
ZAMANLAMA  

Üniversite başvurusundaki en önemli etken zamanlamadır. 

 

Üniversitelerin kayıt tarihlerini, sınav tarihlerini bilmeli ve 
buna uygun bir zaman çizelgesi hazırlamalısınız. 

ABD = 1 - 15 Ocak 

Birleşik Krallık (BK) = 15 Ocak (çoğu program için) 

Kanada = Mart 

Avusturalya = Ekim 



Önemli başvuru bileşenleri 

   Üniversitelerin “oldukça önemli” olarak gördüğü başvuru 
bileşenleri: 

 

İngilizce dil sınavları (IELTS, TOEFL)  %80 

Tüm derslerdeki notlar       %75 

Üniversite hazırlık ders notları     %73 

Müfredatın zorluğu        %62 

 

 

NACAC Admissions Trends Survey – 2018-9 

 



Önemli başvuru bileşenleri 

   Üniversitelerin “oldukça önemli” olarak gördüğü başvuru 
bileşenleri: 

 

Sınav sonuçları (SAT, ACT)   %46 

Kişisel yazı         %23 

Öğrenci ilgisi        %16 

Okul danışmanı tavsiye mektubu  %15 

Öğretmen tavsiye mektubu    %14 

NACAC Admissions Trends Survey – 2018-9 



Önemli başvuru bileşenleri 

   Üniversitelerin “oldukça önemli” olarak gördüğü başvuru 
bileşenleri: 

Sınıf  sıralaması   %9 

Ders dışı faaliyetler  %6 

Portfolyo     %6 

AP / IB sınavları   %6 

Görüşme    %6 

   İş       %4 

SAT konu sınavları %2 

NACAC Admissions Trends Survey – 2018-9 



Durum değerlendirmesi 

Bölüm tercihinizi yaptınız mı? 

Başvurmak istediğiniz üniversiteleri belirlediniz mi? 

 

Kesin gireceğiniz 2 üniversiteyi belirlediniz mi? 

Muhtemelen gireceğiniz 2 üniversiteyi belirlediniz mi? 

 

Seçtiğiniz tüm üniversitelerin kayıt tarihlerini ve istedikleri 
belgeleri biliyor musunuz? 

Common App / UCAS'a kayıt yaptınız mı? 



Durum değerlendirmesi 
 

Diğer başvuru belgelerinizde tanımlanmayan, kendinizi 
diğer adaylardan farklı kılacak olan kişisel yazınız hazır mı? 

ABD için: SAT, ACT, AP, TOEFL/IELTS, SAT Subject 
sınavlarını aldınız mı? Almadıysanız sınav ve kayıt 
tarihlerini biliyor musunuz? 

Öğretmen ve danışman tavsiye mektuplarınız hazır mı? 

Burs veya mali destek için gerekli araştırmayı yaptınız mı? 

 

 

 



ABD 

 

Çoğu üniversitenin başvuru tarihi 1 Ocak – 15 Ocak 
arasıdır.  

Test Optional üniversitelere başvurabilirsiniz. 

Community College'lara başvurabilirsiniz. 

Burs imkanı diğer ülkelere göre daha fazla olsa da gayet 
kısıtlıdır. 

 

 



ABD 



Birleşik Krallık 
 

Çoğu üniversitenin başvuru tarihi 15 Ocak 2022’dir. 

Oxford, Cambridge, tıp, veterinerlik bölümleri: 

   15 Ekim 2021 

ACT / SAT gibi merkezi sınavlara girmek gerekmez. 

UCAS üzerinden en fazla 5 üniversiteye başvurabilirsiniz. 

Programlar 3 yıllıktır. 

Matura öğrencisi olmayanların büyük bir ihtimal ile 
Foundation olarak bilinen hazırlık sınıfı okumaları veya ACT / 
SAT / AP gibi sınavları almaları gerekecektir. 

Burs imkanı yoktur. 

 

 



UCAS 



Kanada 
 

Çoğu üniversite için son başvuru tarihi 1 Mart’tır. Bazı 
üniversiteler Ocak ayında başvurup, Mart ayına kadar 
evrak göndermenizi isteyebilir! 

SAT/ACT gibi merkezi sınava girmek gerekmez. 

Üniversitelere direk başvurulur, Common App veya 
UCAS gibi başvuru merkezi yoktur. 

Yabancı öğrencilere burs nadiren verilir. 

 



UniversityStudyCa 



Avusturalya 
 

Çoğu üniversite için son başvuru tarihi Ekim ayındadır. 
Güz dönemi Eylül yerine Şubat’ta başlar. 

Matura öğrencileri için SAT/ACT gibi merkezi sınava 
girmek gerekmez fakat matura öğrencisi olmayanların 
SAT/ACT ile bir adet AP sınavı almaları gerekir. 

Üniversitelere direk başvurulur. 

Yabancı öğrencilere burs nadir verilir.a 

 



UAC 



Burs talebi 
 

Mali destek veya burs için: 

Destek talebi ABD’de üniversiteye girişinizi etkiler. Diğer 
adaylardan daha yüksek notlar ve skorlar sunmalısınız. 

Tam burs yoktur. Ailenizin ne kadar istediği değil, en fazla 
ne kadar verebileceği dikkate alınır. 

Kanada`da nadiren, BK ve Avusturalya`da neredeyse hiç 
verilmez. 

ABD: Need blind – Amherst, Harvard, MIT ve Princeton, 
Yale. 



  Üniversite seçimi? 

Kendi özelliklerinize uygun 

Bütçenize uygun 

Üniversite ile bölümü de araştırın 

Elde ettiğiniz not ortalaması, test sonuçları gibi sayısal 
değerler üniversitenin geçmiş verileri ile örtüşüyor mu? 

 



  Üniversite seçimi? 

En iyi üniversite mi en uygun üniversite mi? 

 

Akademik / coğrafi konum / öğrenci sayısı / 

   kütüphane / ders dışı faaliyetler / şehir 

 

YÖK onayı? 

 

 



YÖK 



Eylül / Ekim 2021 

 Öğretmenlerinizden tavsiye mektubu rica edin. Bu yazı için onlara bir ay 
süre vermelisiniz. 

 Kişisel yazınızı başlamadıysanız hemen başlayın. 

     Common App / UCAS. 

 11. sınıf  sonundaki not dökümünüzü (İng.) çıkartın.  

 Üniversite listenizi oluşturun. Üniversiteleri hayal, muhtemel ve kesin 
olarak üç eşit gruba ayırın. 

 Aralık SAT sınavı için son kayıt günü 4 Kasım. 

 Aralık ACT sınavı için son kayıt günü 12 Kasım. 

 



Ekim 2021 

 Kişisel yazınız iki kere gözden geçirilmiş olmalı. 

 Üniversite listeniz oluşmuşsa, akademik, sosyal çevre ve coğrafi olarak size 
uygun olduğunu düşündüğünüz üniversiteler varsa, üniversitenin akademik 
koşullarının üstünde notlarınız ve test sonuçlarınız varsa ABD için erken 
başvuru yapabilirsiniz. Early Decision ve Early Action olarak ikiye ayrılır. Son 
başvuru tarihi genelde 1 Kasım'dır. 

 Üniversiteleri tam araştırmadıysanız, stres ve kağıt işini azaltmak için, bu 
üniversiteye gitmekten emin değilseniz, arkadaşlarınız erken başvuruyor diye, 
notlarınızı yükseltmeniz için güçlü bir güz dönemine ihtiyacınız varsa  

  ERKEN BAŞVURMAYIN! 

 Oxford, Cambridge veya tıp için son başvuru tarihi 15 Ekim'dir. 

 



Kasım 2021 

Öğretmenlerinizden tavsiye mektuplarını almış olmalısınız. 

Kişisel yazınızı tamamlanmış olmalı. 

Not dökümünüzü hala çıkartmadıysanız çıkartın. 

Not ortalamaları üniversitelere gönderilir.  

Üniversite listeniz tamamlanmıştır. 

 



Aralık 2021 

 

Bitirip gönderdiğiniz yazı ve başvuruların birer kopyasını 
saklayın. 

ABD: Üniversitelere başvurularınızı yapın. 31 Aralık'a 
bırakmayın. Sistemlerde yoğunluktan dolayı bir arıza 
oluşursa başvurunuzu yapamazsınız. 



Ocak 2022 

Çoğu ABD üniversitesi için son başvuru tarihleri: 

   1 veya 15 Ocak 2022. 

 

BK üniversiteleri için son başvuru tarihi: 

   15 Ocak 2022. 

 

Matura öğrencisi olmayıp Avusturalya’ya başvurmak 
isteyenler SAT veya ACT ile AP sınavlarını baharda almalı. 



Şubat 2022 

 

Üniversite Lise 4 güz dönemi notlarını görmek isterse, 
gerekli formları bana verin. Not dökümü için sekreterliğe 
başvurun. 

 

Kanada üniversiteleri için teker teker başvurularınızı yapın. 

 

 

 



Mart 2022 

 

BK üniversitelerine 15 Ocak itibarı ile yapılan başvuruların 
kabul/ret cevapları 31 Mart itibarı ile verilir. 

 

AP sınavı almak isteyenler Mart'ta AP sınavına kayıt 
olmalı. 



Mart 2022 

 

Üniversitelerin son dönem notlarını da incelediklerini 
unutmayın. 

 

Okulda faal olun. Şayet bekleme listesine alındıysanız, 
üniversite bu dönemde ne tür faaliyetler yaptığınızı 
öğrenmek isteyecektir. 



Nisan 2022 

Nisan sonuna doğru ABD kabul/ret mektupları gelmeye 
başlayacaktır. 

 

Karar verdiğiniz üniversiteyi bana bildirin. 1 Mayıs. 

 

Konaklama seçenekleri için üniversite ile görüşmeye 
başlayın. 



Mayıs 2022 

1 Mayıs itibari ile sizi kabul eden ABD üniversiteleri 
arasından birini kabul etmeli ve kararınızı tüm 
üniversitelere bildirmelisiniz. 

 

31 Mart itibarı ile sizi kabul eden BK üniversitelerinden 
birini 8 Mayıs itibarı ile seçmelisiniz. 

 

Depozito ödemesini yalnızca bir üniversiteye yapın. 

 



Mayıs 2022 

 

Bekleme listesinde iseniz ve kabul edilmeniz halinde kayıt 
yaptıracaksanız başvurunuzu nasıl daha güçlü hale 
getireceğinizi üniversite kayıt ofisi ile görüşün. 

 

Kabul edildiyseniz vize işlemlerine başlayın. 

 

AP sınavları 4-15 Mayıs. 



Mayıs 2022 

 

Sizi kabul eden üniversitelerden birden fazlasına 
kayıt yaptırmayın. Diploma ve son dönem notlarınız 
sadece bir üniversiteye gönderilecektir! 

Kayıt parası vererek 1 Mayıs'tan önce yapmanız gereken 
seçimi uzatmaya çalışmanız başka bir öğrencinin 
üniversiteye kaydını engelleyecektir. 



Haziran 2022 

 

Son not dökümünüzün ve mezuniyet yazınızın okul 
tarafından üniversiteye gönderilmesini sağlayın. 

 

Avusturalya: SAT veya ACT için almak için son ay. 
Sınavdan sonra başvurunuzu yapın. 

 



Temmuz 2022 



Kaynakça 

Başvuru merkezleri: 

• Common Application: http://www.commonapp.org/ 

• UCAS: http://www.ucas.ac.uk/ 

• UniversityStudyCa: http://www.universitystudy.ca/  

• UAC: http://www.uac.edu.au/ 

 

Üniversite araştırma: 

• College Board: http://bigfuture.collegeboard.org/ 

• Unistats: https://unistats.direct.gov.uk/ 

• Education USA: http://www.educationusa.info/ 

• Study in UK: http://www.educationuk.org/turkey/ 

• UniversityStudyCa: http://www.universitystudy.ca/  

• UAC: http://www.uac.edu.au/ 

• Study in Australia http://www.studyinaustralia.gov.au/ 

 

 

 

 

      

Merkezi sınavlar: 
 

•SAT: http://sat.collegeboard.org/ 

•ACT: http://www.actstudent.org/ 

•AP: http://apcentral.collegeboard.com/ 

 
 
İngilizce sınavlar: 
 

•TOEFL: http://www.ets.org/toefl 

•IELTS: 

http://www.ielts.org/test_takers_information.aspx 
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