilirsiniz. Bu 
stajlar yine birkaç aylık ve istediğiniz herhangi bir 
bölümde ücret karşılığı yapılabilmektedir ve bu ücret 
yine her üniversiteye göre değişmektedir. 
Ayrıca genelde bu seçmeli staj programlarının bazı 
şartları da olmaktadır. Bazıları 3. sınıftan sonraki 
öğrencileri kabul ederken bazıları ise İngilizce 
düzeyinizi gösteren bir belge (ki bu genelde Amerika 
için TOEFL olmaktadır) şartını koşar. Bu da yine her 
üniversiteye  göre değişmektedir. 
Örnek olarak Harvard için;  
http://www.hms.harvard.edu/registrar/fservices/cdex

c.html web sitesine bakabilirsiniz. Eminim google size 
bu konuda yeteri kadar yardımcı olacaktır. 
 
Diğer bir seçeneğiniz  de üniversitedeki hocalara mail 
atmaktır ki bu genellikle çoğumuzun tercihidir. 
Şansınızın  daha fazla olması için birçok üniversiteye 
mail atmali ve önceden hangi bölümde staj yapmak 
istediğinizi veya eğer araştırma için gidiyorsaniz nasıl 
bir konuda çaliışmak istediğinizi belirlemelisiniz. 
Mailinizde ne kadar kararli olduğunuzu, neden o 
üniversiteye gidip o bölümde çalışmak istediğinizi çok 
uzun olmamak kaydıyla (bence bu maksimum iki kısa 
paragraf olmalı) belirtmelisiniz. Ayrıca iyi ve özenle 
hazırlanmış bir özgeçmiş (CV) de işinizi 
kolaylaştıracaktır. Daha önce farklı bir okulda staj 
yapmışsaniz (bu Avrupa ülkelerinden biri veya kendi 
fakülteniz dahilinde de olabilir) oradan aldığınız 
referans mektubunu da ekleyebilirsiniz. Ben bunun sizi 
bir adım öne çıkaracağı kanısındayım. Bu 
arada hocalara mail atarak başvurulan staj 
taleplerinde, genelde herhangi bir İngilizce yeterlilik 
sınavı almanız gerekmez. 
 
Mail atarken etkili, güzel bir İngilizceyle kısa ve öz bir 
mail atmanız en yararlısıdır; kolay okunabilen ve sizin 
ne yapmak istediğinizi içeren... 
 
Peki maili kime atmalıyım? 
 
Genelde mail’i kime atacağımız, o kişiyi nasıl 
bulacağımız kafamızdaki en büyük soru işareti olur. 
Öncelikle hangi okula ve bölüme gideceğinize karar 
verin, daha sonra web sitesinde o bölümdeki 
doktorlara ulaşıp, gideceğiniz bölümün başkanı başta 
olmak üzere tüm doktorlara mail atabilirsiniz. 
 
Mail yollamaya olabildiğince erken bir zamanda 
başlarsanız beklediğiniz okullardan kabul gelmediği 
takdirde başka üniversitelere de başvurma şansınız 
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olur. Mailleri yollamaya başlamak için ikinci dönemin 
başı uygun bir zamandır. 
 
Yani yukarıda da bahsettiğim gibi, burada Erasmus 
Programı’ndaki gibi hazır önünüze sunulmuş bir staj 
olanağı yok; daha cok sizin çabalamanızı, sabırlı ve 
kararlı olmanızı gerektiren bi süreç söz konusu ama 
inanın bu düşündüğünüz kadar da zor değil. 
 
Daha sonra karşı taraftan kabul beklemeye 
koyulursunuz. Bazen mail attığınız kişiden kabul öncesi 
referans mektubu isteği de gelebilir. Bunun için sizi 
tanıyan herhangi bir hocadan yardım alabileceğiniz gibi 
fakültenizin program direktöründen de referans talep 
edebilirsiniz. Kimi fakülteler özellikle program 
direktörünüzden referans isteyebilirler. 
 
Kabul Sonrası; 
 
Eğer stajınızı yaz tatili esnasında yapacaksanız bir 
problem yok; ama stajınızı dönem esnasında yapıp, 
stajı tıpkı erasmusta olduğu gibi saydıradabilirsiniz. İşte 
daha sonra devreye öğrenci işleri girer; kabul geldikten 
sonra öğrenci işlerine başvurup hangi staji Amerika’da 
almak istediğinizi bildirirsiniz ve öğrenci işleri 
aracılığıyla anabilim dalından izin çıkarılır ama bunun 
için her anabilim dalından izin çıkmaz ve bu kısım en 
fazla uğraş ve sabır gerektiren kısımdır. Yine de orada 
yaşayacağınız tecrübeleri göz önünde bulundurursak 
buna fazlasıyla değer. 
 
Kalacak yer ve masraflar; 
 
Eğer “elective clerkship program”ı  için gidiyorsaniz 
size kalacak yer konusunda okul yardımcı olabilir ama 
genelde birçok şeyi kendiniz halledersiniz ve karsi taraf 
staj icin size hibe vermez (cok nadir de olsa araştırma 
yapmak için ödenek alabilirsiniz ama bu biraz kişinin 
şansına kalmış). Yine de benim tavsiyem gitmeden 
önce sizinle irtibat halinde olan sorumlu kişiye bu 
konuları danışmanız ve yurt olanağını sorgulamanız ve 
hatta sizi kabul eden hocaya da bu konu hakkında 
danışabilirsiniz. Bu şekilde hiç ummadığınız olanaklara 
bile sahip olabilirsiniz. 
 
Kiralık evler için  www.craiglist.com dan gideceğiniz 
bölgedeki ilanlara bakabilirsiniz. Gittiğiniz eyalete ve 
şehre göre değişmek üzere kira için en 600 doları 
gözden çıkarmalısınız. 
Mail attığınız ev sahiplerine okula ne kadar uzak 
olduğunu sormayı ihmal etmeyin, bölge adı aynı olsa 
dahi karşınıza beklediğinizden daha uzak bir mesafe 

çıkabilir. Bunun için de 'Google Earth'den 
yararlanmanızı tavsiye ederim. Buradan kullanacağınız 
ulaşım aracını, hangi araçla kaç dakika süreceğini ve 
hatta bisiklet yollarına kadar herşeyi bulabilirsiniz. 
 
Vize; 
 
Vize için birkaç ay önceden elçilikten randevu almanız 
gerekebilir. Elective Clerkship için farklı, kendi 
ayarladığınız staj için gidiyorsanız farklı vize 
başvurularında bulunursunuz ama bunun için detaylı 
bilgiyi randevu almak için aradığınızda alabilirsiniz. 
Okulun size davetiye mektubu gönderdiğinden 
bahsetmeniz yardımcı olacaktır. 
 
Yine Amerika vizesi için Schengen vize başvurularında 
kullanılanlardan daha farklı çekilmiş vesikalık 
fotoğraflara ihtiyacınız olacak; o yüzden bunu 
fotoğrafçıya gittiğinizde belirtmeyi unutmayın(!!) ve 
okuldan da vize için transcript ve öğrenci belgenizi 
yanınızda bulundurun. Bir de kalacağınız yerin adresini 
vermeniz gerekebilir. 
 
Staj başvurularınıza başlarken etrafınızda daha önce 
giden kişilerin tecrübelerinden yararlanmakta büyük 
fayda var. Her farklı tecrübe işinizi daha da 
kolaylaştıracaktır. 
     
Evet, artık bir tek uçak biletini alıp (ki Genç Tur'dan 
alırsanız öğrenci indirimi oluyor) Amerika’daki tıp 
hayatının ve bilgi akışının tadını çıkarmak kalıyor... 
 
Dilerim bu yazı biraz olsun aklınızdaki sorulara cevap 
olmuştur. Bahsetmediğim, aklınıza takılan başka 
sorular varsa cimen_e@hotmail.com dan bana her 
zaman ulaşabilirsiniz. 
 
Yukarda anlattığım her tecrübede ve zorlukta yanımda 
olan  ve yardımlarını, tecrübelerini benden 
esirgemeyen sevgili arkadaşım Tuğçe Kalaycı'ya çok 
teşekkür ederim. 
 
Hepinize bol şanslar ve başarılarla dolu bir eğitim 
hayatı diliyorum... 
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