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m TAMER Bey öncelikle biraz 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

Ailem, tıp doktoru olan babamın 
işi dolayısıyla 1940’lı yıllarda ABD’ye 
yerleşmiş. Daha sonra da hiç Türkiye’ye 
dönmemişler. 1967 yılında Baltimore, 
Maryland’de doğdum. Liseyi Maryland 
Eyaleti’nde okuduktan sonra lisans 
eğitimimi Loyola Üniversitesi’nde burslu 
basketbol oyuncusu olarak tamamladım. 
Daha sonra Temple Üniversitesi’nde 
MBA eğitimi aldım. Halen Baltimore, 
Maryland’de eşim ve iki çocuğumla birlikte 
yaşamaktayım.
m Study in America’nın kuruluş amacı 

nedir ve tam olarak ne yapıyorsunuz?
Amerika’da okumak isteyen Türk 

öğrencilerin yaşadıkları zorlukları 
öğrenmem sonucu 18 sene önce Study 
in America’yı kurmaya karar verdim. 
İlk iş Amerika’daki üniversiteler ile 
görüşmelere başladım ve öğrenciler ile 
okullar arasında bir köprü kurdum. Bugüne 
kadar yüzlerce öğrencinin Amerika’daki 
önemli üniversitelere kabul edilmelerini 
sağladım. Ayrıca öğrencilerin okullara 
kabulleri sonrasında da onlarla iletişimi 
kesinlikle koparmıyorum ve eğitimleri 
süresince yaşadıkları sıkıntılar karşısında 
da kendilerine yol gösteriyorum.

Ayağımdan sakatlandım
m Daha önce ne işle uğraşıyordunuz?
Üniversitede iken NCAA’de oynuyordum. 

Bildiğim kadarıyla o sırada NCAA’de 
oynayan tek Türk basketbolcu bendim. 
Amacım NBA’de oynayan ilk Türk olmaktı, 
ancak ayağımdan geçirdiğim sakatlık bu 
hayalimi gerçekleştirmeme engel oldu. 
Bir süre ne yapacağım konusunda 
kararsız kaldıktan sonra finans 
analisti olarak Mobil Oil’de 
çalışmaya başladım. O işten 
çok memnun kalmadım ve 
sonrasında Study in America 
dönemi başladı.

 m ABD’de doğup 
büyümenize rağmen 
Türkiye’de okuyan birçok 
öğrenciye danışmanlık 
yaptınız ve onların 
oldukça önemli okullara 
kabul edilmelerini 
sağladınız. Nereden tanıyor 
Türkiye’deki insanlar sizi?

Bu işe başladığımda 
Türkiye’deki hemen 
hemen bütün bilinen 
liselere gidip öğrencilerle 
görüşmelerde bulundum. 
Ayrıca Türkiye’de birçok 
konferans verdim ve değişik 
organizasyonlarda bulundum. En 
son, geçen yıl Amerika’nın önemli MBA 
programlarının dekan ve direktörlerini 
bir araya getirerek bir panel düzenledim. 
Bu tarz etkinliklere ek olarak yardımcı 
olduğum öğrencilerimin de referanslarda 
bulunmaları, gazete ve televizyon 
röportajları gibi birçok faktör sayesinde de 
Türkiye’den talep görüyorum.

Sayıları yüzleri buldu
m Bildiğim kadarıyla Türkiye’de bu tip 

danışmanlık hizmetleri sunanlar var. 
Farkınız nedir? 

Özellikle son yıllarda Türkiye’de bu 
konuda büyük bir rekabet var. Study In 
America ilk kurulduğunda bizim dışımızda 
bu işi yapan yalnızca 4-5 şirket vardı. 
Şu an Türkiye genelinde yüzlerce firma 
var. Ancak sloganımızda da söylediğimiz 
gibi “Biz Farklıyız çünkü Amerika’dayız.” 
Benim Amerika’daki üniversiteler ile 
18 yıldır kurduğum ilişkiler var. Çoğu 
bilinen üniversitenin dekanını yakından 
tanıyorum. Ayrıca öğrencilerimi okullara 
yüz yüze görüşmelerle tanıtıyorum. Kısacası 
Türkiye’de bulunan diğer firmalardan en 
büyük farkımız Amerika’da olmamız ve 
birebir görüşmelerde bulunabilmemizdir. 
Son üç yıldır ise www.StudyinAmerica.com 
isimli web sitemizde öğrencilerle röportajlar 
yapmaya başladık. Bu röportajlar hem 
öğrencilerimin tanınmasını sağlıyor hem 
de ABD’de okumak isteyen öğrenciler için 
güzel bir motivasyon oluyor. Öğrencilerin 
dışında çok talep gören üniversitelerin 
dekanları ile de röportajlarımız var. Böylece 

m

DOĞDUĞUMUZ, 
büyüdüğümüz toprakları, 
ailemizi, dostlarımızı, 
alışkanlıklarımızı 
kısacası geçmişe 

dair her şeyimizi 
geride bırakıp yeni bir 
hayata başlamanın 
zorluklarını, ülkemizden 
uzakta yaşayan bizler 
çok iyi biliriz. Özellikle 
17-18 yaşında lise 
eğitiminin hemen 
ardından yurtdışına 
üniversite okumaya 
gidenler için bu durum 
daha da zordur. Henüz 
çok genç yaşta, 
ailelerinden uzakta 
hayatın zorluklarıyla tek 
başına mücadele etmek 
zorunda kalırlar.

1940’lı yıllarda 
ABD’ye yerleşen Türk bir ailenin 
1967 yılında Baltimore’da doğan 
çocuğu Tamer Türkman, ABD’de 
doğup büyüyen bir Türk olarak 
bu sıkıntıları yaşamamış olsa 
da onlara yol göstermeye karar 
vermiş. O yalnızca Türk öğrencilerin 
ABD’de önemli okullara girmelerini 
sağlamıyor, aynı zamanda ABD’de 
okudukları süre içerisinde de onlara 
yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. 

ABD’deki okullar ve Türk 
öğrenciler arasında bir köprü 
kurmak amacıyla kurduğu Study 
in America adlı şirketinde bugün 
belki de dünyada daha önce 
görülmemiş bir hizmete imza atıyor 
ve StudyinAmerica.com isimli web 
sitesinde öğrencileriyle röportajlar 
yapıp, tanınmalarını ve daha kolay 
iş bulmalarını sağlıyor.

Amerikan üniversiteler arası 
Basketbol Ligi’nin (NCAA) önemli 
bir oyuncusuyken kurduğu NBA 
hayalleri, ayağındaki bir sakatlık 
nedeniyle son bulan Tamer 
Türkman, belki hayal ettiği gibi bir 
basketbolcu olarak değil ancak 
çok farklı bir meslekte başarıdan 
başarıya koşuyor şimdi!
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NBA’deki ilk 
Türk olacaktı

öğrencilere yön veriyor

m Öğrencinin herhangi bir alanda çok başarılı 
olması iyi bir üniversiteye kabulü için yeterli 

midir?
Kesinlikle hayır. Öğrencinin hem akademik 

hem de sosyal özelliklerinin güçlü olması 
gerekiyor. Gerekli sınavlardan ellerinden 

geldikçe yüksek puanlar almaları ve not 
ortalamalarını yüksek tutmaları önemli. 
Bir öğrencinin dosyasını okul içi ve 
dışı aktiviteler, stajlar ve gönüllü işler 
tamamlamaktadır.

 m Sizce Türkiye’deki liseler 
öğrencilerini ABD’de eğitim görmek 
üzere yeterince iyi hazırlıyorlar mı? 
Yoksa öğrencilerin mutlaka ekstra bir 
kurs görmeleri şart mı?

Türkiye’de özel liseler yurtdışı 
eğitimi için öğrencileri oldukça iyi 

hazırlıyorlar. Hatta birçok özel lisede IB 
(International Baccalaureate) programı 

var. Türkiye’de hem Avrupa hem de 
Amerika’daki liselerle rekabet edecek kadar 

iyi bir eğitim sistemi mevcut. Devlet liseleri 
ve fen liselerindeki öğrenciler de iyi bir eğitim 

alıyorlar ancak ABD’ye gelmeden önce ekstra 
İngilizce dersi almaları genellikle gerekli oluyor. 
m Amerika’nın iyi üniversitelerinden birinde 

okumak isteyen bir öğrenci veya ailesi bu kapsamda 
nasıl bir bütçe ayırmalıdır?

Her üniversitenin ücreti birbirinden farklı. Öğrenciler ve 
aileleri ilgilendikleri üniversitelerin web sitelerine girerek yıllık 

ücretler ve burs imkanları hakkında detaylı bilgi alabilirler. 

Not ortalaması öNemlİ

öğrenciler birinci ağızdan okulların şartları, 
kampus hayatı gibi konularda bilgi sahibi 
olabiliyorlar. Eklemek istediğim önemli 
bir nokta ise son dört yıldır yalnızca Türk 
öğrencilere değil Azeri öğrencilere de 
hizmet ediyoruz. 
m Türk öğrenciler dışında Azeri 

öğrencilerle de ilgilenmenizin nedeni 
nedir? 

Dört yıl önce Azerbaycan’da yaşayan 
bazı öğrencilerle tanışma fırsatı yakaladım, 
bana yaşadıkları bir takım zorluklardan 
bahsettiler. Biz de Azerbaycan’a giderek 
orada çeşitli konferanslar düzenledik. Ben 
Azerileri de Türk olarak görüyorum. Ortak 
kültürümüz ve geleneklerimiz göz ardı 
edilemeyecek kadar fazla. Azeri gençlerin 
de ABD’deki eğitimden faydalanmaları en 
büyük amaçlarımızdan biri!
m Türkiye’den ve Azerbaycan’dan size 

başvuran öğrencilerin profili nedir?
Öğrencilerimi iki gruba ayırabilirim. 

Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler 
genellikle lise son sınıfı okurlarken bizimle 
çalışmaya başlıyorlar. Kendilerini 8-9 ay 
süren bir çalışma sonucu uygun okullara 
yerleştirmeye çalışıyoruz. Yüksek lisans 
eğitimi almak isteyen öğrencilerim 

ise genellikle lisans eğitimlerini kendi 
ülkelerinde tamamlamış ve kariyerlerinin 
başında olan başarılı gençlerden 
oluşuyorlar. Şunu belirtmeliyim ki; 
Azerbaycan’dan görüştüğüm yüksek lisans 
öğrencilerimin çoğu devlet tarafından burs 
alıyorlar. Azerbaycan devleti bu konuda 
genç profesyonellere çok yardımcı oluyor.

Bazıları Türkiye’ye 
dönüyor

m Yanılıyorsam düzeltin lütfen. ABD’de 
eğitim gören Türk öğrencilerin çoğunluğu 
eğitim sonrası Türkiye’ye dönüyorlar. 
Bunu neye bağlıyorsunuz?  

Dönen de var kalan da. Burada 
kariyerlerine devam eden öğrencilerim 
azımsanmayacak sayıda. Ancak birçok 
öğrencimin bir noktada Türkiye’ye geri 
döndüğü bir gerçek. Erkek öğrencilerim 
genellikle askerlik görevlerini yerine 
getirmek veya aile işlerinin başına geçmek 
üzere geri dönüyorlar. Bazı öğrencilerim ise, 
yabancı öğrencilere mezun olduktan sonra 
tanınan bir yıllık ABD’de çalışma hakkını 
(OPT) değerlendirip, tecrübe kazandıktan 
sonra Türkiye’ye dönüyorlar. 

m Eski bir basketbolcusunuz. 
Basketbola olan ilginiz halen devam 
ediyor mu?

Etmez olur mu? Altı yaşımdan beri hem 
oynuyorum hem takip ediyorum. Enes 
Kanter, Deniz Kılıçlı, Doğuş Balbay gibi 
Türk gençlerini burada görmek beni çok 
gururlandırıyor. Ayrıca StudyinAmerica.
com’da bu yıl NBA takımlarından Utah Jazz 
tarafından seçilen Enes Kanter’le yaptığım 
röportajı bulabilirsiniz.
m StudyinAmerica.com’da öğrencilerle 

yapılan röportajların videoları çok 
profesyonel. Özel bir çekim ekibiniz mi 
var?

Belirli bir çekim grubu ile çalışmıyorum 
ancak çalıştığım insanlar işlerini çok iyi 
yapıyorlar. Çekimler için oldukça zaman ve 
emek harcanıyor. 
m Türkiye’de tanıdıklarınız var mı? Ne 

sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?
Akrabalarım Türkiye’de yaşıyor. Her 2-3 

senede bir ziyaret ediyorum.
m Günün birinde Türkiye’ye tamamen 

yerleşmeyi düşünür müsünüz?
Türkiye’de bulunduğum zamanlardan 

çok büyük keyif alıyorum. Belki emekli 
olduktan sonra yerleşebilirim.


