ADAYLAR ÜNİVERSİTELERİ YAKINDAN TANIMALI
Tercih yaparken yaşamınızın en önemli dönüm noktasında olduğunuzu
unutmayın. Bölümler ve üniversitelerle ilgili tüm bilgileri inceleyin.
Önce Yapınıza ve Puanınıza Uygun Bölümleri Belirleyin
Tercih listenizi hazırlarken çeşitli üniversitelerin bölümlerini sadece puan
sırasına göre dizmek yanlış olur. Bu hata, okumak istemediğiniz bir bölüme
veya üniversiteye girmenize neden olabilir. Sevmediğiniz bölüm veya
üniversitede başarılı olma şansınız düşüktür. Üniversitedeki başarısızlık, iş
hayatınızın da başarısız olmasına neden olabilir. Okuyacağınız bölüm, ilerde
seçeceğiniz mesleği tam olarak belirlemese de bazı sınırlamalar getirecektir. Bu
nedenle önce üniversiteyi değil kendi yapınıza ve puanınıza uygun bölümleri
listeleyin. Seçeceğiniz bölümde okumaktan ve mezuniyetten sonra o bölümle
ilgili işlerde çalışmanın sizi mutlu edeceğinden emin olun. Bölümleri listelerken
ailenizin, öğretmen ve arkadaşlarınızın da görüşlerini alın ama kararı siz verin.
Puanınız yüksek ise “puanım ziyan olmasın” diye sevmeyeceğiniz bölümleri
yazmayın. Puanınız düşük ise, moralinizi bozmayın ve okumaktan mutlu
olacağınız düşük puanlı bölümleri listenize ekleyin. Böylece okuyacağınız
düşük puanlı bölümde başarılı olup yüksek not ortalaması tutturma şansınız
artar. İlk yıl notlarınız çok yüksek olursa yatay geçiş yapabilir veya devam edip
yüksek not ortalamasıyla mezun olursunuz. Böylece iş yaşamında da başarılı
olma şansınız da artar.
Üniversite Seçerken Dikkatli Olun ve Sağlıklı Bilgi Alın
Üniversite seçimi konusu en az bölüm belirlemek kadar önemlidir. Bu aşamada
önce okumak istediğiniz üniversiteleri yakından tanımanız gerekir. İlgilendiğiniz
üniversiteleri, imkanlarınız elverdiği ölçüde gezin. Üniversitelerde akademisyen,
öğrenci ve mezunlardan bilgi alın. Öğrencilerin ne derece memnun olduklarını
öğrenin ve mezunlarının iş bulma şansını araştırın. Girmek istediğiniz bölümün
akademik kadrosunun yeterli olduğundan emin olun. Üniversitenin kütüphane,
bilgisayar, yurt, kafeterya, laboratuvar, spor tesisleri ve sağlık merkezini gezin.
Öğrenci topluluklarının sayı ve çeşitliliğinin yeterli olup olmadığını araştırın.
Bazı üniversiteler; öğrencilerine kaliteli eğitim yanında kültür, sanat ve spor
alanlarında diğerlerinden daha iyi olanaklar sağlar. Hayatta başarılı olmanızda
sadece iyi bir eğitim yeterli değildir. Üniversitelerin, eğitim dışında öğrencilere
sunduğu diğer olanakları da araştırın. İş hayatınızda, işveren ve çalışma
arkadaşlarınız sizi mesleki bilginiz dışındaki birikiminizle de değerlendirirler.
Hayattaki başarıda mesleki bilgilerin üçte bir, hobilerin üçte bir ve insan
ilişkilerinin de üçte bir rolü vardır. Mesleki bilgi eksikliğiniz varsa, onları
çalışma ortamında meslek içi eğitimlerle tamamlayabilirsiniz. Ancak
üniversitede iken yeterli sayıda hobi edinemez ve insan ilişkilerinizi
geliştiremezseniz, bunları iş ortamında tamamlamak zordur. Bu nedenle
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seçeceğiniz üniversitenin eğitim kalitesi yanında kültür, sanat ve spor olanakları
ile öğrencilerini kaynaştıran ortamları sağladığından emin olun.
Üniversite Eğitimi, Mezuna da Ülke Ekonomisine de Yarar Sağlar
OECD’nin 2012 Eğitim Raporu’nda üniversite eğitimi görenlerin oranına göre,
Türkiye 39 ülke arasında 36. sırada bulunuyor. Yükseköğrenim görenlerin oranı
yükseldikçe ülkemizin refah düzeyi artacaktır. Gençler, kendilerine en uygun
bölüm ve üniversiteyi seçerek iş yaşamındaki başarı şansını arttırıp ülke
ekonomisine önemli katkılar yapabilirler. Eğitim düzeyi arttıkça ülke
ekonomisine yapılan katkı oranı artar. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
ortalama eğitim düzeyinin 1 yıl artması o ülkenin milli gelirinin %10 artmasını
sağlar. Üniversite eğitimi, kişilerin yaşam standardını ve ülke ekonomisini
geliştirdiği için eğitimdeki en önemli aşamadır. Her aday tercih aşamasında,
kendisinin ve ülkemizin geleceği için önemli bir karar verdiğinin bilincinde
olmalıdır. Üniversite seçimi dünyanın her ülkesinde zordur. Özellikle, ABD ve
Avrupa’da çok sayıda üniversite olduğu için tercih aşamasında zorluk yaşanır.
ABD’de 2800’ü dört yıllık ve 1700’ü iki yıllık olmak üzere yaklaşık 4500
yükseköğretim kurumu vardır. ABD dünyada en fazla üniversiteye sahip ülke
olduğu için öğrenci ve velilerin sağlıklı tercih yapabilmesi zordur. US News and
World Report dergisi 1983’te üniversite adaylarına ve ailelerine yardımcı olmak
amacıyla ABD üniversitelerinin sıralamasını yayınladı. Dergi sıralamayı her yıl
yeniliyor ve ABD’deki adaylar, üniversite tercihinde bu sıralamadan
yararlanıyor. Bu sıralama diğer ülkelerde de ülke içi sıralamaların yapılmasına
örnek oluşturdu. Ülke içi sıralamalar dışında ARWU, 2003’te ilk kez dünyanın
en iyi 500 üniversitesini sıraladı. Ardından Times, QS, Leiden, Webometrics,
Scimago, HEEACT gibi kurumlar dünya üniversite sıralamalarını yayınladı.
ODTÜ’de 2009’da kurulan URAP (University Ranking by Academic
Performance) laboratuvarı, 2.000 dünya üniversitesinin genel ve alan bazlı
sıralamasını her yıl yayınlıyor. URAP ayrıca Türk üniversiteleri için geliştirilen
özel bir sıralama da yapıyor. Bu sıralamaları inceleyerek üniversiteler hakkında
ek bilgiler edinebilirsiniz. Ancak öncelikle, üniversiteleri ziyaret ederek tüm
olanaklarını araştırın, üniversitelerin öğrenci ve mezunları ile görüşün sonra
üniversite sıralamalarını inceleyin.
URAP, 161 Üniversitemizin Dünya Sıralamalarındaki Yerini Açıkladı
URAP, üniversite adaylarına yardımcı olmak için, 161 üniversitemizin 8 farklı
dünya sıralama sistemindeki durumunu toplu halde veren bir rapor hazırladı. Bu
raporun özeti basına açıklandı. Adaylar, bu kapsamlı raporu inceleyerek
üniversitelerimizin dünyadaki durumu hakkında bilgi alabilirler. Rapora http://
tr.urapcenter.org adresinden erişilebilir. Ayrıca adaylar (http://tr.urapcenter.org/
etkilesimlirapor) adresinden, etkileşimli olarak ilgilendikleri üniversitelerin
adını veya kent adını girerek o üniversitelerin dünya sıralamalarındaki
durumunu öğrenebilirler. Her üniversitenin güçlü olduğu alanlar vardır. Bunu
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genel sıralamalardan görmek mümkün olmayabilir. İlgilendiğiniz bilim
alanlarında, hangi üniversitelerin güçlü olduğunu alan sıralamalarını inceleyerek
bulabilirsiniz. Tüm adaylara başarılar dilerim.
Prof. Dr. Ural Akbulut
ODTÜ Kimya Bölümü
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