
 
 
UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service) İngiltere’de üniversite eğitimi almak 
isteyenlerin kullanmaları gereken çevrim içi bir sistemdir ve başvuru süreciyle ilgili tüm bilgileri 
içermektedir. www.ucas.com  
 
İsteyen liseler, üniversiteler, bağımsız danışmanlar veya danışmanlık kurumları UCAS merkezi 
olarak başvurmakta ve danışan öğrencilerine başvuru sürecinde destek verebilmektedir.  
 
UCAS kanalıyla en fazla 5 üniversiteye başvuru yapılabilmektedir ve sistem aşağıdaki gibi 
işlemektedir: 
Siteye ilk girişte Undergraduate (Lisans) başlığı altında 4 seçenek gelir; getting started 
(başlangıç), find a course (bölümü bulun), apply and track (başvuru  ve takip), finance and 
support (finans ve destek). 
 
1. Getting started başlığına girildiğinde; ayrıntılı bir başlangıç rehberi sunulmaktadır. Bu 
bölümde; hangi bölümün, hangi üniversitenin seçilmesi gerektiği ile ilgili ipuçları ve videolar 
bulunmaktadır. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili bilgilere de bu sekmeden 
ulaşılabilmektedir. 
  

2. Choosing a course sekmesinde ise aranılan bölümün hangi üniversitelerde olduğu, başvuru 
şartları ve şehir bazında arama ile ilgili çevrim içi bir araç bulunmaktadır. Bu çevrim içi arama 
aracı ile yaklaşık 40.000 seçeneğe ulaşılabilmektedir. Ders programları, ders içerikleri, eğitim 
süresi ve finansal detaylara da ulaşma imkânı bulunmaktadır. 
  

3. Apply & Track sekmesinde de seçilen üniversite ve bölümlerle ilgili başvuru çevrim içi 
başvuru formu doldurularak gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada başvuran kişiye 5 
üniversite seçme imkânı tanınmaktadır, bu şartlarda uygun üniversitelere başvuru için UCAS 
rehberlerinden faydalanılabilmektedir. Track bölümünden de başvuru takibi yapılabilir ve 
başvuru detayları görüntülenebilir. Başvuru yapılan 5 üniversiteden kabul durumuna göre 2 
üniversite seçilebilir. Öncelikli gidilmek istenen üniversiteyi ve 2. Tercih belirlenmelidir. Bu 
seçilen iki bölümden herhangi birine yerleştirme olmazsa da sistem başvuran kişiye “clearing” 
ve “Ucasextra” seçeneğini sunmaktadır. “Ucasextra” başvuran kişinin tercih ettiği bölümlere 
yerleştirilemediği durumlarda “Clearing” öncesi son başvuru imkânını sağlar. “Clearing” ise 
hiçbir yere yerleştirilme olmaması durumunda kontenjan açığı olan üniversitelere başvurma 



şansı vermektedir. UCAS ile başvuru yapan öğrenciler, başvurularını gönderdiklerinde 
derslerinden aldıkları son notları henüz açıklanmadığından, okullara başvurularını tahmini 
öngördükleri notlarını yazarak yaparlar. Bundan dolayı okullar öğrencilere teklif gönderirken, 
herhangi bir dersten kaç almaları gerektiğini veya toplamda istedikleri not ortalamasını 
belirterek, öğrenciyi bu şart sağlandığında kabul edeceğini söyler ve “Conditional Offer” denen 
şartlı kabul teklifi verirler. 
  

4. “Finance & Support” sekmesinde ise eğitim sırasında harcanacak bütçe ve öğrenim giderleri 
ile ilgili bilgiler yer alır. Burs seçenekleri, konaklama ve yurt seçenekleri, kişisel giderler ve vize 
ücretleri konusunda ayrıntılı bilgiler yer alır. Bu bölümde “Budget Calculator“ çevrim içi araç 
ile tahmini bütçe gelir ve giderler hesaplanarak bütçe tablosu için bir ön rapor hazırlanabilir. 
  

Yıl içerisinde başvurular için dört adet son tarih bulunmaktadır: 

• 15 Ekim - Oxford ve Cambridge üniversitelerindeki dersler veya tıp, veteriner 
hekimlik/veterinerlik bilimi ve diş hekimliği bölümlerindeki derslerin çoğu için 

• 15 Ocak – Lisans bölümlerinin çoğunluğu için "kati" son tarih 
• Mart – Bazı sanat ve tasarım dersleri 
• 30 Haziran- Lisans derslerinin çoğu için geç başvuru son tarihi. Bu tarihten sonra yapılan 

başvurular otomatik olarak "clearing” statüsüne (yedek havuzuna) alınır, ilk tercihe 
yerleştirilme garantisi verilmez. 

Ocak ayındaki son tarihten sonra 30 Haziran’a kadar da başvuru yapılabilir, ancak erken 
başvuruda bulunmak daha iyi olacaktır. Bu sürede vizeye ihtiyaç olacaksa vize işlerini, 
konaklama ve uçuşları ayarlamak gerekecektir. 

Genellikle mart ayında üniversitelerin çoğu başvuruya cevap vermektedir. Başvuruların 
durumu UCAS Track sayfasından, UCAS ID ve şifreyle giriş yapılarak kontrol 
edilebilir. https://track.ucas.com 

Olası Sonuçlar: 

• Conditional Offer (Şartlı Kabul): Üniversite, bazı koşulların sağlanması halinde kabul 
verecektir. Bunlar genelde diploma, IELTS sınavı sonuçları veya transkript gibi 
belgelerdir. 

• Unconditional Offer (Şartsız Kabul): bu teklifin kabulü halinde üniversiteye kayıt 
yapılabilir.  

• Unsuccessful / Withdrawn: Olumsuz 

Mayıs-Haziran aylarında ise gelen kabullere cevap verilmesi; “Firm” ve “Insurance” 
seçimlerinin yapılması gerekir (Firm: İlk tercih, Insurance: yedek olarak seçilen okul), kalanlar 
ise reddedilmelidir. Eğer verilen zaman aralığında cevap verilmezse kabuller sistemden 
otomatik olarak düşecektir. 



Notlar ve diploma kabul alınan okullara iletilmeye hazır hale geldiğinde okullara 
gönderilmelidir.  Bu işlem her okul için farklı olabilir ve başvurulan okulun sonuçları nasıl almak 
istediğini öğrenmek için temasa geçmek gerekir.  

 

UCAS Merkezi olmanın avantajları 

Kayıtlı merkezlerin başvuru sürecinde başvurulara ayrıcalıklı bir erişimi bulunmaktadır; 
danışman portalı üzerinde öğrencilerinin başvurularını başlatma, gönderme ve takip etme 
imkanına sahiptirler. Diğer ayrıcalıklar arasında ise: 

• UCAS bünyesindeki okul destek ekibinden istenildiği anda destek alma şansı 
• Merkezin üniversiteler ve kolejler tarafından güvenilir bir başvuru kaynağı olarak kabul 

edilmesi 
• Öğrencilerin başvurularını kontrol ve iletme – başvuru gelişimini izleme, gözden 

geçirme, yorum yapma ve düzeltme için geri gönderme imkânı 
• Başvuruları ilettikten sonra başvurulara özel bilgi alma ve raporlama: başvurunun 

durumu, kabul alma, kabullere geri dönme, vs gibi konularda eş zamanlı bilgi alma 
imkânı 

• UCAS tarafından gönderilen aylık bültenlere erişim, başvuru süreçleriyle ilgili yararlı 
bilgiler.  

Başvurularda öğrencilerin kullanacağı UCAS Buzzword: Alkev21 

 


