
Mr. Dodo, Miss Coco ve  
Mr. Bobo ile Lisans  
Derecelerini Öğrenelim!
Bu sayımızda Mr. Dodo, Miss Coco ve Mr. Bobo bizlere 
Lisans eğitimi dereceleri hakkında açıklama yapacaklar.

Miss Coco: Dodo, 
International Education 

Dergisi ’nin geçmiş sayılarında yer alan 
Lisans eğitimi hakkında bilgileri okurken 

bazı terimler gözüme çarptı. Bu terimlerin 
bir kısmını biliyorum ama birkaç tanesi 

hakkında pek bir bilgim yok. 
Mesela LL. B. nedir?  

Mr. Bobo: AD, yani Associate Degree, 
Türkiye’deki gibi 2 yıllık ön lisans eğitimine 

denk gelen akademik bir derecedir. Size bir de 
Prep.’in ne olduğunu da açıklayayım. Yurt dışında 

Prep School olarak kısaltılmış University – Preparatory 
School (Üniversiteye Hazırlık), öğrencileri üniversite 
eğitim hayatlarına hazırlar. Uluslararası öğrenciler için 

Prep School daha çok hem yabancı dil öğrendikleri, 
sosyal ve kültürel aktivitelere katıldıkları hem de 

üniversiteye hazırlandıkları bir eğitim 
türüdür.

Mr. Dodo: LL. B. yani 
the Bachelor of Laws, hukuk bilimleri 

alanında lisans eğitimi tamamlandıktan sonra 
alınan akademik derecedir. The Bachelor of Science 

( B.Sc.) ve the Bachelor of Arts (B.A.) derecelerinin 
aksine LL. B. henüz mezuniyet sonrası için çok yaygın 

bir akademik derece değildir. Örneğin Almanya gibi pek 
çok ülke öğrenciler mezuniyetlerinden sonra hukuk 

alanında çalışabilmeleri için bir sınava daha tabi 
tutulmaktadırlar. B.A. ve B. Sc. Derecelerini 

biliyorsun değil mi?
Miss Coco: Tabii ki biliyorum. B.A.  

üniversite veya yükseköğrenim kurumlarını beşeri 
bilimler alanında lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler 

tarafından hak edilen akademik bir derecedir. Sosyal Bilimler 
ve Dil Bilimleri, Enformasyon ve Ticari Bilimler bölümlerinden 
mezun olan öğrenciler bu dereceyi hak ederler. B. Sc. ise fen 

bilimleri alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin hak ettiği 
akademik derecedir. Fakat bazı ülkelerde veya okullarda 
Ekonomi, İktisat gibi bölümleri bitiren öğrenciler B. Sc. 
derecesi kazanırken kimi okullarda ve üniversitelerde 

B.A. derecesi kazanmaktadır. Bobo, AD nedir?

Ankara  Tevfik Fikret Okulları öğrencileri Ali Akpınar, 
Aylin Akpınar ve Ece Çapanoğlu’na katkılarından dolayı 

teşekkür ederiz. Genç çizerlerimizi yeteneklerinden ve 
yaratıcılıklarından dolayı kutlarız.
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