TERCİHİN

senin gelecegin

hayallerin ve başarmak
istediklerinle tek ve özelsin...

Sevgili Üniversite Adayı,
Sınavlara kendinizi kaptırarak
“geçmez” dediğiniz günlerin geçtiği
ve geleceğiniz açısından önemli
kararlar vermeniz gerektiği bir
dönemece giriyorsunuz. Bu süreçte
yıllardır gösterdiğiniz çabaların
sonuçlarını alma telaşı ve kimi zaman
doğru kaynaklardan edinilmeyen
bilgilerin çokluğu kafa karışıklığınızı
daha da arttırabilir.

Istemek basarmanın yarısıdır...

NASIL TERCİH YAPILMAZ?
• “Keşke…” dememek için aklınızda olmayan, sevmediğiniz
bölüm ve meslekleri böylesi kısa dönemlerde gündeminize
almayın.
• “Puanım ziyan olmasın…” düşüncesiyle yapılan tercihler
çoğu zaman yeniden hazırlanma süreci ve mutsuz bireyler
olarak karşımıza çıkıyor.
• Hayallerin, puanların ne olursa olsun kim ne derse desin
sırf tercih yapmış olmak için tercih yapmamalısın!
Ayrıca;
• “Aile mesleğini sürdürmek için bu bölümünü seçtim”
• “Arkadaşlarımla beraber bu bölümde okuyacağız”
• “Bu bölüm geleceğin en popüler mesleğiymiş”
• “Ben bu bölümü şu şehrinde kesinlikle okuyamam”
• “Puanım ancak bu bölüme yetti”
• “Bu bölümü çok istemiyorum, olsun DGS ile geçiş yaparım,
olmadı yatay geçiş yaparım”
• “Puanımın tuttuğu tüm bölümleri görmek ve
değerlendirmek istiyorum”
diyerek tercih yapmamanız yararınıza olacaktır.

TERCİH SÜRECİNDE AİLELER
İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım
Direktörü Murat ACET, çocuklarının hayatlarının seçimini
yapacakları bu dönemde, sağlıklı bir tercih süreci
için ailelere de düşen önemli sorumluluklar olduğunu
vurgulayarak önerilerini 3 maddede açıkladı:

Ödül-ceza
mekanizması
doğru değil
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Neyi istiyorsun
ve hayatta neleri
yapmaktan keyif
alıyorsun?
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Hayallerin ve
gelecek planlarında
neler var?

Seçmek istediğin
meslekler için
gerekli yetenek ve
becerilere sahip
misin? Karakter ve
kişilik özelliklerin
neyi ifade
ediyor?
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“Yaşamda başarı ve mutluluğa götüren en önemli şey
isteklerdir.”
Hayatımızın en önemli kararlarından biri olan meslek
seçiminde emeklerimizin karşılığını alabileceğimiz, gönülden
isteyerek çalışabileceğimiz, hepsinden önemlisi mutlu
olabileceğimiz seçeneklere yönelmeliyiz.

• Tercih sürecinde ailelerin unutmaması gereken en temel
nokta, başarının bir takım oyunu olduğu ve iş birliğine
dayandığı gerçeğidir.
• Tercih döneminde gençleri belli kararlar almaları için
zorlamak ya da ‘ben karışmıyorum’ anlayışıyla tek
başlarına bırakmak, onların endişelerini arttırmaktan
hatta bile bile hata yapmalarına yol açmaktan öteye
geçmeyecektir.
• Yaşamın doğal akışının dışına çıkarak tercih dönemini
bir ölüm kalım meselesi haline getirmenin kimseye yararı
olmayacaktır. Aksine gereğinden fazla anlam, değer
yüklenen bir tercih süreci, büyük ihtimalle duygusal,
aceleci ve yanlış kararlarla son bulacaktır.

ADIMDA
TERCİH
YOLCULUĞU

Üniversite sınavlarının ardından kariyer yolculuğunun
en az sınav kadar önemli bir başka aşaması olan tercih
süreci başladı. İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri
ve Tanıtım Koordinatörü Murat ACET, hayatlarının
seçimindeki üniversite adaylarıyla doğru meslek seçimi ve
kariyer planlama konusunda önemli tavsiyeler paylaştı.

Her şey mümkün
olsaydı neler yapmak
isterdiniz?

Takım
ruhuyla
hareket
edin

Aileler
dengeleyici
olmalılar

MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER
PLANLAMADA 4 KRİTİK SORU

“İstemek başarmanın yarısıdır”
Ancak diğer yarının anlamlı olması için mesleklerin
gerekliliklerini yerine getirebilmek gerek; yoksa telafisi zor
süreçler yaşanabilir. Çünkü meslekler de insanlar gibidir,
farklı özellikleri, yeterlilikleri çalışma ortamları şartları ve
toplumsal algıları-itibarları vardır.
“Meslek seçimi günlük, bir haftalık ya da aylık bir süreç
değildir…”
Bu nedenle adaylar soğukkanlılıkla kendilerini 10-20 yıl
sonra nerede görmek istediklerini, bu hedef için neleri
yapabileceklerini iyi düşünmeliler.

2
Tercih
dönemine
en az sınav
süreci kadar
iyi hazırlanın.

Hayallerinizi, ilgi
ve isteklerinizi
göz ardı
etmeyin.
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Tercih
listeni
oyunun
kurallarına
göre
oluştur.

‘Hangi Üniversite?’
sorusunun cevabını
iyi düşünün.

Uzman
görüşü almayı
unutma! Bir
bilene sor.
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YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK
İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Hayır

Adayın TYT puanı
150 mi?

Adayın tercih
yapma hakkı yok.

Evet
Aday diğer
oturumlara girdi
Hayır

Evet

Adayın SAY, SÖZ,
EA, Dil puanlarından
en az biri 170 mi?
Evet

Aday, ön lisans
.
programlarını tercih edebilir
i
Merkezi yerleştirme ile öğrenc
alan lisans programlarını
tercih edemez.

Aday, ön lisans programlarını
ve tercih etmek istediği lisans
programının puan türünde en az
170 puan almış olmak koşuluyla
lisans programlarını tercih edebilir.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına başvurabilmek için
en düşük başarı sırası nedir?
Program Türü

İlgili Puan Türü

Başarı Sırası

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde

EA		

En düşük 125 bininci (125.000)

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde
(Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bil. Fakülteleri programları,
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç;
Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil)

SAY			 En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde

SAY		

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde

SAY			 En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

İlgili Puan Türünde		 En düşük 300 bininci (300.000)

Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde

SAY

Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde

SAY			 En düşük 80 bininci (80.000)

EN düşük 250 bininci (250.000)

En düşük 100 bininci (100.000)

* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.

HAYALLERİNE ATACAĞIN İLK ADIMDA AREL SENİNLE!
TERCİH SİMÜLASYONU
Tercih
Sıra No

Kod

Üniversite

Program

Puan

Başarı
Sırası
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24
Tercih etmek isteyeceğiniz üniversite ve bölümlerle ilgili
ayrıntılı ve net bilgilere ulaşmanız yararınıza olacaktır.
* Bu konuda öncelikli bilgi kaynağınız ÖSYM’nin yayımladığı
“2020 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu” olmak üzere tercih listende yer vermek istediğin
üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerine katılabilirsin. Elbette
tek seçeneğin bu değil! İlgilendiğin üniversitenin mevcut

öğrencileri, akademisyenleri ve mezunlarıyla fikir alışverişinde
bulunabilir, üniversitelerin internet siteleri ve sosyal medya
hesaplarını kullanarak sizi nelerin beklediğini öğrenebilir ve
kafanızdaki birçok sorunun cevabına ulaşabilirsiniz.
* Ön hazırlıklarını yaptığınız tercih ve karar sürecinde mutlaka
bir bilene danışın, uzman desteği almaktan çekinmeyin.
Rehber öğretmenler deneyimleri ve uzmanlıklarıyla sizlere yol
arkadaşlığı yapabilirler.

