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ÜNİVERSİTE ADAYLARI HERKESİ DİNLEYİP KARARI KENDİ 

VERMELİ  

Adaylar, tüm yaşamlarını etkileyecek olan bir kararı verdiğini unutmamalıdır. 

Üniversiteleri ve bölümleri gezip herkesi dinledikten sonra karara varılmalıdır. 

 

Tercih Edilecek Bölümleri Özenle Belirlemek Gerekir 

Adaylar, tercih aşamasında gerekli özeni göstermez ise mutlu olamayacakları bir 

üniversite veya bölüme girebilir. Bu nedenle, tercih formu için hazırlık yaparken 

bölümleri puan sırasına göre yazmak risklidir. Alınan puan çok belirleyici bir 

faktör olsa da her aday, okurken mutlu olacağını düşündüğü bölümlerin bir 

listesini hazırlayarak işe başlamalıdır. Aile, arkadaş, danışman ve öğretmenlerin 

görüşleri mutlaka alınmalı ve onların tecrübelerinden yararlanılmalıdır. Ancak 

her aday, kendisine en uygun bölümler hakkındaki son kararı kendisi vermelidir. 

Çünkü adayın mezun olacağı bölüm, onun iş hayatında iken çalışabileceği 

alanları sınırlar. Puanı yüksek adayların puanım ziyan olmasın düşüncesiyle 

kendilerine uygun olmayan bölümleri, yüksek puanlı diye yazmaları sorun 

yaratır. Puanı düşük olan adaylar, okumaktan mutlu olacakları düşük puanlı 

bölümleri listeye eklemekten çekinmemeli. Çünkü düşük puanlı bölümlerde 

yüksek not ortalaması tutturup yatay geçiş yapabilir ya da devam edip mezun 

olurlar. Başarılı bir eğitim aldıkları için iş yaşamında da başarılı olurlar.  

 

Üniversite Belirlerken, Yerleşkeleri Görüp Yakından Tanımalı 

Bölüm seçimini yaptıktan sonra üniversite tercihi de çok önemlidir. Üniversite 

eğitimi sırasında kazanılan bilgilere ek olarak kurulan yeni arkadaşlıklar, 

kazanılan hobiler ve insan ilişkileri ilerideki yaşamı etkiler. Hayattaki başarı için 

üniversite eğitimi tek başına yeterli olmaz. İş hayatında başarılı olmak için 

mesleki bilgilerin üçte bir, hobilerin üçte bir ve insan ilişkilerinin de üçte bir 

rolü olduğu biliniyor. Mesleki bilgi eksikliği, çalışma ortamında meslek içi 

eğitimle tamamlanabilir. Hobisi olmayan ve insan ilişkilerini üniversite 

ortamında geliştiremeyenlerin ise bu eksikliği iş hayatında geliştirmesi zordur. 

Adaylar seçecekleri üniversitelerin; eğitim kalitesi kadar kültür, sanat ve spor 

olanaklarıyla öğrencileri kaynaştıran kurumlar olmasına da özen göstermelidir. 

Her aday olanaklarının el verdiği oranda, üniversite yerleşkelerini gezmeli ve 

bölümlerdeki akademisyen ve öğrencilerle görüşmelidir. Mezunlar ve mezunlar 

derneği yöneticilerinden mezunların iş bulma şansı hakkında bilgi edinmek 

yararlı olur. Üniversitelerin; kütüphane, bilgisayar, laboratuvar, yurt, kafeterya, 

spor ve sağlık hizmetleri üniversite eğitiminin rahat ve başarılı geçmesi 

açısından önemlidir. Maddi durumu başka kentte okumaya uygun olmayan 

adaylar, yaşadıkları kentteki üniversitenin en uygun bölümünü seçmelidir.  

 

Üniversite Mezunlarının İş Kurup İstihdam Yaratma Şansı Yüksektir 

Adaylar, iyi bir üniversite eğitimi alarak iş hayatına atılırsa kendi yaşam 

seviyeleri yükselirken, ülkemizin kalkınmasına da katkı yaparlar. Üniversitede 
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iyi eğitim alanların, iş arayan değil iş kurup istihdam yaratan kişiler olma 

şansları da artar. Adaylar, üniversiteye yerleştikten sonra kültür, sanat ve spor 

olanaklarını en verimli şekilde kullanmaya özen göstermelidir. Yaz aylarında 

staj yapmak iş hayatına alışmaya yardımcı olur ve başarılı kişileri yakından 

tanıma olanağı doğar. Staj mecburiyeti olmayan bölümlerin öğrencileri de yaz 

aylarında çalışmalıdır. Kısa da olsa iş ortamındaki gözlemler, ilerdeki iş 

hayatında nasıl davranmak gerektiğini öğretir, bu da bir eğitimdir. Her öğrenci, 

üniversite yıllarında öğrenci topluluklarında aktif görev almaya çalışmalıdır. 

İnsan ilişkileri, gruplarla çalışma becerisi ve organizasyon yeteneği böyle 

gelişir. Öğrenci topluluklarındaki dostluklar genellikle yaşam boyu devam eder.  

 

URAP 23 Bilim Alanında Üniversitelerimizin Durumunu Belirledi 

URAP bu yıl adaylara yardımcı olmak için üniversitemizi, 23 farklı bilim 

alanına göre sıraladı. Üniversitelerin bu bilim alanlarında dünya üniversiteleri 

arasındaki ve Türk üniversiteleri arasındaki yerleri belirlendi. Herhangi bir bilim 

alanında uluslararası makale yayınlamış olan üniversitelerimizin, ülke içindeki 

ve dünyadaki durumu URAP’ın hazırladığı etkileşimli sayfada 

görülebilmektedir. Etkileşimli sayfada adaylar, ilgilendikleri üniversitelerin 

dünya sıralamalarındaki durumunu görmek için URAP’ın 

http://tr.urapcenter.org/alan_siralamasi/index.html  adresinden etkileşimli rapora 

ve http://tr.urapcenter.org/2013 adresinden de URAP’ın diğer raporlarına 

ulaşabilir. Adaylar, dünya üniversitelerini sıralayan 8 kurumun sıralamalarında 

üniversitelerimizin hangi genel sıralamada kaçıncı sırada yer aldığını da topluca 

görebilir. Üniversitelerimizin 5 yıllık performans raporu da yararlı olabilir. 

 

Tercih Formu Doldurmak Dikkat Gerektirir 

Tercih listesi hazırlanırken üniversitelerin devlet, vakıf veya KKTC 

üniversitelerinden hangisi olduğuna dikkat edilmelidir. İncelemeler bitirilip 

tercihler belirlendikten sonra tercih formu özenle doldurulmalıdır. Çok sayıda 

aday, formu doldurma aşamasında yaptıkları çok basit hatalar nedeniyle 

istemedikleri bölüme girmekte veya açıkta kalmaktadır. Adaylar, tercih 

işleminin ne zaman sona ereceğine dikkat etmeli ve tercih işlemini zamanında 

yapmalıdır. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra bir değişiklik yapma olanağı 

yoktur. Tercih işlemi sonunda, tercihlerin sistem tarafından kabul edildiğini 

belirten mesajı görmeden sistemden çıkmamak gerekir. İşlem sonunda 

adayların, doldurdukları formun kopyasını yazıcıdan alması yararlı olur.  

 

Tek tercih yapmak risklidir, basit bir hata açıkta kalmaya neden olur. Adaylar 

tercih formunu doldurma ve gönderme işlemini tam yaptığından emin olmalıdır. 
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