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Birçok öğrenciden ; “Tercih süreci, hazırlık sürecinden daha zorlayıcı…” cümlesini, tercihler döneminde sık sık duyarız. Gerçekten de,
mesleki geleceğimiz açısından yüksek önem
taşıdığından, gergin ve zorlayıcı bir süreçtir.
Bu sürecin daha rahat atlatılmasının yolu, geniş bir zaman diliminde yapılması gerekenleri, sınırlı bir zaman dilimi olan tercih dönemine
ertelememekten geçiyor.
Mesleki kararsızlık yaşamaya devam ediyorsanız, bu konuyu mutlaka rehber öğretmeninizle
sınava kadar görüşmüş olmanızı öneririz. Tercih dönemini hesaplayarak tatil planınızı yapmanız, yine tercih sürecinin verimli geçmesi
açısından ayrı bir önem taşıyacaktır.
Temmuz ayı içerisinde yayımlanacak olan;
2021 ÖSYS Kontenjanlar Kılavuzunu mutlaka
okuyup, inceleyerek ve ön tercih listesini oluşturarak tercih randevusuna gelinmesi gerekiyor.
Ön tercih listenizde: 1- Üniversite adı, 2- Bölüm adı, 3- Başarı sırası, 4- 2020 ve 2021 kontenjan sayılarının mutlaka bulunması gerekir.

Tercih Takvimi
Nasıl Olacaktır ?
1. YKS sonuçlarının açıklanması:
04 Ağustos 2021,
2. Tercih Bildirim Dönemi:
06 – 16 Ağustos (Tahmini),
3. Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması: 2
7 Ağustos 2021 (Tahmini),
4. Üniversite Kayıt Dönemi:
02 – 06 Eylül 2021 (Tahmini),
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TERCİH TÜYOLARI

»

Hangi yükseköğretim programlarını seçeceğiniz konusunda
karar verirken en önemli kriter, tercih edeceğiniz programlar
hakkında bilgi sahibi olmanızdır. Yükseköğretim programlarının ilgi alanınıza girip girmediğini, beklentilerinize ve yaşam biçiminize uygun olup olmadığını araştırmalısınız.

»

Tercih ettiğiniz bölüm ile aslında hayatınızın çok uzun dönemini belirleyeceksiniz. Bu yüzden bölüm tercih ederken popüler meslek olmasının ötesinde yaşamdan beklentilerinizi
göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Ayrıca okumayı düşünmediğiniz bir bölümü tercih listenize kesinlikle yazmamalısınız. İstemediğiniz bir mesleği tercih etmeniz kendinizi ve çevrenizi mutsuz edecektir. Bir yıl kazanayım derken
uzun yıllarınızı riske edebilirsiniz.

»

Tercih yapmış olmak puanınızın düşmesine neden olmayacaktır. Ancak tercih yapıp yerleştirildiğiniz takdirde kayıt
yaptırsanız da yaptırmasanız da önümüzdeki yıl okul puanınızın yarı yarıya düşeceğini unutmayınız.

»

2021 ÖSYS KILAVUZUNDAKİ TABLO-3: Bu tabloda; YKSTYT puan türüyle tercih edilebilecek, 2 (iki) yıllık ön lisans
programları yer almaktadır.

»

2021 ÖSYS KILAVUZUNDAKİ TABLO 4: Fakülte ve Yüksekokul programlarının yer aldığı tablodur. Bu bölümleri tercih edebilmek için ilgili YKS- SAY /SÖZ/EA/DİL puan türlerinden en az 180 puan almış olmak gerekir.
2021 ÖSYS KILAVUZUNDAKİ TABLO 5: Bu tabloda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınacak yükseköğretim programları yer almaktadır.

»

» Okul birincisi olan adayların, kendilerine ayrılan okul birinciliği kontenjanından mezun oldukları yıl içinde bir defaya
mahsus olarak yararlanacağı unutmamalıdır. Tercih sıralaması yaparken, kendi başarı sıralarından çok daha yüksek
bölümleri yazarak, yerleşme avantajlarını kullanmalıdırlar.

» Özel yetenek sınavıyla yerleşmek isteyen adaylar, girmek

istedikleri bölümleri tercih listesinde belirtmeyecek, bizzat
üniversiteye başvuracaktır. Aynı zamanda, merkezi yerleştirmeyle alan bölümlere de aynı anda yerleştirme puanıyla
başvurabileceklerdir.

» Yükseköğretim programlarına her yıl sürpriz yerleşmeler de

olmakta. Bu nedenle, ilk 4-5 tercihinizde, başarı sıranızın yeterli olmayabileceği endişesi yaşamadan, mutlaka idealiniz
olan bölümlere yer vermelisiniz. Özellikle vakıf üniversitelerinin başarı sıralarında sürpriz düşüşler ya da yükselişler
beklenmeli. Bu bağlamda üniversite adayları çok geniş bir
yelpazeden tercihlerini oluşturmalılar. Örneğin; 50 bininci
olan bir aday 25 bininci başarı sırası ile alan bir bölümü tercihlerine yazarak listesini oluşturmaya başlayabilir ve kendi
başarı sırasının oldukça altında olan 100 bininci bir bölümü
de son tercihi yaparak tercihlerini bitirebilir.
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» Tercih edeceğiniz yükseköğretim programlarının özel koşullarını mutlaka kılavuzdan okumalısınız. Bazı programlar için
fiziksel özellikler, cinsiyet, sağlıkla ve yaşla ilgili koşullar istenebilmektedir. Koşullarını taşımadığınız bir programa puanınız yeterli olup yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır.

»

Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2020-YKS başarı sıralarının adayın 2021-YKS sonuç
bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir ANCAK; Puan türü
değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler gibi
birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır.

»

Okumayı planladığınız üniversite ve bölümleri tercih ederken; üniversitelerin akademik kadrosu, barınma, ulaşım, erasmus, sosyal-kültürel imkanları vb. araştırarak tercih etmeniz yararınıza olacaktır. Üniversitenizden donanımlı bir şekilde
mezun olabilmek, aynı bölümü okuyan arkadaşlarınızdan bir adım daha önde olmanızı sağlayacaktır.
Son olarak tercih listenizin son şeklini mutlaka rehber öğretmeninizle birlikte yapmalısınız.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
Rehberlik Birimi
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