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UC B E R K E L E Y

UC Berkeley hakkında
UC Berkeley, California eyaletinde 1868 yılında
yürürlüğe giren “California Master Plan for Higher
Education” çerçevesinde kurulan UC - University of
California zincirinin ilk üniversitedir.
Eyaletin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren on adet
UC - University of California’nın en prestijlilerinden
biri olan UC Berkeley, San Francisco Körfezine karşı
toplamda yaklaşık 25.000 dönümlük alana yayılmıştır.
Yaklaşık 25.000 lisans öğrencisi ve 10.000 yüksek lisans
öğrencisi ile toplam yaklaşık 35.000 öğrenciye ev
sahipliği yapan UC Berkeley, yıllık 2.6 milyar dolarlık
bir bütçeye sahiptir.
Bugüne kadar 68 Nobel Ödülü kazanmış olan UC
Berkeley, Amerika ve dünya genelindeki üniversiteler
arasında oldukça üst sıralarda yer almaktadır.
Dünyanın en geçerli üniversite indeksi olan Shanghai
Jiao Tong University's Academic Ranking of World
Universities ve Times Higher Education World
University Rankings sıralamalarının ikisinde birden
2011 yılında “dünyada 4. üniversite “ seçilen UC
Berkeley, bazı branşlarda ise dünyada 2. veya 3.
üniversite olarak kabul edilmektedir.
Lisans Programları
UC Berkeley bünyesinde Natural Sciences and
Mathematics, Engineering/Technology and Computer
ve Social Sciences önde gelen Kolejlerdir. Toplamda
ise 300den fazla lisans programı uygulanmaktadır. Bu
p rog ra m la r a ra s ı n d a ü n i v ers itey i d ü n ya
dördüncülüğüne taşıyan branşlardan Mathematics,
Physics, Chemistry, Computer Science, Economics ve
Business ön sıralarda gelmektedir.
Başvuru ve Temel Kabul Şartları
UC Berkeley, kendisine yapılan Lisans programları
başvurusunun % 22lik bölümünü kabul etmektedir.
Lisans Programlarına başvuru, eğitime başlanacak
akademik yıldan en geç bir yıl öncesinde başlamakta
ve her yıl 30 Kasım tarihinde sona ermektedir.
Böylece her yıl Aralık ayında değerlendirmeleri yapılan
başvuruların inceleme sonucu, ertesi Mart ayında
başvuru sahibi öğrencilere bildirilmektedir.
UC Berkeley tarafından uluslarararası öğrenciler için
istenen başvuru şartları arasında öncelikle ACT
Assessment ve ACT Writing Test veya SAT 1 Reasoning
Test (Kimya ve Mühendislik alanlarında ek olarak SAT
Subject Test - Math Level 2 ile birlikte Biology,
Chemistry ve Physics alanlarından biri ) istenmektedir.
İngilizce seviyesi açısından ise IELTS sınavından 7
(Akademik Modül) veya üstü, TOEFL sınavından ise
IBT - 80 puan almış olmak gerekmektedir.
Ayrıca öğrencilerin Personal Statement, Application
Self - Reported Academic Records, Affidavit of Support
ve California Residency for Tuition Purposes sunması
gerekmektedir.

Kabul Şansını Artıran Diğer Uygulamalar
UC Berkeley gibi bir üniversite için kabul şansını
artıracak olan bazı diğer uygulamalar da önemlidir.
Bunlar arasında Pre-College Enrichment ve College
Credit Programları olarak bilinen Yaz Dönemi
Programlarını başarı ile bitirmiş olmak, sosyal açıdan
MUN veya Münazara katılımı, Lise - Öğrenci
Meclis/Konsey Üyeliği, sosyal kulüp ve derneklere
üyelik, yardım kuruluşlarının faaliyetlerine katılmış
olmak sayılabilir.
Ayrıca her ne kadar Lise mezuniyeti kağıt üzerinde
yeterli olsa da Lise ortalamasının yüksek olması, kabul
şansını artıran bir başka uygulamadır.
Konaklama
UC Berkeley 1. sınıf öğrencileri, (Freshmen) her
kampüste bulunan Residence Halls bünyesinde
kalabilmektedir. Ayrıca çoğu kampüste öğrenciler için
Private Homes, Apartments ve Rooming Houses
bünyesinde kalmak ta mümkündür.
Doğal olarak Private Homes, Apartments ve Rooming
Houses’da kalmak isteyen öğrenciler, yemek ve benzeri
ihtiyaçlarını kendileri karşılamakta ve ilgili giderleri
kendi aralarında bölüştüğünden, daha ekonomik
koşullarda konaklama şansına sahip olabilmektedir.
Maliyetler
UC Berkeley Lisans Programlarının yıllık ücreti,
yaklaşık olarak eğitim için 34.000 USD, Residence Halls
bünyesinde konaklama, kitap, sağlık sigortası gibi
giderler karşılığı ise 18.000 USD olmak üzere toplam
yıllık 52.000 USD civarında gerçekleşmektedir.
Öğrencinin konaklama açısından Private Homes,
Apartments veya Rooming Houses tercihi yapması
durumunda, toplam ücret belirli oranda düşmektedir.
Söz konusu ücretlere öğrencinin şahsi harcamaları (cep
harçlığı, ulaşım, kargo gibi başvuru masrafları ve
ücretleri vb.) ve Üniversite Danışmanı - College
Counsellor ücreti dahil değildir. Özellikle bir Üniversite
Danışmanı - College Counsellor ile çalışmak, öğrencinin
kabul şansını önemli ölçüde artırmaktadır. Başka bir
deyişle College Counselor için ödenen danışmanlık
bedeli, öğrencinin ilk başvurusundan, kabul sonrası
ders seçimine uzayan bir danışmanlık hizmeti karşılığı
olduğu için, öğrenci açısından oldukça önemli bir
destek unsurudur. Eğitimde Yurtdışı Açılım, UC
Berkeley başvurusu yapmayı düşünen öğrencilere
Üniversite Danışmanı - College Counsellor olarak
hizmet vermektedir.
UC Berkeley öğrencilerinin pek azı, bazı kampüslerde
bulunan Student Cooperatives bünyesinde çalışarak
konaklama ve diğer giderlerini az da olsa düşürme
şansına sahip olabilmektedir. Research veya Teaching
Assistant pozisyonu ise, bu uygulamanın dışında ve
duruma göre bazı giderleri karşılayabilecek görevlerdir.
Ancak bu pozisyonlar ile görevlendirilen öğrenciler,
akademik başarı konusunda zorlanabilmektedir.

