ÜNİVERSİTE HAZIRLIK / REHBERLİK BİRİMİ VELİ BÜLTENİ
2020 YKS TERCİH DÖNEMİ
2020 YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Tercih dönemi boyunca Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimize destek olacağız.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği,
Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?

www.fenbilimleri.com

ADAYLAR TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?
 Doğru bir tercih yapabilmek için puanlar değil, başarı sıraları ve kontenjanlar dikkate alınıp istek sırasına göre tercih listesi oluşturulmalıdır.

 En çok istenilen bölüm ya da üniversiteden en az istenilene doğru bir sıralama yapılmalıdır.
 Tercih etmek istenilen yükseköğretim programlarının varsa özel koşulları mutlaka 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzundan okunmalıdır.

 Tercih listesi oluşturulduktan sonra mutlaka Rehber Öğretmenlere danışarak liste değerlendirmesi yaptırılmalıdır.

 Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adayın OBP’si bir sonraki yıl düşecek ve aday
puan kaybına uğrayacaktır. Dolayısıyla okumak istenilmeyen bir programı tercih listesinde bulundurulmamalıdır.

 Öğrencilerimizle tercih görüşmeleri, randevulu bir şekilde yapılacaktır. Tercih görüşmeleri öncesinde ön hazırlık yapılmalı ve veli tek başına tercih görüşmesinde bulunmamalıdır.

Tercih Döneminde Velilerin Öğrencilere Yaklaşımı Nasıl Olmalı?
 Doğru tercih, öğrencinin yetenek, ilgi, beklenti ve kişilik özelliklerine en uygun olan tercihtir.
 Bu dönemde çocuğunuzu sadece kendi beklentileriniz ya da çevrenin etkisiyle istemediği bir
bölüme ya da üniversiteye yönlendirmemeniz oldukça önemlidir.

 Tercih döneminin en önemli noktalarından biri, meslekleri iyi tanımaktır. Meslekleri ve üniversiteleri çocuğunuz için araştırmak yerine, onun bunları kendi başına araştırmasını sağlayacak yöntemleri çocuğunuza göstermeniz daha etkili olabilir.

 Öğrencileri, çocuğunuz olarak biz öğretmenlerden veya arkadaşlarından hatta bazı açılardan
kendisinden de daha iyi tanıyan, gözlemleyen ve anlayan sizlersiniz. Bu nedenle çocuğunuza
kendisi ile ilgili bilgi verirken ona baskı kurmak niyetinde olmadığınızı sadece onunla ilgili bilgi
vermeye çabaladığınızı hissettirmeniz daha yararlı olacaktır.

 Öğrencilerin farklı beklenti ve fikirlerin olması gayet doğaldır, önemli olan uyumlu bir şekilde en
yararlı tercihi yapmaktır.
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 Tercih dönemi bazı öğrenci ve aileler için aynı fikir ve beklentilerden dolayı daha pozitif geçerken; bazı aileler için farklı fikir ve beklentilerden dolayı tartışmalı ve çatışmalı olabilmektedir. Bu
sürecin çatışmasız geçebilmesi için “ben dili” ile iletişim kurmaya çalışmak ve anne-baba-çocuk
arasındaki ilişkinin zedelenmemesine dikkat etmek önemlidir.

 Bölüm mü yoksa üniversite mi seçmeliyim? gibi sorular fazlasıyla kafa karıştırıcı ve çeldirici olabilmektedir. Bu tür soruların da doğru ve yanlış cevapları yoktur. Bu nedenle öğrencinin doğru
bilgi alarak isteğine yönelik hareket etmesi önemlidir.

 Unutmayalım ki en az sınava hazırlık süreci kadar kritik olan tercih döneminde de öğrencilerimize destek olup onları istekleri doğrultusunda cesaretlendirmek son derece önemlidir.

2020-YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR
1.

Kaç tercih yapma hakkım var?
Toplamda 24 (tahmini) tercih hakkı vardır. Ama tamamını kullanmak zorunlu değildir. İstediğiniz sayıda tercih yapabilirsiniz.

2. Tercih işlemlerini internetten bireysel olarak mı yoksa başvuru merkezlerine müracaat ederek
mi yapmak daha sağlıklıdır?
ÖSYM’nin de kılavuzda açıkladığı gibi internet kullanımında deneyimi bulunmayan ve yanlışlık
yapmaktan çekinen adayların tercihlerini Başvuru Merkezleri aracılığı ile yapmaları daha doğru
olacaktır. Tercihlerin internet üzerinden aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek
yanlışların sorumluluğu adaya ait olacaktır.
3. Tercih yaptığım halde yerleştirilmezsem seneye puanım düşer mi?
Tercih yapmak puanı düşürmez. Burada önemli olan bir yükseköğretim programına yerleştirilmektir.
4. Tercihlerimi ÖSYM’ye gönderdikten sonra değişiklik yapmak mümkün mü?
Tercih işlemi için belirtilen son gün-saate kadar, internet ortamında tercih listesinde değişiklik
yapılabilir.
5. Tercih listemde son sıraya yazdığım bir bölümü benden daha düşük puanlı birisi ilk sıraya
yazarsa kim daha avantajlıdır? Tercih sıralaması bu anlamda önemli midir?
Puanı yüksek olan bir aday son tercihine daha önce yerleştirilir. Burada önemli olan puanın yüksek olmasıdır. Bir adayın puanının diğerine göre yüksek olması demek sıralama olarak önde olması demektir.
www.fenbilimleri.com

6. Genel lise mezunuyum. 2 yıllık bir bölüme yerleştiğimde bir sonraki yıl puanım düşer mi?
2 ya da 4 yıllık herhangi bir bölüme yerleştirildiğinizde bir sonraki yıl OBP’niz yarı yarıya düşer.
7. 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu nasıl edinebilirim?
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmaz.
8. Merkezi yerleştirme için tercih yaptım ama özel yetenek sınavlarına da katılabilir miyim?
Evet. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar
için ilgili Üniversitelere de başvurularını yapabilirler.
9. Tercihlerimi sisteme kaydettim. Tercih ve yerleştirme için bir ücret ödemeli miyim?
Hayır. Tercih ve yerleştirme için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
Rehberlik Birimi
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