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Tercih Kontrol Listesi 
Aşama -1: Tercihlerin belirlenmesi 

 Gitmek isteyeceğim tüm şehirleri yazdım. 

 Gitmek isteyeceğim şehirlerdeki tüm üniversiteleri yazdım. 

 Kariyer hedefime uygun bölümleri olmayan üniversiteleri 

eledim. 

 Tipini, şeklini şemalini, teknolojik altyapısını, hocalarını, 

yerleşimini, sunduğu eğitim ve kariyer fırsatlarını, yönetimini vb. 

beğenmediğim okulları eledim. 

 Maddi olarak kesinlikle karşılayamayacağım bölümleri eledim. 

 (24 seçenekten fazla kaldıysa) En çok istediklerim hariç, 

sıralaması benim sıralamamdan 50 bin kişi daha yukarı ve 50 bin 

kişi daha aşağı olup, diğerlerinden daha az istediğim bölümleri 

24 tane kalana kadar eledim. 

Aşama -2: Tercihlerin sıralanması 

 Tercihlerimi en çok istediğimden en az istediğime göre 

sıraladım. 

 Sıralamada, kazandığım takdirde gitmek istemeyeceğim hiçbir 

bölüm yok. 

 Bir üstteki tercihime yerleşmem durumunda “Keşke bir alttaki 

gelseydi, onu daha çok istiyordum.” demem. 

 Bu tercihlerden herhangi biri gelirse, “Keşke mezuna 

kalsaydım.” demem. 

 Tercihlerim arasında benim yerleştirme sıramdan 30 bin daha 

aşağıda olan en az 1 adet istediğim bölüm var. (Yok ise de 

mezuna kalma ihtimalime hazırım, çünkü gitmek istediğim 

başka bölüm yok.) 
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Aşama-3: Tercihleri onaylama 

 Sıralamada yer alan tüm okulların seçtiğim programlarının 

(Kısmi burslu, burssuz, ikinci öğretim, uzaktan öğretim vb.) 

ücretlerini biliyorum ve kazanırsam karşılayabilirim. 

 Sıralamada yer alan şehirlerdeki yaşam şartları ve masraflar 

(Ulaşım, yemek, gezme, kira, yurt ücreti vb.) hakkında bilgi 

sahibiyim ve karşılayabilirim. 

 Sıralamada yer alan tüm şehirlerden memleketime nasıl ulaşım 

sağlayabileceğimi ve ne kadar ücreti olduğunu öğrendim. 

 Sıralamada yer alan bölümlerin özel koşullarını ve varsa ek 

masraflarını Tercih Kılavuzundan okudum. Anladım. Özel 

koşulların hepsini sağladığımdan eminim. 

 Tercihlerimin kodlarını doğru yazdığımı 3 kere kontrol ettim.  

 Tercihimde, doğru üniversitelerin, doğru fakültedeki (ya da 

meslek okulundaki ya da yüksekokuldaki) doğru bölümlerinin, 

doğru programlarını (örgün öğretim, ikinci öğretim, tam burslu, 

%75 burslu, %50 burslu, %25 burslu, ücretli, ikinci öğretim, 

uzaktan öğretim) doğru sırada seçtiğimi 3 kere kontrol ettim. 

 ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi şifrem sadece bende var. 

Başkasının girip tercihlerimle oynama ihtimali yok. (Varsa şifreyi 

değiştirdim.) 

 İnşallah hakkımda en hayırlısı neyse o olur. 

 

 

 

 


