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Tercih
Dönemi Ne
Zaman?

Tercih dönemi, sınav tarihinden
yaklaşık bir ay sonra olur.

2021 YKS 26-27 haziran
tarihlerinde yapıldı.
Sonuçlar 28 Temmuz tarihinde
açıklandı.
Tercih bildirimi ise 5-20 Ağustos
tarihleri arasında yapıldı.

2022 tercih dönemi de 20
temmuz ile 5 ağustos aralıklarına
yakın tarihlerde olacaktır diye
tahmin ediyoruz. 



Tercih
bildirimi
nasıl yapılır?

Sınav sonuçları açıklanınca
tercih araştırmaları, başarı

sıralarına göre  başlar.
Karar verilen tercih listeleri ise
açıklanan tercih bildirim süresi

içinde ais.osym.gov.tr
adresinden bireysel olarak

bildirilir.



Tercih
bildirimi
nasıl yapılır?

Tercih bildirimi herhangi bir resmi
kurum vs onayı gerektirmez. 

Mezun olduğunuz liseden onay
gerektirmez. 

OSYM'nin açıkladığı tarihlerde 
internet bağlantısı olan her
yerden  kişisel olarak
ais.osym.gov.tr adresine
yapılabilir.

Tercih döneminde okul rehberlik
servisleri, kurumların açtığı
tercih merkezleri, üniversiteler,
diğer tüm kişi ve kuruluşlar
tercihlerle ilgili soruları cevaplar
ve adayların kararlarını
olgunlaştırmalarına yardım
ederler.



Tercih
bildirimi
nasıl yapılır?

Tercih bildirimi için ais.osym.gov.tr
adresinden TC no ve şifre ile giriş
yapıp 'tercih bildir' alanına
bölümlere ait kodları yazıp
kaydederek tercihler kişisel olarak
bildirilir.
 Tercih süresi bitene kadar
bildirilen tercihlerde değişiklik
yapılabilir.

-Her bölüm için ayrı kod vardır.
 

-Aynı üniversite örgün ve İkinci öğretim kodları
farklıdır.

 
-Aynı üniversitede aynı bölümün Türkçe veya

İngilizce öğretim dilinde olan bölümler için farklı
kod vardır.

 
-Vakıf üniversitelerinde aynı bölümün farklı burs
oranları için farklı kodlar vardır. Aynı bölümün,

burslu, %50 burslu, %25 burslu ücretli kısımları için
ayrı ayrı kodlar vardır.

 
ais.osym.gov.tr adresinden tercih bildir için

kodlar yazıldığında bölümle ilgili tüm ayrıntılar
otomatik olarak listede görünür.

 

-bölümlere ait kodlar kılavuda ve yokatlasta
bölümlerin en solunda bulunur.

 



 Sınav sonuç
belgesinde hangi
başarı sıralarına
bakacağım?

Okul puanı da eklenen puanlar Y-
ile başlayan puan ve başarı
sıralarıdır. Üniversite tercihlerinde
buradaki başarı sıraları kullanılır.

Meslek liseliler kendi bölümünün
devamı olan 2 yıllıklar için
buradaki ek puanlı başarı
sıralarını kullanırlar.(Görseldeki
öğrenci meslek lisesinden
olmadığı için burası boştur)

Buradaki puan ve başarı sıraları
okul puanı eklenmemiş,sadece
sınav sorularının cevaplanması
sonucunda alınan ham puan ve
başarı sıralarıdır. Özel yetenek vs
isteyen bölümler için burası
kullanılır.



Tercihleri
yaparken hangi
bilgileri/dosyaları
kullanacağım?

ÖSYM her yıl tercih dönemi
öncesi tercihler için kılavuz
yayınlar. 

Kılavuzda;
O yıl için geçerli tüm kurallar ve
detaylar açıklanır.

 Bir önceki yıl bölümlerin oluşan
taban puan ve başarı sıraları
yer alır.
Ayrıca üniversitelerin yeni açmış
olduğu  bölümler yayınlanır.

Ayrıca yokatlas.yok.gov.tr'dende
üniversite/bölüm başarı
sıralarına ulaşılabilir. 



Bölümlerin
başarı sıraları ne
zaman nasıl 
 belirleniyor?

Bölümlerin puan ve başarı sıraları
bir önceki yıl tercihlerde,
öğrencilerin yaptıkları tercihler
sonucu oluşur. Kılavuzda
yayınlanan başarı sıraları bir
önceki yıl, ilgili bölüme yerleşen
son öğrencinin başarı sırasıdır. Bu
bilgiler yıl boyunca
yokatlas.yok.gov.tr adresinde de
bulunur. 

OSYM, kılavuz ile birlikte tekrar
aynı başarı sırası ve puanları
yayınlar.



Tercih robotları;

Resmi olmayan farklı siteler
de, ÖSYM kılavuzundaki
bilgileri kullanarak tercih
robotlarını tercihlerde
kolaylaştırıcı olarak kullanıma
sunarlar. 
Tercih robotlarının güncel
bilgileri kullanıp
kullanmadığını en son
oluşturduğunuz liste
üzerinden kontrol edilmelidir.

kariyertakibi.com web
sayfamızda güncel kılavuzdan
alınan bilgilerle oluşturulmuş
tercih robotu ücretsiz olarak
kullanımda olacaktır.



Yeni açılan
bölümlerin
puan/başarı
sırası kaç olur?

-Kesin olmamakla birlikte yeni
açılan bölümler, açıldığı üniversite
ile aynı şehirde,  dengi
üniversitelerdeki bölümlere benzer
başarı sıralarından kendine yer
bulur.
Ya da yakın illerdeki dengi
üniversitelerdeki bölümlere yakın
başarı sıraları oluşur.

Örneğin; Isparta  (İlçeler olması
farkeder) merkezde işletme 
 bölümü yeni açılsın. Bu bölüm
Afyon,Denizli ve Kütahya'daki
İşletmelere yakın başarı
sıralarından kendine çok yüksek
olasılıkla yer bulacaktır.



Baraj puanların
kalkmış olması
tercihleri nasıl
etkiler?

(Tecrübelere bağlı kişisel
yorumdur.)

barajlar 150 ve 180 puandı.
Doğal olarak bu puanlar ve
bu puanlara yakın öğrenci
alan bölümleri daha çok
etkileyecektir.

1.den 400- 500 bin başarı
sıralarına kadar olan
aralıktaki bölümleri hiç
etkilemeyecektir.

Kontenjanı dolmayan
bölümlerden kontenjanı
dolacaklar olacaktır. Onun
için kontenjanı dolmayan
bölümlere 'çok yüksek
ihtimal gelir' görüşünden
ziyade 'kontenjanı dolabilir
dikkat etmek lazım'
düşüncesi ile yaklaşmak
gerekir. Önceki yıllarda kaç
kontenjanı boş kalmış vs
detaylı incelenerek
değerlendirilmelidir.

Adaylar açısından 
 bölümleri yeterince
tanımış olmak önemlidir.
'Nasıl olsa yazabiliyorum'
diye yeterince
tanımadıkları bölümleri
listelerine almamalarını
kararlarını netleştirdikten
sonra almalarını
öneriyoruz.
 



Tercih listesi
nedir?

En çok gitmek istenilen bölüm ve
üniversiteden başlayarak yapılan  
listedir.
Tercih listesine en çok 24 bölüm
yazılabilir
-24 tane yazma zorunluluğu
yoktur.
 
-Farklı puan türlerinden bölümler
veya 2-4 yıllık bölümler isteğe
göre aynı listeye sıralanabilir.

 Bu sıralama tamamen adayın
kişisel isteğe göre şekillenir. 



Tercih listesi
yaparken hangi
yılın başarı
sıralarına
bakacağız?

2022 yılında tercih yaparken
2021 yılının başarı sıralarına
bakılır,ancak; bölümlerin
başarı sıralarındaki değişimleri
görmek için de yökatlastan
son 3-4 yılın başarı sıraları
kontrol edilmelidir.



Başarı sıramdan
ne kadar yukarı
ne kadar aşağı
yazmalıyım?

2018 yılından beri uygulanan YKS
sisteminde özellikle TM ve SÖZEL
puan türlerinde bazı derslerin
yapılma ortalamalarına göre
başarı sıralamalarında
tahminden yüksek başarı sırası
oynamaları olabilmektedir.

Klişe oranlarla başarı sırasının
yukarısı veya aşağısında yerler
yazarken son 3-4 yıla bakmak
faydalı olacaktır. Aşağıdaki görsel
bazı hukuk bölümlerindeki
beklenenden yüksek başarı sırası
oynamalarını göstermektedir.



Başarı sıramdan
ne kadar yukarı
ne kadar aşağı
yazmalıyım?

Başarı sırasından yüksek
bölümler, başarı sırasına yakın
bölümler ve başarı sırasından
aşağıda bölümlerin adayın
listesinde olduğu tercihler en
istenilenidir, 

Ancak;
 kaç bin aşağıdan veya yukarıdan
olacağına yokatlas.yok.gov.tr de
bulunan son 3-4 yılın başarı sırası
değişimlerine bakarak her bölüm
için ayrıca karar verilmelidir.



Başarı sıramdan
ne kadar yukarı
ne kadar aşağı
yazmalıyım?

Adaya, başarı sırasından %30-
40 aşağısı ve %30-40 oranında
da yukarısı klişe olarak önerilir,
ancak; Bölümlerin başarı
sıraları, bölüm ve üniversite
çeşitlerine göre, yeni açılan
kontenjan sayılarına göre, 
 bölümlerin yoğun talep görüp
görmediğine göre, salgıına,
ekonomik zorluklara göre ve
farklı bir çok koşuldan sadece
bir yıllık veya daha uzun süre
etkilenebiliyor.

Örneğin; Tıp bölümlerinin başarı
sıralamaları sadece yeni açılan
kontenjanlardan etkileniyor.
Onun dışında her yıl aynı talebi
görüyor. 
Bilgisayar-Yazılım ile ilgili
bölümler yoğun talep görüyor
ve başarı sıraları yukarı yönlü
hareket ediyor.
İnşaat Müh ve mimarlık gibi
inşaat sektörüne dayalı
bölümlerin başarı sıraları daha
düşüş eğiliminde gibi
bölümlerin kendi durumları
gereği listemizdeki bölümlere
göre bazılarında başarı
sıramızdan daha yüksek yerler
olabilirken bazılarında başarı
sıramızdan daha düşük yerlerin
çok olması gerekebilir.



Başarı sıramdan
ne kadar yukarı
ne kadar aşağı
yazmalıyım?

Vakıf üniversiteleri de son yıllarda
bir önceki yıla göre başarı
sıralamalarını ortalamanın
üzerinde değiştirecek farklılıklar
yapmaktadır.
Özellikle burs, ücret ve kontenjan
değişiklikleri çok yüksek oranda
başarı sırası değişikliklerine neden
olabilmektedir.
Aşağıdaki görselde Koç
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik bölümünün (ücretli
kontenjan kısmı) kontenjan
değişimine bağlı olarak başarı
sırası değişimini görebilirsiniz.



Puana mı başarı
sırasına göre mi
tercih
yapmalıyım?

Hem 2 yıllık (ön lisans) hem
de 4 yıllıklarda (lisans)
başarı sırasına göre tercih
yapılır.

Bu durumu açıklamak için;

 Her yıl Türkiye 1.sinin sınavda
yanıtladığı doğru cevap farklıdır.
bazı yıllarda tüm soruları doğru
yanıtlarken, bazı yıllarda 2
sınavda toplam 10 soruya kadar
yanlış yaptığına şahit oluyoruz.
Türkiye 1.si  tüm soruları doğru
yanıtlarsa da 1. olacak. En yüksek
doğru soruyu yaptığı için de 9-10
yanlış yapmış olsa da 1. olacak.
Ancak puanı tüm soruları doğru
yanıtladığında 500 olurken, 9-10
yanlış yaptığında 470-490 olabilir.
Onun için puanlara göre değil
başarı sıralarına göre tercih
yapılır.



Tercih listesinde
bölümleri neye
göre
sıralayacağım?

sıraya gelirse kesin
giderim.
 sıraya 1. sıra gelmezse
kesin giderim.
 sıraya 2. sıra gelmezse
kesin giderim mantığı ile
listeyi oluşturmak gerekir. 

Tercih listesinde birinci
sıradan itibaren en çok
gidilmek istenilen bölümden
itibaren bir sıralama yapılması
beklenir. Tercih listesi
tamamen kişisel bir
sıralamadır. 

1.

2.

3.

Kişisel olarak oluşturulacak
listede adayın başarı
sırasından yukarıda aşağıda
ve başarı sırasına yakın başarı
sırasına sahip bölümlerin
olması en istenilen listedir.



Aynı bölümü tercih
listesinde bir adayın 
 üst sıralara yazması,
başka bir adayın alt
sıralara yazmasına
göre bölüme
yerleşme avantajı
sağlar mı?

Hayır Sağlamaz...

Aynı bölüm için adaylar
arasında tercih sırası üstünlüğü
yoktur. Başarı sırası üstünlüğü
vardır. 

Aynı bölümü 5000 başarı sıralı
aday 24. sıraya yazsın. 5010
başarı sıralı aday da 1. sıraya
yazsın. Eğer 5000. aday ilk 23
tercihe girememişse yine 24.
sıradan girer. 5010. aday 1.
sıraya yazmış olduğu halde
giremez.
 Eğer 5000. aday ilk 23
tercihinden birine girerse o
zaman 5010. aday girer.

İlk sıralara yazmak vakıf
üniversitelerinde tercih bursu
sağlamaktadır. Onun için bu
durum ile karıştırılabilmektedir.
İkisini ayırt etmek önemlidir.



Tercih listesi
kararı verilirken;

Tercih listesi 'burası yüksek
ihtimal gelir' şeklinde temenni ile
tamamlanmaz.

 Tercih listesindeki 'son tercih de
gelmezse mezuna bırakırım
veya kılavuzdan yazıp
gideceğim bir bölüm/üniversite
kalmadı' dendiğinde
tamamlanmış olur. 

'Emin olmadığım bölümler var ama
aşağı sıralara yazdım gelirse
bakarım' kararı ile de tercih listesi
tamamlanmaz. Listede olan her
bölüm gelirse gidilip gidilmeyeceği
netleştirilmelidir.



Ölü tercih out,
yaralı tercih in...

Bu örnek olarak oluşturulmuş aday
tercih listesinde 2. sıraya 52 bin başarı
sırasından bir bölümü yazınca
altındaki 45 bin başarı sıralı yer bir
çok kişi tarafından ölü tercih olarak
adlandırılabilir. Çünkü 2.sıradaki
yerin kesin geleceği göz ile bakılır;
ancak diğer açıklamada da anlatıldığı
üzere birbirine yakın başarı sıraları
olan bölümler  farklı hikayeler
gösterebilir.Adayların o dönemdeki
talepleri bir bölümeyönelik
farklılaşabilir. Birbirine yakın başarı
sıralarında listenin sıralamasını
tamamen adaya bırakmak daha
faydalı olcaktır ki 4. sıradaki 9 Eylül
Gastronomi bulunduğu şehirden
dolayı bir kaç tercih dönemi içinde üst
sıralara çıkacaktır. Bu listede öğrenci
hangi bölümü  daha çok istiyorsa onu 
 yukarı yazmasında bir sorun
yoktur.Diğerlerini de onun altına
yazabilir.

Ölü tercih teknik veya bilimsel bir tabir değildir. Tercih
dönemlerinde dilden dile kullanılarak  oluşmuş bir

terimdir. bir üsttekinden  Gelme ihtimali yüksek başarı
sıralı bir bölümün altına yazılan gelme ihtimali daha

düşük başarı sıralı yerlere ölü tercih tabiri
kullanılır,ancak; birbirine yakın başarı sırası olan

bölümler bulunduğu şehirden, üniversitenin gelişim
göstermesinden, vakıf üniversitesi ise vereceği burs
oranlarından, kontenjanlarını yeniden düzenlemesi

gibi bir çok nedenden dolayı daha düşük başarı sıralı
bölümler farklı yükselişler gösterebilir. Birbirine yakın
başarı sıralarında tam da başarı sırasına göre bir
sıralama yapmaktan ziyade isteğe göre sıralamak

daha uygun olacaktır. 
Ölü tercih açıklanmış bir kural da değildir. 



 
Bazı Bölümlere Ait Baraj Başarı Sıraları

Bazı bölümleri
yazabilmek için
ilgili puan
türünden belirli
başarı sıralarının
üstünde
olmamız kuralı
vardır.

(Bilgiler 2021 YKS yerleştime
kılavuzundan alınmıştır.Yeni
düzenleme olması halinde
değişiklik gösterebilir. 2022
kılavuzundan kontrol etmek
gerekir.)



MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALAN/DALLARINDAN MEZUN OLANLAR, KARŞILARINDA GÖSTERİLEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA
YERLEŞTİRİLİRKEN, YERLEŞTİRME PUANLARI OBP’NİN 0,12 İLE ÇARPILMASI VE PUANLARINA EKLENMESİ SURETİYLE ELDE EDİLECEK; AYRICA, YERLEŞTİRME PUANLARINA OBP’NİN 0,06 İLE

ÇARPILMASIYLA ELDE EDİLECEK EK PUANLAR KATILACAKTIR. 

MESLEK LİSELERİNİN DEVAMI ÖN LİSANS (İKİ YILLIK) PROGRAMLARINA EK PUAN VERİLİR.

ÖRNEK : ÇOCUK GELİŞİMİ VE MUHASEBE İLE FİNANSMAN BÖLÜMLERİNİN EK PUANLA GİTTİKLERİ ÖN LİSANSLAR

YKS KILAVUZUNDAN TÜM
MESLEK LİSELİLERE AİT EK
PUAN VERİLEN BÖLÜMLER

GÖRÜLEBİLİR.

Meslek liseliler
kendi
bölümlerinin
devamı
niteliğindeki ön
lisans (2 yıllık)
bölümler için ek
puan avantajına
sahiptir.



TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNİN / SANAT VE TASARIM FAKÜLTELERİNİN / TURİZM FAKÜLTELERİNİN AŞAĞIDA YER ALAN LİSANS
PROGRAMLARININ MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARI İÇİN AYRILAN KONTENJANLARINA (M.T.O.K.), MESLEKİ

VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALAN/DALLARINDAN MEZUN OLAN ADAYLAR ÖNCELİKLİ OLARAK
YERLEŞTİRİLECEKTİR. KONTENJANLARIN BOŞ KALMASI DURUMUNDA DİĞER ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ DİĞER ALAN/DALLARINDAN

MEZUN OLAN ADAYLAR DA TERCİH ETTİKLERİ TAKDİRDE BU KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLECEKLERDİR
 
 

M.T.O.K. 
(MESLEK LİSELİLERİN ÖNCELİKLİ GİTTİĞİ LİSANSLAR (4 YILLIKLAR)

ÖRNEK: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ M.T.O.K BÖLÜMLERİ, 



Sonuç olarak meslek
liselilerde;

Kendi bölümlerinin
devamı 4 yıllıklarda
(M.T.O.K) yerleşme
önceliği vardır.

Meslek liseli  için bölüm,
yerleşme önceliği
sağlıyorsa diğer lise
mezunlarının başarı
sırası  daha yüksek olsa
bile  öncelik ilgili meslek
lisesi mezunlarına aittir.

Yökatlastan alınan
görselde aynı bölümler

olmasına rağmen
bazılarının yanında

(M.T.O.K.) yazmaktadır.
Bu bölümler, kılavuzda

belirlenen meslek
liselilere öncelikli tercih

hakkı sunar. 



Benzer bölümler için
farklı yollar;

Benzer bölümlere farklı puan
türleri ve yollarla gidilebilir.

Örnek 1:
İç Mimarlık Sayısal puan türü ile
alır.
İç mimarlık ve Çevre Tasarımı
TM puan türü ile alır.

Örnek 2:
 Moda Tasarımı TM puan türü ile
alır.
Moda Tasarımı Özel yetenek
sınavı ile alır.



Okul birincileri;

Her bölüm için okul birincilerine
ek kontenjan olur. 
Okul birincileri bu kontenjan
avantajını sadece ağustos
ayında yapılan ilk yerleştirmede
kullanabilirler. 
Ek yerleştirmede ve bir sonraki
yıl bu avantajları kalmaz.

 Kullanılmayan okul birincisi
kontenjanları genel kontenjana
dahil olur.

Yökatlasta program atlası
başlığı altında Taban puan ve
başarı sırası istatistiği içinde 
 bölümlere yerleşen okul
birincilerinin taban başarı
sıralarına ulaşılabilir



Okul birincileri;

Genel kontenjan
yanında bulunan +
kontenjanlar okul
birincilerine ayrılan
kontenjanı ifade eder.
Bu + kontenjanlar için
okul birincileri kendi
aralarında sıralamaya
tabi olurlar.

Görselde Boğaziçi
Üniversitesi Elektrik-
Elektronik
Mühendisliği bölümü
90 kişilik genel
kontenjana 1.047.
başarı sırası ile son
kişi yerleşirken
3 kişilik okul birincisi
kontenjanına son
yerleşen okul birincisi
1.427 başarı sırası ile
son  kişi olmuştur.



Bir bölüme
yerleşip
gitmezsem ne
olur?

Kurallar;
  Aday yaptığı tercihlerden birine
ÖSYM tarafından  yerleştirildiği
takdirde bir sonraki yıl sınava
girdiğinde okul puanı yarı yarıya
düşer. 

Bu puan düşmesi sadece bir yıl
geçerlidir. 

Puan düşmesi, üniversiteye kayıt
yaptırılsın veya yaptırılmasın
geçerlidir. 

Tercih bildiriminde bulunulur ve
hiç bir bölüme yerleşilemezse
okul puanı düşmez.

Yorum;
Üniversite tercihlerinde en
önemli kurallardan biri
gitmeyeceğiniz bölümün
listenizde olmamasıdır. 

'Eğer gelirse düşünürüm.'
mantığı ile tercih yapılmaz.
Listede olan her bölüm
gelecekmiş gibi değerlendirilerek
listeye alınmalıdır.



YKS SONUÇLARINA
GÖRE KAYIT HAKKI
KAZANILDIĞI
BİLDİRİLEN
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMLARINA
HANGİ DURUMLARDA
KAYIT
YAPTIRILAMAZ?

kariyertakibi.com

Pilotaj, askeri tıp bölümleri gibi bazı bölümler
için diğer şartları (sağlık, mülakat vs)
taşımadığından dolayı bölüme kaydı

yapılamayan adaylar, 15 gün içinde en yakın
ÖSYM bürosuna başvurarak, diğer haklarını

kullanabilirler. 
 

Başarı sıraları yettiği sürece (vakıf
üniversiteleri burslu bölümleri hariç)

istedikleri bölümlere yerleştirilme haklarına
sahipler veya okul puanları kırılmadan bir

sonraki yıl tekrar sınava hazırlanabilirler. Bu
kısımla ilgili ÖSYM yerleştirme kılavuzunda
bulunan  (sağdaki) çok detaylı açıklamanın

tamamı okunmalıdır.
 
 



Yığılma nedir?

Yığılma, sınavlarda
öğrencilerin birbirine yakın
netler yaptığını ve
birbirine yakın puanlar
aldığı aralıkları bize ifade
eder,ancak;başarı
sıralarında bir yığılma
olmaz.Adaylar 1. sıradan
puanı hesaplanan son
kişiye kadar sıralanır. 

 Yani 1980. olan sadece
bir kişidir. 1980. olan 2-3
ve daha fazla kişi yoktur. 

Yığılma sınavın zorluğu
kolaylığı gibi bir çok
konuda bizlere bilgi verir
ancak tercihlerde
yığılmanın hiçbir
geçerliliği ve etkisi yoktur. 

'Yığılma varmış bölümlerin
başarı sıraları düşecekmiş
diyorlar' söylemi tercihler
için hiçbir anlam ifade
etmez.



Bölümlerin
başarı sıralarının
yükselmesini
veya düşmesini
ne belirler?

En belirleyici unsur
adayların bölümlere olan
talepleridir.
Kontenjan artış-azalışları,
İş bulma imkanlarındaki
değişimler,
Vakıf üniversitelerinde ise
burs, ücret ve kontenjan
değişimleri,
Tercihlerle ilgili yapılan
düzenlemeler,
Salgınlar, ekonomik
zorluklar,
üniversite veya bölümün
lokasyon değişikliği gibi
çok farklı değişken sadece
bir üniversitenin bir
bölümünü, bir
üniversitenin tüm
bölümlerini, aynı bölümün
tüm üniversitelerdeki
başarı sıralarını
etkileyebilir.



Örgün
 ikinci 
açık 
uzaktan 

öğretim nedir?

Gündüz 9.00ile 17.00  arası
yüz yüze yapılan örgün
öğretimdir. 

İkinci öğretim, akşam
17.00'dan sonra yapılan
yüz yüze öğretim şeklidir.

Yökatlas ve kılavuzda
bölümlerin yanında
parantez içinde i.ö yazar.

Açık Öğretim; devam
zorunluluğu olmayan ve
sınavların öğrencinin
bulunduğu şehirde yüz
yüze olduğu öğretim
şeklidir.

Uzaktan Öğretim;
öğrencinin derslerini online
olarak takip ettiği
sınavlarını yüz yüze olduğu
sistemdir.



Exchange
Erasmus
Farabi
Mevlana 

değişim
programları nedir?

Exchange, farklı ülke
üniversitelerinin 
 arasında yaptıkları
öğrenci değişim
progralarıdır. Anlaşmalar
gereği belirli zaman
diliminde öğrenciler
farklı ülke ve
üniversitede eğitimini
devam ettirir.

Erasmus programı,
 Avrupa birliği ülkelerinin
kendi aralarında ve
Türkiye'nin de dahil
olduğu değişim
programıdır.

Mevlana Değişim
Programı, 
Türkiye ve dünya
ülkelerinin
yükseköğretim kurumları
ile yurtdışında eğitim
veren yükseköğretim
kurumları arasında
öğrenci ve öğretim
elemanı değişimi
programıdır.

Farabi; yurtiçindeki
üniversiteler arası
değişim programıdır.

Yurt dışı değişim
programları için

yabancı dil ve not
ortalaması şartı

vardır.

Üniversitelerin karşılıklı anlaşmalı
olduğu ülke ve üniversiteleri

değişiklik gösterir. Üniversitelerin
öğrenci değişim progamları ile ilgili

olan sayfaları incelenmelidir.



Çift anadal
yandal
dikey Geçiş,
yatay geçiş
merkezi yatay geçiş 

 
 nedir?

ÇİFT Anadal (ÇAP) Bir 4
yıllık bölüme (birinci
anadal) kayıtlı olan
öğrencinin, başka  bir
bölümüne de kabul alıp 
 eş zamanlı ders alarak,
iki ayrı diploma
alabilmesini sağlayan
programdır. 

Öğrencinin
okuduğu üniversitede
başka bir bölümün
sınırlı sayıda dersini
alması ve karşılığında
sertifika almasıdır.

Dikey geçiş
İki yıllık bölümden
mezun olan
öğrencilerin eğitimlerini
4 yıllık programa
tamamlayabilmeleri
için var olan sistemdir.
Dikey geçiş için sınava
girmek gerekir.

 Dikey geçiş için Türkçe
ve matematikten
oluşan ÖSYM'nin
yaptığı sınavdan yeterli
puanları almak gerekir.

Yatay Geçiş, bir
bölümde eğitim
gören öğrencinin
eğitimine farklı bir
üniversitede farklı
bölümde veya başka
bir üniversitede aynı
bölümde eğitimine
devam etmesini
sağlayan sistemdir. 

Merkezi Yatay geçiş,
Öğrencinin

üniversiteye girdiği
yıl başarı sırası

yeten tüm bölümlere
geçebileceği bir

sistemdir.



Çift anadal
Yandal
Dikey geçiş,
Yatay geçiş
merkezi yatay
geçişle ilgili tercih
döneminde
bilinmesi gerekenler

Çift Anadal (ÇAP) için not ortalaması şartı
vardır. Bu imkan vakıf üniversitelerinde daha

ulaşılabilirdir.
 

 '2 yıllık bölüme gidip dikey geçiş yapacağım.'
Seçeneğinin gerçeklememe ihtimali de her

zaman olabileceği için dikey geçiş yapamasam
da gittiğim iki yıllıktan mezun olur ve o

alanda severek çalışırım diyebilmek
önemlidir.

 
 

Yatay geçiş için devlet üniversitelerinde şart
olarak, YKS puanı oranı %70 ve üzeri

olabilmektedir. Bu şart gereği yatay geçiş YKS
sıralamalarından girilen üniversitenin bir
veya iki üstündeki üniversiteye olabiliyor.

 
Merkezi Yatay geçişte not ortalamasına

bakılmaz. Üniversiteye girilen yıl başarı sırası
gidilecek bölüme yetiyorsa merkezi yatay

geçiş yapılabilir.2014 yılından beri
uygulanmaktadır. 

 
Kariyer takibi youtube kanalımızda geçişler

ve ÇAP'larla ilgili bolca video mevcuttur,
izleyebilirsiniz.

 
 

!!! 
ÇAP, yandal Yatay geçiş imkanlarında üniversitenin bu konudaki kurallarını

üniversite karar verici kurulları belirlediği için üniversitden üniversiteye
farklılık gösterebilir. Her üniversitenin web sayfasında bu konulardaki

yönetmelikleri bulunur.İlgili yönetmelikler okunmalıdır.



Eğitim ücretine
yönelik burslar

ÖSYM Bursları, Vakıf üniversitelerinin burslu-%
50 - 25 gibi oranlarda vedikleri burslar ÖSYM

bursları olarak geçer. Bu bursları üniversiteler
bölümlerin eğitim öğretim süreleri boyunca

kesemezler. Üniversite 2 yıllık bir bölüme hazırlık
dahil giren bir öğrencinin bursunu 3 yıl boyunca

kesemez. Eğer bölümün normal süresinde
öğrenci okulu bitirememişse kalan yıl ve

derslerinde üniversitenin belirlediği şartlara tabi
olur. Çoğu vakıf üniversitesi artan rekabet gereği
de bölümün normal süresi üstüne bir veya daha

fazla yıl burs kesmemek için zaman tanımaktadır.
Bu şartlar listeye alınan vakıf üniversitelerinin

web sayfalarının burslar kısmından incelenebilir.
 

Tercih bursları; Vakıf Üniversitelerinin  tercih
listelerinde kendilerine üst sıralarda yer vemeleri
vs gibi hallerde verdikleri ekstra burs oranlarıdır.

Tercih bursu veren vakıf üniversitelerinin
şartlarını her yıl kendi web sayfalarından

incelemek gerekir.
 
 

Tamamlayıcı- Destek ve Diğer Burslar;  Bazı
üniversiteler, öğrencilerin portfolyo hazırlayarak

kendilerine başvurmalarını ister ve buna bağlı
olarak tamamlayıcı burslar verirler, bazı

üniversiteler, kardeş bursu, sporcu bursu gibi
çok farklı eğitim ücretine yönelik burslar sağlar.

Bunlar istenilen vakıf üniversitelerinin web
sayfasındaki burslar kısmından öğrenilebilir.

 
 
 



Özel yetenek
sınavları ve özel
yetenek sınavı ile
alan bölümler

Özel yetenekle alan bölümler için aday
istediği kadar üniversitenin özel yetenek

sınavına kendisi başvuru yapıp girebilir. Özel
yetenek sınavlarını istediği üniversitelerin
web sayfalarından kendisi takip etmelidir.

 
 

Aday hem puanla üniversite tercihi yapabilir
hem de özel yetenek sınavlarına başvurup
katılabilir.Puanla bir üniversiteye yerleşir

aynı zamanda da özel yetenekten bir bölüm
kazanması halinde hangisine kesin kayıt

yaptırmışsa o geçerli olur. 
 
 
 

Tercih döneminde
harp okulları süreci

Özel yetenek bölümlerinde olduğu gibi
öğrenci harp okullarının mülakatlarına
katılırken aynı zamanda da, puanı ile

üniversite tercihi yapabilir. 
Harp okullarına kesin kayıt yaptırma

aşamasına kadar tüm aşamalara katılabilir.
En son askeri öğrenci olma sözleşmesini
imzaladığında harp okulu öğrencisi olur.

Onun dışında ise harp okulu seçim
süreçlerine katılması veya puanı ile

üniversite tercihi yapmış olması birbirine
engel değildir. Her iki hakkı elde etmiş

olması durumunda yine hangisine kesin
kayıt yaptırırsa o geçerli olur.

 
daha detaylı bilgi için 

 
https://www.msu.edu.tr/sayfadetay?

SayfaId=1342&ParentMenuId=31
 
 



Bazı bölümlerin
sağlık, mülakat gibi
özel koşulları vardır.

Her bölümün tüm
özel koşulları

kılavuzla birlikte
açıklanır. Adaylar bu

açıklamaları
okumakla

sorumludurlar. Bu
açıklama Pilotaj için

kılavuzda
bulunmaktadır.

 

Örneğin, Pilotaj bölümü için ilgili kurumların
belirlediği hastane veya sağlık kuruluşlarından

sağlık raporları almak gerekir. Bu sağlık
raporunun tercihlerden önce alınması

önerilmektedir. Sağlık koşullarının
tamamlanamaması halinde aday farklı tercihleri

gözden geçirebilir.
 
 

Özel koşul ve
açıklamalar

yökatlasta bölümün
yanında bulunan
mercek işaretine

tıklanarak da
görülebilir.

 



Dil bölümü tercih
edecekler için
dikkat edilmesi
gereken önemli
detay 

Bazı fransızca ve Almanca  
bölümler için YDT'ye

Fransızca veya Almanca
girmiş olma zorunluluğu

vardır. Bu koşullar,
bölümlerin özel koşul ve

açıklamalarında belirtilir.
 

Aşağıdaki görselde
İstanbul Üniversitesi

Fransızca
Öğretmenliğinin, Atatürk

Üniversitesi Fransızca
Öğretmenliğinden daha

alt sırada olmasının
nedeni istenilen sınav

farklılığından
kaynaklanmakdır.

Bazı Almanca bölümleri için
de bu durum geçerlidir.



 EK yerleştirme
nedir?

İlk yerleştirme (Merkezi
yerleştirme) temmuz sonu
ağustos başında olur. 

Ek yerleştirme ise eylül
ayında olur.

İlk yerleştirmede boş kalan
kontenjanları ÖSYM tekrar
bir kılavuz ile duyurur. 

İlk yerleştirmede herhangi
bir yere yerleşmemiş
adaylar boş kalan
kontenjanlar için tercih
bildiriminde bulunurlar. 

İlk yerleştirmede yerleşen
adaylar -üniversiteye kayıt
yaptırsın veya yaptırmasın-
ek yerleştirmede tercihte
bulunamaz.

Ek yerleştirmede puanlar vs
düşmez. Çünkü ilk yerleştirmede
bir bölüm için oluşan taban
puanın altında puanınız varsa o
bölümü ek yerleştirmede
yazamazsınız.



 Tercih
döneminde
meslek seçimi

Büyüme(Özdeşleşme) Evresi (14 Yaşa kadar)
Hayal Basamağı (4 – 10 Yaş)

İlgi Basamağı (11 – 12 Yaş)
Yetenek Basamağı (13 – 14 Yaş)

Araştırma(Keşfetme) Evresi (14 – 24 Yaş)
Deneme Basamağı (14 – 18 Yaş)

Geçiş Basamağı (19 – 21 Yaş)
Sınama ve İzleme Basamağı (22 – 24 Yaş)

Yerleşme Evresi (25 – 44 Yaş)
Koruma, Devam Ettirme Evresi (45 – 64 Yaş)

Çöküş Evresi (65 yaş ve sonrası)
Yavaşlama Basamağı (65 – 70 Yaş)

Tam Emeklilik Basamağı (71 Yaş ve sonrası)

Super (Benlik) Kuramı 
 

1.

2.

3.
4.
5.

 

Super'in meslek kuramına göre
gençlerin tercih yaptıkları dönem

ve üniversite çağları hala
meslekleri araştırma evresidir.

Onun için bazı gençlerin bu
dönemde tam bir karar

verememiş olmaları olağandır. 



 Tercih
döneminde
meslek seçimi

Bazılarımız meslek seçimini
çok erken yaşlarda
belirlerken bazılarımızın
seçimi bazı kuramlara göre
35'li yaşlara kadar
sürebilmektedir. 

Bazılarımız için tercih
dönemi meslek seçimi gibi
uzun soluklu bir yolculuğun
halledilebileceği bir zaman
dilimi değildir.

Tercih dönemine kadar
oluşan kararlarla en uygun
tercih bildirimi yapılmaya
çalışılır.

Bazı gençler bölümleri
tecrübe ettikçe üniversitede
farklı bölümlerin kendilerine
uygun olacağına karar
verebilirler, bunun için
Merkezi yatay geçiş gibi
haklar mevcut.
 



Üniversite mi
bölüm mü?

(Kişisel yorumdur. Herkese
göre farklı cevapları
olabilir.)
(Tabi ki, adayın istediği
bölümü istediği üniversitede
okumasıdır.)
 Aday bölümünü belirlemiş
ve bölümünü severek
okuyup sonrasında
mesleğini tutku ile
yapacağını düşünüyorsa
cevabımız bölümdür. Buna
bağlı olarak başarı sırasına
göre en iyi eğitimi
alabileceğini düşündüğü
üniversiteyi seçmelidir.

Bölüm konusunda net
değilse, girişimcilik,
pazarlama, yönetim, işletme
vs gibi konulara meraklı ise
cevabımız üniversitedir.
 



Mezuna mı
bıraksam tercih
mi yapsam
kararsızlığı

Öğrenci seçim yapacak
kadar üniversite ve
bölümden haberdar mı?

Tüm alternatifleri yeterince
incelemiş ve araştırmış mı?
gibi sorularla üniversite,
bölüm ve meslek seçimine
dair farkındalık düzeyine
bakılıp geri bildirimde
bulunulur.

Mezuna bırakmanın avantaj
ve dezavantajları
açıklandıktan sonra karar
adaya bırakılır.
Adayın iki yoldan birine
kendisinin karar vermesi
gerekir. Bu kararı bizden
istediğinde de kararı
kendisinin alması gerektiği
ifade edilmelidir.
 



Üniversite
seçerken;

Üniversitelerin ekosistemlerini, verdikleri eğitimi ve
sağladıkları imkanları keşfetmek gerekir.

Örneğin; Tematik (sağlık, mühendislik, denizcilik vs
üzerine )  bir üniversite midir? 

Hangi bölümler daha ağırlıkta açılmıştır? 

Ar-Ge merkezi var mıdır? 

Uygulama alanları nelerdir? 

 

 

 

 

Bölüm
seçerken;

Bölüm seçerken özellikle 3. ve 4 sınıf dersleri ile seçmeli
derslerini incelemek detaylı bilgi verir. Bölümlerin 1 ve 2.

sınıf dersleri daha temel derslerden oluşurken, 3. ve
4.dersler ile seçmeli dersler bölüm akademisyenlerinin

uzmanlık alanlarına, fakültenin diğer bölümlerine veya
üniversitenin bölümler arası kurduğu ekosisteme uygun

farklılıklar gösterebilir.

Örneğin; Moleküler biyoloji ve genetik bölümünü; Tarım
temalı bir üniversitede seçtiğinizde daha bitki odaklı,

Mühendislik fakültesi ekosisteminde olanı seçtiğinizde
daha teknoloji etkileşimli ya da ortaya çıkan bilgilerin

istatistiki çalışmasına ağırlık verecek  ağırlıkta olabilir.
Bölüme karar verilmişse bölümlerin alt uzmanlık

alanlarına göre yönelimleri var mıdır? Keşfetmeye
çalışmak faydalı olacaktır.

 



Bölüm/üniversite
seçerken;

Kampüs/yerleşke

En istenileni hem şehir merkezinde hem de yeşilliklerle
donatılmış olanıdır.

Ancak; bazı üniversiteler şehir merkezinde olmasıyla kampüs
olarak öğrenciye şehrin merkezini sunarlar. Şehrin sunduğu 
 imkanlardan beslenecek bölümler için ; 'kampüsü yok' bakış

açısı uygun olmayabilir. 

Bir mimarlık fakültesinin, güzel sanatlar fakültesinin şehrin
mimari ve sanat alanları ile iç içe olması çimleri olan bir

kampüsten daha etkili olabilir. Bazı bölümler için
kampüsümüzde hiç çim yok diye üzülmeye gerek yok. 

 

 

 
 

Bazı üniversitelerin aklımızda yer
etmiş lokasyonları vardır. Adayın
seçeceği fakülte veya bölüm başka
bir lokasyonda olabilir veya yeri o
yıl değişmiş olabilir. Listeye alınan
her bölümün güncel lokasyonlarının
kontrol edilmesi faydalı olacaktır.



Bunlardan
yapabildiklerini
tercih dönemi
yap

Bölümün akademisyenleri ve öğrencilerinden bilgi al. veya
Youtube'da bolca video var.İzle...

O mesleği yapan birden fazla kişiden bilgi al.

O mesleği profesyonel anlamda temsil eden vakıf-dernek-oda ve
kuruluşlardan bilgi al.

Üniversite tanıtım ve ziyaretlerine katıl.

Bölümün üniversitede derslerine katıl, ders programlarını
incele, atölye çalışmalarına, gözlemlerine katıl.

Türkiye İş Kurumu ve iş bulma sitelerinin çalışmalarını takip et.

Meslek seçimi konusunda eğitim almış (Rehber Öğretmen vb)
kişilere sor.

 

 

 

 

 

 

 
https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri gibi hangi meslek ne

kadar sürede iş bulmuşa kadar bilgi veren resmi sitelere bak.
 
 

 
 



Tercih dönemi
dikkat

Her mesleği herkese sormamak en sağlıklısıdır.
 

Seçtiğinize pişman edebilirler.



Tercih dönemi
dikkat;

Mükemmel Bölüm/meslek yoktur,
zorluklarıyla birlikte severek

yapılacak bölüm/meslek vardır.

İyi veya kötü meslek yoktur. Aynı
meslek için bile iyi ve kötü çalışma

koşuları vardır.



Hızlıca bölüm
araştırmak için;

ÜNİVERSİTE BÖLÜM VE PUAN TÜRÜ VE BAŞARISI DETAYLARI İÇİN: 
 HTTPS://YOKATLAS.YOK.GOV.TR/

 
 

BÖLÜM DERSLERİNE BAKMAK NET FİKİR VERİR.
ÖRNEK BİR BÖLÜM DERS İÇERİKLERİNİ İNCELEMEK İÇİN :

HTTPS://WWW.SİS.İTU.EDU.TR/TR/OGRENCİ/LİSANS/DERS-PLANLARİ/DERS-
PLANLARİ.PHP

 
 

BİR BÖLÜMDEN MEZUN OLANLARIN NE KADAR SÜREDE İŞ BULDUĞUNA
KADAR BİR ÇOK DETAYI BULABİLECEĞİNİZ CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN

KAYNAKLARI OFİSİ ÜNİ-VERİ SAYFASI:
HTTPS://WWW.CBİKO.GOV.TR/PROJELER/UNİ-VERİ

 
 
 

ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ YAYINLANAN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYET ANKETİ
İÇİN : HTTPS://WWW.UNİAR.NET/TUMA

 
HANGİ ÜNİVERSİTE DÜNYADA KAÇINCI? NE KADAR BİLİM ÜRETİYOR?

BİLİMSEL MMAKALE YAYINLIYOR? GİBİ SORULARIN CEVABI İÇİN:
HTTPS://NEWTR.URAPCENTER.ORG/

 
 

HANGİ MESLEK NE İŞ YAPAR? MESLEKLERİ TANIMAK İÇİN :
HTTPS://MESLEGİMHAYATİM.MEB.GOV.TR/MESLEKLER/İS-MESLEKLERİ-TANİ

 

https://yokatlas.yok.gov.tr/
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/ders-planlari.php
https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri
https://www.uniar.net/tuma
https://newtr.urapcenter.org/
https://newtr.urapcenter.org/
https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/meslekler/is-meslekleri-tani


Aile

Aile, çocuğu için en iyiyi ister bu konuda ideal
davranır.

 
Çocuğunun yapacağı işte mutlu olması kadar

mesleğin çocuğuna sağlayacağı şartlarla
statüsü vs ile daha çok ilgili olabilir. 

 
Meslek/bölüm seçimi yapan bazı öğrencilerin

özellikle  ailesinin onayını alması zaman
alabilir.

 
 Bu durumda aileye seçilen bölüm ve mesleği

kabul etmesi için açıklayıcı davranıp
iletişimde kalmak en yararlısı olacaktır.



Aile

kariyertakibi.com

Bazı aileler çocuklarının ilk defa
evden veya yaşadığı şehirden
ayrılma fikri ile bu dönemde

yüzleşir. 
 

Bazı aile ve gençler için tercih
dönemi aslında duygusal açıdan

farklı anlamlar taşır.



Soruların
cevapları için
tercih
döneminde
eğitimlerimizi ve
canlı
yayınlarımızı
takip edin;

-Geleceğin meslekleri ne zaman
gelecek?

 
-Çoklu etkileşimle bölüm  okumak,

 
-Hangi bölüm KPSS'de hangi sınavlara

girebilir?
 

Prestijli üniversitelerde yazılacak
uygun başarı sıralı bölümler,

 
-Bir üniversitenin ekosistemini

anlamak için tüm bölümlerini topluca
inceleme,

 
-Aynı sektöre ve işlere kaynaklık eden

farklı bölümler,
 
 



Son söz 1;

Tüm üniversite ve bölümlerle ilgili
bir kişinin çoğu şeyi bilmesi

mümkün değildir. Onun için tercih
döneminde konu ile ilgili birden

fazla kişiden bilgi almak en
sağlıklısıdır.

 
En son ise kararı tercih yapan

adayın vermelidir.
 

Kariyer uzmanları insanların
mesleklerine karar vermelerine

yardımcı olurlar.Onlar adına meslek
seçmezler.

 
Tüm meslek envanteri ve anketlerin

meslek seçimimize etkisi %10-20
arasında olduğu açıklanmaktadır.

'Onun için bir meslek envanteri
yapayım mesleğimi benim için

seçsin' mantığı meslek envanterleri
için geçerli değildir. Meslek

envanterleri adayın sorularına göre
meslekler listesi çıkarır ve

seçenekleri sizler için genişletir.
Farklı seçeneklerden haberdar olan
adayın bunları araştırması beklenir.

 kariyertakibi.com web adresimizde
bulunan envanteri doldurmak için;
 https://kariyertakibi.com/yetenekl
ere-uygun-mesleki-yeterlilik-testi/

 



Son söz 2;

“Çok kişiyle konuş.
 

 Az kişiyle düşün. 
 

Tek başına karar ver.” 
 

Konfüçyüs
 



Bizi takip edin;

web:

kariyertakibi.com

youtube:

 kariyer takibi

 instagram:

@kariyertakibi

Bize ulaşın;
info@kariyertakibi.com


