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ÜNİVERSİTE TERCİHİ EN ÖNEMLİ KARARLARDAN BİRİDİR  

Üniversite öğrenci adayı olarak hayatınızın en önemli ilk kararını 

vereceksiniz. Seçilen bölüm ve üniversite tüm yaşamı etkiler, dikkatli olun. 

 

Üniversite mi? Bölüm mü? 

Her ikisi için de çok iyi düşünmek gerekli. Ancak önce severek 

okuyacağınız bölümlere karar verin. Üniversiteler meslek amaçlı değildir, 

sizi hayata hazırlamak için eğitim verirler. Ancak seçilecek bölüm, hangi 

meslekleri başarıyla yapabileceğiniz konusunda sınırlama getirir. Zevkle 

okuyup mezun olduktan sonra zevkle çalışabileceğiniz mesleklere uygun 

bölümleri seçin. Çevre baskısıyla, içinize sinmeyen bölüm ve üniversitelere 

girmek yaşamınızı karartabilir. Puanım ziyan olmasın diye, içinize sinmeyen 

yüksek puanlı bölümleri yazmayın. Bu şekilde, yüksek puanlı bölümlere 

girip ilk yılda o bölümden nefret eden çok öğrenci vardır. Arkadaşlarınıza 

bakıp tercihlerinizi onlarınkine benzetmeyin. Tercihlerinizi tümüyle bir 

danışmana da bırakmayın. Son kararı siz verin ve listenizi, teknik hataları 

göstermesi için tecrübeli kişilere gösterin. İstemediğiniz düşük puanlı bir 

bölümü araya yazarsanız puanınız tuttuğu halde istediğiniz bölümü değil 

istemediğinizi kazanırsınız. Önce seveceğiniz bölümleri belirleyin ardından 

sizi başarıya ulaştıracak üniversiteleri listeleyin. Bazı üniversitelerin 

mezunları kolay iş bulur ve işverenler belirli üniversite mezunlarını tercih 

eder. Bunu aklınızda tutun. Ancak, ailenizin durumunu düşünüp üniversite 

tercihini ona göre yapın. Ailenizin sizi başka kentte okutacak imkanı yoksa 

kendi ilinizi tercih edin. Ailenizin kentinde size en uygun bölümde okuyup 

yüksek ortalama tutturun. İdealinizdeki üniversitede yüksek lisans yapma 

şansınız doğar. Zevkle okuyacağınız bölümleri sıralarken kapasitenize 

uygun olmalarına özen gösterin. Puanınız istediğiniz bölüm için yeterli 

olmayabilir. Bu durumda düşük puanlı ama seveceğiniz bölümleri yazın. O 

bölümde en başarılı öğrencilerden biri olabilirsiniz. Çevreniz takdir etsin 

diye sizi zorlayacak yüksek puanlı bölümleri tercih etmeyin. Üniversitede 

okumanın nedeni hayatta başarılı ve mutlu olma şansını arttırmaktır. Önemli 

olan sizin başarılı ve mutlu olmanızdır. Başkaları size yüksek puanlı 

bölümler yakıştırabilir. Kendi kapasitenizi en iyi siz bilirsiniz. Yüksek 

puanlı bölümlerden mezun olup hayatta başarısız olan çok insan var. Tercih 

edeceğiniz üniversitelerin öğrenci ve hocalarıyla görüşün. Daha sonra, 

puanınıza bakıp kendi kapasitenizi düşünün, sonra bölüm ve üniversite 

adlarını yazın. Ardından hangi bölüm ve üniversitelerin sizi mutlu 

etmeyeceğine bakın ve onları silin. Okumaktan zevk alacağınız bölüm ve 

üniversiteleri puanına bakmadan en üste çıkarın. Hayatta nasıl bir işte 
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çalışmaktan mutlu olacağınızı düşünün. Tercih edeceğiniz bölümün sizi 

hayatta başarıya ulaştıracağına inanarak kararınızı verin.  

 

Üniversite Seçerken Neler Önemlidir? 

Bölüm seçiminden sonra üniversite tercihi de çok önem taşır. Üniversite 

eğitimi hayattaki son formal eğitimdir. Üniversitede geçecek yıllar 

yaşamınızı şekillendiren son aşamadır. İyi bir üniversitede kaliteli 

akademisyen kadrosu yanında kütüphane, laboratuvar, bilgisayar ve internet 

gibi alt yapılar eksiksiz olmalıdır. Üniversitede kültür, sanat, spor, barınma, 

beslenme ve sağlık hizmetleri mükemmel olmalıdır. Seçeceğiniz 

üniversitenin mezunlarının kolay iş bulabilen, işverenlerce tercih edilen ve 

kendi işini kurabilen mezunlar olduğundan emin olun. Üniversitenin burs 

olanaklarını iyi inceleyin. Yurt dışında çalışmanız gerekebileceği için 

üniversitenizin, uluslararası saygınlığını araştırın. Üniversitenin mezunlar 

derneği olması size avantaj sağlar. Mezun dernekleri insan ilişkilerinizi 

geliştirip başarınızı arttırabilir. Üniversiteler başarılarına göre sıralanıyor ve 

sıralamalar her yıl yayınlanıyor. Tercih edeceğiniz üniversiteyi yakından 

inceledikten sonra, Türkiye ve dünya sıralamalarındaki yerlerini araştırın. 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı 

(http://www.urapcenter.org) internet sitesindeki sıralama tabloları ve 

raporlar size ışık tutabilir. İş hayatında mezun olduğunuz bölüm kadar 

üniversitenin adı da etkili olabilir. Listenizi hazırladıktan sonra ilgilendiğiniz 

üniversiteyi gezip görün. Girmek istediğiniz bölümün öğrencileri ile 

konuşup bilgi alın. Son kararı siz verin ve formunuzu doldurup birkaç kez 

kontrol ettikten sonra başka bir kişiye de gösterin ki maddi hata olmasın. 

Bölüm ve üniversite kodlamalarını hatasız yaptığınızdan emin olun.  

 

Üniversite Eğitimi Sırasında Kendinizi Hayata Hazırlayın 

Bilgisayarı, mesleğinizde kullanabilmek için üniversitede gerekli dersleri 

alın ve İngilizce’yi çok iyi öğrenin. Hayattaki başarıda, üniversitede alınan 

bilgiler tek başına yeterli değildir. Başarıda, mesleki bilginin üçte bir, 

hobilerin (kültür, sanat ve spor) üçte bir ve insan ilişkilerinin de üçte bir 

oranında etkili olduğu kabul ediliyor. Derslerin yanında kültür, sanat ve spor 

etkinliklerine aktif olarak katılın. İyi bölümlerden mezun olup başarısız 

olanlar, insan ilişkisi zayıf ve hobisi olmayan kimselerdir. Üniversitede 

yüksek not ortalamasına sahip olmaya çalışın, diğer yandan kendinizi hayata 

hazırlayın. Mümkünse staj yaparken başarılı kişileri gözlemleyin. Çevresiyle 

uyumlu, hobilere sahip, çalışkan ve mütevazı olanlara iş yerinde saygı 

duyulduğunu görürsünüz. Bölümünüzde staj mecburiyeti yoksa yaz 

aylarında uygun yerlerde çalışın. İş tecrübeniz artar ve ilerde iş hayatında 
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nasıl davranmanız gerektiğini anlarsınız. Üniversitenizdeki öğrenci 

topluluklarını iyi inceleyin. Size en uygun olan birkaç öğrenci topluluğunda 

aktif görev alın. Düzenleyeceğiniz seminerler veya yer alacağınız tiyatro 

oyunu ya da spor karşılaşması size tecrübe kazandırır. İnsan ilişkileriniz, 

grup çalışma beceriniz ve organizasyon yeteneğiniz gelişir. Birlikte 

çalıştığınız topluluk üyeleri en yakın arkadaşlarınız olur. Hayatta zor duruma 

düştüğünüzde dostlara ihtiyacınız olacak. En yakın dostlarınızı üniversitede 

edinme şansınız fazladır.   

 

Bölüm ve üniversite kodlamasını hatasız yaptığınızdan emin olun. Tek tercih 

yapmayın, bir kodlama hatası yüzünden açıkta kalırsınız. Başarılar dilerim. 

 

Prof. Dr. Ural Akbulut 

ODTÜ Kimya Bölümü 
 


