DIABLO VALLEY COLLEGE

INTERNATIONAL
EDUCATION CENTER
at Diablo Valley College

Diablo Valley College (DVC)
California eyaletinde Pleasant Hill ilçesinde 1949 yılında kurulmuş olan Diablo Valley College, Berkeley ile
San Francisco'nun yanında Diablo Dağı eteklerinde yerleşik bir halk yüksekokuludur. Okumaya olanak sağlayan
güvenli ve dost bir ortam sağlar. DVC'nin hedeflerinden biri de, toplumun her üyesine yüksek öğrenime giriş
olanağı ve üniversite derecesine bütçeye uygun bir yol sunmaktır. A.B.D.'de geçerli olan Lisans Derecesinin
(Bachelor's Degree) ilk iki yılında eğitim olanağı sunan DVC, California'daki tüm kamu yüksekokullarının en
başarılı üniversite geçiş programlarından birine sahiptir.

Diablo Valley College’da (DVC) eğitim görmek için dört mükemmel neden
1. Mükemmel bir Akademik eğitim: DVC’de 2 yıl + Üniversitede 2 yıl = Lisans Derecesi.
DVC’de iki yıl eğitim gördükten sonra öğrenciler, başka bir üniversiteye yatay geçiş
yaparak Lisans eğitimlerini iki veya daha fazla yılda tamamlama seçeneğine sahip olurlar.
•
•

DVC’den UC Berkeley'e, A.B.D.'deki diğer eğitim kurumlarına oranla daha fazla sayıda öğrenci geçiş
yapmaktadır.
DVC'nin uluslararası öğrencilere UC Davis, UC Irvine, UC Merced, UC Riverside, UC Santa Barbara
ve UC Santa Cruz’a girme garantisi veren bir “Geçiş Kabul Garantisi” (TAG) vardır. Buna ek olarak
DVC, San Francisco State University, San Jose State University ve San Diego State University gibi
üniversiteleri içine alan, 23 tane California eyalet üniversitesi ile yatay geçiş anlaşması yapmıştır.

2. Mükemmel bir Değer: Lisans Eğitiminize DVC’de başlamanız, dört yıllık bir üniversiteye
başlamanıza göre binlerce dolar tasarruf etmenizi sağlar.
•

DVC’de tam zamanlı uluslararası bir öğrencinin bir akademik yıllık eğitim ücreti yaklaşık 6800
dolardır ($) ve bu da Amerika’daki en düşük eğitim ücretlerinden biridir.

3. Mükemmel Öğrenci Hizmetleri:
•

•

DVC’nin Uluslararası Öğrenci Kabulü ve Hizmetleri Dairesi (International Students Admissions and
Servives Office: ISAS) öğrencilere DVC’de geçirdikleri süre boyunca başarılı olmalarını ve
eğlenmelerini sağlayacak şekilde destek verir. ISAS personeli, her öğrenciye okula kabul danışmanlığı,
akademik yönlendirme, ders kayıtları, göçmenlik, konut, sağlık sigortası ve çalışma danışmanlığı ile
özel ilgi gösterir.
DVC’nin İngilizce dil eğitim merkezi olan “Uluslararası Eğitim Merkezi” (International Education
Center: IEC), sizi üniversite eğitiminize hazırlayacak yoğun akademik İngilizce dili programları
sunmaktadır. IEC’deki öğrencilerin DVC’ye geçiş yapmasına yardımcı olunduğundan geçiş süreci
oldukça basit olur ve zaman yitimi önlenir.

4. Mükemmel bir Konum: DVC, California’daki San Francisco Bay Area’da bulunan Pleasant
Hill kentindedir.
•
•
•
•
•

San Francisco’nun yörekentlerinden biri olan Pleasant Hill, toplum bilinci yüksek olan 34.000 kişilik
bir yerleşim olmasının yanı sıra her yıl ziyaretçi çeken küçük ve ilgi çekici bir kasabadır.
Yılın yaklaşık 300 gününün güneşli geçtiği Pleasant Hill’in ılıman bir iklimi vardır.
Pleasant Hill’den San Francisco şehir merkezine, doğrudan giden trenle 38 dakikada ulaşılabilmektedir.
San Francisco, dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak kabul edilir ve dünya ölçünlerinde müzeleri,
restoranları ve mağazalarıyla oldukça ünlüdür.
Hafta sonlarında yalnızca birkaç saat uzaklıktaki Sierra Nevada Dağları’nda kayağa gidebilir, Yosemite
Ulusal Parkı’nda doğa yürüyüşüne çıkabilir, Napa Vadisi’nde şarap tadabilir ve Pasifik Okyanusu’nda
sörf yapabilirsiniz.

Sunulan Programlar: Öğrenciler, 45 anabilim dalı ve 40 sertifika programı arasından seçim yapabilir. DVC,
güzel sanatlar ve fen bilimleri alanlarında ön lisans eğitimi (Associate Degree) programları, başarı sertifikası ve
dört yıllık üniversiteye yatay geçiş programları sunmaktadır. Sertifika ya da ön lisans programlarını tamamlayan
öğrenciler, uluslararası öğrencilere bir yıllık çalışma olanağı sağlayan “İsteğe Bağlı Uygulama Eğitimi”ne
uygun olurlar.
Başlangıç Tarihleri: Ağustos (Güz dönemi) veya Ocak (Bahar dönemi). IEC’de eğitim gören öğrenciler için
yaz dönemi ve kısa süreli eş zamanlı eğitime yazılma olanağı vardır.
Son başvuru tarihleri: Güz dönemi: 1 Haziran / bahar dönemi: 1 Kasım
Onaylı bir Eğitim Kurumu: DVC, bir devlet kamu yüksekokuludur ve “Batı Bölgesi Yüksekokul ve Ön
Eğitim Derneği”nin (Western Association of Schools and Colleges: WASC) “Kamu Okulları Kurulu”
(Community Colleges Commission) tarafından onaylanmış bir eğitim kurumu olup, Amerikalı öğrencilerin yanı
sıra uluslararası öğrencilere de nitelikli yüksek eğitim olanağı sunmaktadır.
Öğrenci sayısı: Yaklaşık olarak 21.000 tam gün ve yarım gün öğrencisi vardır.
Uluslararası öğrenci sayısı: 70’in üzerinde farklı ülkelerden gelen 1600’den fazla öğrencisi vardır.
Öğrenci etkinlikleri: DVC’nin tiyatro, dans, müzik, orkestra, topluluk önünde konuşma, işletme ve öğrenci
yönetimi gibi çeşitli ilgi alanlarını kapsayan 30’dan fazla öğrenci kulübü vardır. DVC, sporla ilgilenen
öğrencilere, erkekler ve kadınlar için olmak üzere beyzbol, basketbol, Amerikan futbolu, tenis, yüzme ve su
polosu gibi 13 farklı dalda üniversite düzeyinde spor yapma olanağı sunmaktadır. Öğrenciler ayrıca, dans, su
sporları, bovling, golf, Amerikan futbolu ve voleybol gibi beden eğitimi dersleri almaları konusunda desteklenir.
Konutlar: Uluslararası öğrencilerin yaşam kolaylıkları açısından çeşitli seçenekleri vardır. Öğrenciler,
Amerikan ailelerinin evlerinde kalabilir, üniversite yerleşkesine yürüyüş uzaklığında olan özel dairelerde
kalabilir ya da yaşayacakları konutları kendileri bulabilir. Amerikan ailelerinin yanında kalma, “Diablo Valley
Homestay” kurumu tarafından yönetilir ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi kurumun belirtilen şu ağ sitesinde
bulunabilir: http://www.diablovalleyhomestay.com/
Apartman dairesinde yaşama, “InteRЯesidentiaL Student Housing” kurumu tarafından yönetilir ve öğrenciler
kurumun belirtilen şu ağ sitesinden başvuru yapabilir: http://www.interresidential.com. Konutlarla ilgili daha
ayrıntılı bilginin bulunabileceği adres: http://www.dvc.edu/international/resources/housing.htm
Sağlık sigortası: F-1 vizesi taşıyan bütün öğrenciler her dönem DVC’den sağlık sigortası almak zorundadır.
Sağlık sigortası okul ücretine eklenir ve dönemin ilk iki haftası içinde ödenmelidir.
DVC’ye Kabul Koşulları: DVC’ye başvuru için, ABD lise diplomasının dengi bir diplomanız olmalı ve en az
16 yaşında olmalısınız. Anadili İngilizce olmayan öğrenciler ya da İngilizce eğitim veren bir liseden mezun
olmamış öğrenciler ayrıca, İngilizce dilinde yeterli olduklarının kanıtını sunmalıdır. DVC, IEC İleri B Düzeyi
öğrencilerini, TOEFL (500 PBT veya 61 IBT), ITEP 4 veya en az 5.5 IELTS puanını kabul eder. *PBT TOEFL
sınavlarına ABD içinde girilmelidir.

Kayıt için gerekli olan belgeler:
• Başvuru belgesi
• 50 $ (dolar) başvuru ücreti
• Lise notlarınızın bir kopyası (bütün öğrenciler için önerilir, ancak 18 yaşından küçükler için
ZORUNLUDUR)
• Pasaportunuz (varsa) kopyası
• İngilizce değilse, lise notlarınızın çevirisi (18 yaşından küçük bütün öğrenciler için ZORUNLUDUR)
• Mali destek kanıtı
• İngilizce yeterlik kanıtı: (TOEFL, IELTS, IEC İleri B Düzeyi veya ITEP puanı)
Koşullu Kabul: Öğrenciler, TOEFL, ITEP ya da IELTS sınavına girmeden de DVC’ye koşullu kabul edilebilir.
DVC, böyle bir durumda, bunun dışındaki gerekli maddeleri tamamlanmış başvuruyu aldıktan sonra öğrencinin
DVC’nin istediği tüm akademik koşulları yerine getirdiği ve İngilizce dil yeterliğinin kanıtını sunması
durumunda öğrenciye okula tam olarak kabul edileceğini gösteren “Koşullu Kabul Belgesi” verecektir.
Öğrenciler, IEC’de İleri B düzeyi olan en yüksek düzeyde İngilizce dil eğitimlerini tamamlayarak da DVC’ye
kabul edilebilir. Bu durumda öğrencilerin TOEFL veya IELTS sınavlarına girmesi zorunlu değildir.

DVC’nin 2016 - 2017 Yılı Öğrenim ve Diğer Ücretleri
Başvuru ücreti
Öğrenim Ücreti (değişebilir)
Sağlık Sigortası
Aile yanında kalma*
(2 aylık)

Bir defalık ödeme
Dönemde 12 birim (kredi) için (her birim 283 $)
Akademik yıl
Tek kişilik oda, hafta içi 2 öğün yemek (Pazartesi-Cuma)
ve hafta sonları 3 öğün dahil

50 $
6792 $
1116 $
1750 $

6975 $
Tek kişilik özel oda
3975 $
Çift kişilik paylaşımlı oda (kişi başı)
3475 $
Üç kişilik paylaşımlı oda (kişi başı)
*Aile yanında kalma en az 2 aylıktır.
**Apart-Yurt kirası içine mobilya, elektrik, su, havagazı ve kablosuz internet ücretleri dahildir.
Yerleştirme ücreti ve depozito toplam fiyata dahil değildir. Apartman yurtları yaz döneminde de
öğrencilere açıktır.
Apart-Yurt**(dönemlik)

Diablo Valley College Uluslararası Eğitim Merkezi (IEC)
Diablo Valley College Uluslararası Eğitim Merkezi (IEC), 2000 yılında açılmış ve açıldığı günden bu yana
sayıları 40’ı aşan ülkeden gelen öğrencileri olmuştur. Uluslararası Eğitim Merkezi, yoğun İngilizce, akademik
hazırlık ve Diablo Valley College (DVC) yüksekokuluna koşullu giriş olanakları sunmaktadır; DVC, UC
Berkeley üniversitesine bir numaralı öğrenci aktarması (yatay geçişi) yapan kamu yüksekokuludur! IEC, altı (6)
farklı düzeyde akademik ESL (İngilizce dil eğitimi) olanağı ve yılda her birisi 8 hafta süren 6 kurs dönemi
sunmaktadır. Ayrıca, IEC kadrosu DVC ile birlikte her yıl 3 akademik ‘köprü’ (geçiş) (“bridge”) programı
sunar.
En yüksek düzey İngilizce eğitimini tamamladıktan sonra IEC öğrencilerinin % 95’i, öğrenimlerini Diablo
Valley College yüksekokulunda ya da ABD’deki diğer yüksekokullar ve üniversitelerde sürdürür. Yatay geçiş
programı aracılığıyla öğrenciler, lisans derecesi programının ilk iki yılını bitirip çeşitli University of California
(Kaliforniya Üniversitesi) yerleşkelerine, California State University (Kaliforniya Eyalet Üniversitesi)
yerleşkelerine, özel ya da eyalet dışındaki başka üniversitelere geçiş yapabilir.

Uluslararası Eğitim Merkezi’nde (IEC’de) eğitim görmek için dört
mükemmel neden
Mükemmel bir Akademik eğitim:
•
•
•

Sınıftaki öğrenci sayısı, her öğretmene düşen öğrenci sayısını azaltmak, özel ilgi ve öğrenci başarısını
arttırmak için en çok 15 kişidir.
Yüksek yetenekli öğretmenlerin “Yabancı Dil İngilizce Öğretmenliği” (TESL), dilbilimi veya ilgili bir
alanda yüksek lisans derecesi ve yurt dışında öğretmenlik deneyimleri vardır.
Öğrenim istekli öğrenciler: IEC’deki öğrencilerin % 95'inden fazlası eğitimlerine DVC’de veya diğer
okullarda devam etmektedir.

Kolay Giriş:
• Kabul için gerekli basit koşullar: IEC başvuru belgesi, başvuru ücreti, bankadan mali durum belgesi
• DVC’ye geçiş için TOEFL gerekmez. IEC’de akademik dil kursunun (ESL) en yüksek seviyesini bitiren
öğrenciler TOEFL sınavına girmeden doğrudan DVC’ye geçebilir.
• Bir yıl içerisinde bir çok farklı program ve başlangıç tarihleri ile “sene kaybı” geçirmeksizin akademik
eğime devam etme imkanı
o Altı farklı dönemde başlayan, 8 haftalık “Akademik İngilizce Programı”
o Üç farklı DVC ara döneminde başlayan, 6-7 haftalık “Akademik Geçiş Programları”
Mükemmel Öğrenci Hizmetleri:
• Pek çok etkinlik düzenlemeleri, bunun yanı sıra gönüllü ve kamu hizmeti fırsatları.
• Haftalık çalıştaylar ve ev ödevi yardımı, DVC’ye geçiş, geçiş programı ile ilgili bilgi oturumları gibi
öğrenci danışmanlıkları ve akademik danışmanlık.
• DVC kütüphanesine, bilgisayar laboratuvarlarına ve kitap indirimlerine erişim.
Mükemmel Konum:
• IEC, her geçen gün hızla gelişen ve etrafında alışveriş, restoran, kafe, sinema, ve daha bir çok eğlence
merkezlerinin tam ortasında, Concord şehir merkezindeki Todos Santos Meydanı’nda karşısında eğitim vermektedir.
Ayrıca konum itibariyle Concord BART (Banliyö Tren) istasyonuna 5 dakika yürüyüş, DVC kampüsüne ise otobüs
ile 20 dakika mesafededir.
• Concord, San Francisco şehir merkezinin yaklaşık 45 dakika doğusunda yer almaktadır.

IEC Eğitim Programı Ücretleri ve Tarihleri 2016 - 2017:
Akademik İngilizce Program Ücretleri:
Başvuru Ücreti
Posta Ücreti
Etkinlik Ücreti
Sağlık Sigortası
Akademik İngilizce Programı
Eğitim Ücreti
Akademik İngilizce Programı
Eğitim Ücreti
Akademik İngilizce Programı
Eğitim Ücreti
Akademik İngilizce Programı
Eğitim Ücreti

Bir defalık ödeme
Uluslararası gönderilmiş bütün kabul paketleri için
geçerlidir
8 haftalık dönem için
8 haftalık dönem için

100 $
50$
80 $
230 $

8 haftalık dönem için

3200 $

16 haftalık dönem için

6040 $

24 haftalık dönem için

8900 $

32 haftalık dönem için

11420 $

Aile yanında kalma (8 haftalık)

Tek kişilik oda, hafta içi 2 öğün yemek (pazartesi cuma) ve hafta sonları 3 öğün yemek dahil

1750 $

Apart-Yurt* (8 haftalık)

Tek kişilik özel oda
Çift kişilik paylaşımlı oda (kişi başına)
Üç kişilik paylaşımlı oda (kişi başına)

2790 $
1590 $
1390 $

* Apart-Yurt kirası içine mobilya, elektrik, su, havagazı ve kablosuz internet ücretleri dahildir.
Yerleştirme ücreti ve depozito toplam fiyata dahil değildir. Apartman yurtları yaz döneminde de
öğrencilere açıktır.

2016 – 2017 Yılı Akademik İngilizce Program Tarihleri:
Dönem

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Oryantasyon Tarihi

2016 - 6. Dönem
2017 - 1. Dönem
2017 - 2. Dönem

26 Ekim – 14 Aralık
4 Ocak – 22 Şubat
27 Şubat – 13 Nisan

17 Ekim – 18 Ekim
3 Ocak – 6 Ocak
23 Subat - 24 Subat

2017 - 3. Dönem

24 Nisan – 14 Haziran

2017 - 4. Dönem
2017 - 5. Dönem
2017 - 6. Dönem
2018 - 1. Dönem

26 Haziran – 10 Ağustos
28 Agustos – 18 Ekim
23 Ekim – 13 Aralık
6 Ocak – 24 Şubat

17 Nisan – 18 Nisan
19 Haziran – 20 Haziran
23 Agustos – 24 Agustos
16 Ekim – 17 Ekim
4 Ocak – 5 Ocak

Akademik Geçiş (Bridge) Programı 2016 - 2017 Ücretleri:
“Bridge” Yerleştirme Ücreti

Bir defalık geri iadesiz

400 $

DVC Başvuru Ücreti

Bir defalık geri iadesiz

50 $

Hızlandırılmış Posta Ücreti

Bir defalık geri iadesiz

50$

Sağlık Sigortası

Sigorta zorunlu olup, okul oryantasyon gününden
başlayarak bir sonraki döneme kadar geçerlidir.

Eğitim Ücreti

2 adet DVC akademik dersleri kapsar

2300 $

Aile yanında kalma (8 haftalık)

Tek kişilik oda, hafta içi 2 öğün yemek (Pazartesi Cuma) ve hafta sonları 3 öğün yemek dahil

1750 $

Apart-Yurt* (8 haftalık)

Tek kişilik özel oda
Çift kişilik paylaşımlı oda (kişi başına)
Üç kişilik paylaşımlı oda (kişi başına)

2790 $
1590 $
1390 $

Dönemden
döneme
değişmektedir

*Apartman konut kirası içine mobilya ve elektrik, su, havagazı girer ve kablosuz internet girer.
Yerleştirme ücreti ve depozito toplam fiyata dahil değildir.

2016 – 2017 Yılı Akademik “Bridge” Program Tarihleri:
Güz “Bridge” (2016)
İlkbahar “Bridge”
Yaz “Bridge”
Güz “Bridge”

24 Ekim 2016 – 8 Aralık 2016
6 Mart 2017 – 27 Nisan 2017
26 Haziran 2017 – 3 Ağustos 2017
23 Ekim 2017 – 7 Aralık 2017

*Tarihler geçicidir ve değişebilir.
Onaylı bir Eğitim Kurumu: IEC, “İngilizce Dili Programı Onaylama Kurulu” (Commission on English
Language Program Accreditation: CEA) tarafından tam onay almış bir kuruluştur.
Uluslararası öğrenci sayısı: Her kursta 20 farklı ülkeden gelen 150 - 200 öğrencisi vardır.
Öğrenci Etkinlikleri: IEC, öğrencilere İngilizce becerilerini gerçek yaşamda uygulama için çeşitli olanaklar
sunar. California’nın eğlenceli ve heyecan verici çevresini görmek ve bunlardan yararlanmak için her hafta 3-5
kez hafta sonu gezileri, gönüllük fırsatları, akademik çalıştaylar ve günlük etkinlikler düzenlenir. IEC kış kayak
kampından Cuma ev ödevi yardımlarına, üniversite gezilerinden yardıma muhtaç insanların bulunduğu
derneklerindeki gönüllük faaliyetlerine varan bir çok etkinliği, eğlenceli bir okul gezisi olmanın ötesine geçerek
öğrencilerine verir. Ayrıca IEC’de öğrencilere etkinliklere katılmaları konusunda yalnızca yurtdışında eğitim
deneyimlerini genişletmeleri için değil, aynı zamanda İngilizce öğrenimlerini uygulamaya koymaları ve sınıf
arkadaşları ile çevreyi tanımaları için de destek verilmektedir.
Konutlar: Uluslararası öğrencilerin yaşam kolaylıkları açısından çeşitli seçenekleri vardır. Öğrenciler,
Amerikan ailelerinin evlerinde kalabilir, üniversite yerleşkesine yürüyüş uzaklığında olan özel dairelerde
kalabilir ya da yaşayacakları konutları kendileri bulabilir. Amerikan ailelerinin yanında kalma, “Diablo Valley
Homestay” kurumu tarafından yönetilir ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi kurumun belirtilen şu internet
sitesinde bulunabilir: http://www.diablovalleyhomestay.com/
Apartman dairesinde yaşama, “InteRЯesidentiaL Student Housing Services” kurumu tarafından yönetilir ve
öğrenciler kurumun belirtilen şu internet sitesinden başvuru yapabilir: http://www.interresidential.com.
Konutlarla ilgili daha ayrıntılı bilginin bulunabileceği adres:
http://www.dvc.edu/international/resources/housing.htm
Sağlık sigortası: F-1 vizesi taşıyan bütün yabancı öğrenciler her dönemin başında IEC’den sağlık sigortası
almak zorundadır. IEC, sağlık sigorta zorunluluğunu yalnızca, ülkelerinden sağlık sigortasını da içine alan resmi
bir burs alarak ABD’de okuyan F-1 vizeli yabancı öğrenciler için kaldırır.

Kayıt için gerekli olan belgeler:
• Başvuru belgesi
• 100 $ (dolar) başvuru ücreti
50 $ (dolar) posta ücreti
• Pasaportunuz (varsa) kopyası
• Mali destek kanıtı
16 yaşından küçükler programa başlayamaz
Yerleştirme: Tüm yeni IEC öğrencileri okul tanıma devresi sırasında İngilizce düzeylerinin belirlenmesi için
bir yerleştirme sınavına girerler. Bu yerleştirme sınavı sırasında öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, konuşma,
dilbilgisi ve dinleme becerileri değerlendirilir.
IEC, İngilizceyi yeni öğrenenler için ders vermemektedir. IEC öğrencisi olmaya aday olanlar, temel yazım
becerilerine sahip olmalı, tümce yazabilmeli ve basit paragrafları okuyup anlayabilmelidir. Bu becerileri
olmayan öğrenciler IEC’ye girebilse de kendilerinden özel öğretmen tutmaları ve bu becerileri edinene dek
temel düzeyde ders almaları istenebilir.

İletişim bilgileri ve internet sayfaları:
International Education Center at Diablo Valley College (IEC)
2151 Salvio Street, Suite 210, Concord, CA, 94520 USA
Tel: +1 (925) 676-4600 · Faks: +1 (925) 676-4200 ·
e-posta: iec@dvc.edu · web: www.iec-dvc.edu

Diablo Valley College (DVC)
321 Golf Club Road, Pleasant Hill, California 94523, ABD
Tel: +1 (925) 969-2196 Faks: +1 (925) 691-9503 ·
e-posta: isas@dvc.edu · web: www.dvc.edu/international/

