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26.07.2016-02.08.2016  tarihleri arasın-

da Cihanbeyli Necip Fazıl Kısakürek Ana-

dolu Lisesi’nde Rehberlik Öğretmenleri-

miz tarafından tercih danışmanlığı hiz-

meti verilecektir.  Tüm aday öğrencileri-

mizi ve  değerli velilerimizi bekliyoruz. 
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♦ Çocuğunuzun, tercih için en doğru 

kaynak olan ÖSYS kılavuzundan 

yararlanmasını sağlayın.  

♦ Çocuğunuzun tercih alternatifleri 

hakkında bilgi sahibi olun. 

(Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencileri için sınavsız geçiş hak-

kı, ek puan vb.)  

♦ Çocuğunuz açıkta kalmasın ya da 

tekrar sınava hazırlanmasın diye 

onu istemediği tercihleri yapmaya 

zorlamayın.  

♦ Sosyal ve ekonomik koşullarınızı 

göz önünde bulundurun.  

♦ Tercih ettiğiniz üniversitelerin ko-

şulları hakkında (bulunduğu çevre, 

ulaşım, barınma vs.) bilgi sahibi 

olun.  

Tercih yapmaya karar verdiyseniz;  

Sınav sonucunda alınan puan kadar bu 

puan ile doğru tercih yapabilmek de  

büyük önem taşır.  

Tercih döneminde Cihanbeyli Necip Fazıl 

Kısakürek Anadolu Lisesi’ne bekliyoruz. 



♦ Tercih sürecinde çocuğunuzun ger-

çek ve doğru bilgi kaynağı “Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

(ÖSYS) Kılavuzu” dur. Güncel olarak 

bütün bilgiler kılavuzda yer almakta-

dır. ÖSYS kılavuzu dışındaki bütün 

kaynaklarda hatalar bulunabilir. Ter-

cih aşamasına geçmeden önce ön-

celikle çocuğunuzun ÖSYS kılavuzu-

nu detaylı bir şekilde incelemesini 

sağlayınız.  

♦ Tercih konusunda çocuğunuzu doğ-

ru yönlendirebilmesi için kurumu-

muzda verilecek olan tercih danış-

manlığı hizmetinden faydalanabilir-

siniz. 

TERCİHLER VE YERLEŞTİRME ÇOCUKLARIMIZA NASIL YAKLAŞMALIYIZ? 

♦ Kendi gerçekleştiremediğiniz hayalleri 

çocuklarınızın gerçekleştirmesini bek-

lemeyin.  

Kendiniz öğretmen olmak isteyip de ola-

madıysanız onu öğretmen olmaya zorla-

mayınız, o belki mimar olmak istiyordur.  

♦ Çocuğunuzdan onu aşan beklentilerde 

bulunmayın.  

Çocuğunuzun akademik başarısı tıp fakül-

tesini kazanacak düzeyde değilse ondan 

doktor olmasını beklemeyin. 

♦ Mesleklere ilişkin kalıplaşmış düşünce-

lerden uzak durmaya çalışın.  

Örneğin; başka bir bölümü okumak iste-

yen kız çocuğunuzun “Öğretmenlik kız ço-

cukları için iyidir, başka bölüme gerek 

yok.” diyerek okumak istediği bölüme git-

mesini engellemeyin.  

♦ Öncelikle çocuğunuzla birlikte, ter-

cih yapmak isteyip istemediğine 

karar verin.  

Çocuğunuzun hedefi ve aldığı puan 

doğrultusunda tercih yapıp yapmayaca-

ğı hakkındaki düşüncelerini öğrenme-

niz, sizin bu konudaki beklenti ve fikir-

lerinizi onunla paylaşmanız hem çocu-

ğunuz hem de sizin için sağlıklı bir ter-

cih süreci yaşamanızı sağlayacaktır. 

Tercih yapılıp yapılmayacağına;  

• Çocuğunuzun sınav başarısının ken-

di beklentilerini karşılayıp karşıla-

madığı,  

• Çocuğunuzun yeniden sınava gir-

mek isteyip istemediği,  

• Eğer sınava girecekse bir yıl daha 

önceki yıldan daha yüksek bir tem-

po ile çalışıp çalışamayacağı,  

• Çocuğunuzun sınava hazırlanması-

nın aileniz üzerindeki etkisi  

gibi etkenleri düşünerek karar verebilir-

siniz.  

SINAV SONRASI YAPILMASI  

GEREKENLER 


