GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1 – Bu yönerge, “Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı” nı
(GSÜÖSYS) düzenleme ve değerlendirme esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Gerekçe
Madde 2 - 14 Nisan 1992 tarihinde Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan Eşit Temsilli Türk-Fransız
Komitesi kararı uyarınca, Galatasaray Üniversitesi Lisans Programları için belirlenen toplam
kontenjanın % 25’i Galatasaray Lisesi öğrencilerine, diğer bir % 25’i de Türkiye’de Fransızca
öğretim yapan okulların öğrencilerine ayrılmıştır. Bu kontenjan dilimleri dahilinde kabul
edilecek öğrencileri belirlemek üzere “Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sınavı” düzenlenir.
Toplam kontenjanın % 50’si Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
düzenlenen “Lisans Yerleştirme Sınavı” (LYS) sonuçlarına göre belirlenir.
Sınav Komisyonu
Madde 3 – GSÜÖSYS’yi düzenlemek üzere, Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu
tarafından her yıl, bir başkan ve başkanın önerisi üzerine atanan başkan yardımcılarından
oluşan bir sınav komisyonu oluşturulur. Sınav komisyonu başkanı, gerekli gördüğü takdirde
sınavla ilgili alt çalışma gruplarını oluşturur.
Sınav Tarihi, Saati ve Yeri
Madde 4 – GSÜÖSYS, her yıl Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği
tarih, saat ve yerde yapılır. Bu bilgiler, adaya sunulan, sınav süreciyle ilgili bilgilerin yer
aldığı sınav kılavuzunda belirtilir.
Sınav Görevlileri
Madde 5 – Sınav komisyonu üyelerinin yanısıra, sınav günü, bina sınav sorumlusu, bina
sınav sorumlusu yardımcıları, salon başkanları ve gözetmenler görev yapar. Görevleri, sınav
komisyonu tarafından hazırlanan “Sınav Uygulama Talimatı” n da belirtilir.
Sınava Girebilecek Adaylar
Madde 6 – Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na aşağıdaki
şartları yerine getiren öğrenciler başvurabilirler:
i)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
ii)
Galatasaray Lisesi veya Türkiye’de Fransızca öğretim yapan veya Fransız
bakaloryası veren liselerin son sınıflarında kayıtlı olmak.
Söz konusu ortaöğretim kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrenciler Galatasaray
Üniversitesi’nin 15/04/2010 tarih 10/07 sayılı Senato Toplantısında alınan 1no.lu karara
istinaden “GSÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı” ile alınacaktır.

Sınava Girebilmek için Gerekli Belgeler
Madde 7 - Adayların sınava girerken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:
i)
GSÜÖSYS Aday Kimlik Kartı: Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenmiş,
üzerinde adayın fotoğrafının bulunduğu, özel plastikle kaplanmış ve üniversitenin
damgasıyla onaylanmış kart.
ii)
Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı, öğrenci kimlik kartı,
sürücü belgesi, pasaport gibi belgeler.
Bu belgeler, aday salona alınırken görevliler tarafından titizlikle kontrol edilecektir.
Fotoğraflı GSÜÖSYS Aday Kimlik Kartı olmayan bir aday sınava alınmaz. Özel kimlik
belgesi olmayan aday ise sınava alınır, ancak bu durum adayın GSÜÖSYS aday numarası, adı
ve soyadı bilgileriyle birlikte salon sınav tutanağında belirtilir.
Sınavın Uygulanması
Madde 8 – Sınavın uygulanması, Sınav komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon kararına
istinaden sınavın aşamaları, soru adetleri, sınavın süresi adaylara dağıtılacak sınav
kılavuzunda yer alır.
Sorular, Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseler için öngörülmüş olan öğretim
programına uygun olarak hazırlanır.
Sınav Düzeni
Madde 9 – Bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcıları, salon başkanları ve
gözetmenler, sınav komisyonu tarafından hazırlanan “Sınav Uygulama Talimatı” uyarınca
belirlenen görevleri doğrultusunda sınav uygulama talimatlarını yerine getirerek sınav
düzenini sağlamakla yükümlüdürler.
Tercih Bildirimi
Madde 10 – Sınav neticesine göre, adayların yapabilecekleri tercihlerin adedi sınav
komisyonu tarafından belirlenir ve adaylara dağıtılacak sınav kılavuzunda yer alır. Bu
tercihler, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bölümlerinin arasından
ve/veya Hukuk, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin
bölümlerinin arasından yapılır.
Tercih sıralamasında, bir bölüm, birden fazla tercihte yer alamaz. Bu durumda, bölümün
adının geçtiği ilk tercih sırası dışındaki aynı bölümün adı geçen diğer tercihler geçersiz
sayılır.
Sınavın Değerlendirilmesi
Madde 11 – Adayın sınavının değerlendirilebilmesi için, bu adayın her yıl üniversite yönetim
kurulu kararıyla belirlenen, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği Öğrenci
Seçme Sınavı’nda asgari başarı ön şartını yerine getirmiş olması gerekir.
Madde 12 – Adaylar arasında eşit puan alanlar arasında önceliği belirlemek için, önce ortak
sorular bölümündeki Fransızca sorularına verilen cevaplardan elde edilen puanlara, yine
eşitlik halinde 1. aşama sınavı puanına, eşitlik burada da bozulmazsa, adayların doğum
tarihlerine bakılarak, doğum tarihi günümüze daha yakın olan aday tercih edilir.
Sonuçlar ve Yerleştirme
Madde 13 - Sınav sonuçlarının duyurulduğu listeler, her bölüm için ayrı ayrı puan sırası esas
alınarak düzenlenir.
Aday, tercih sırasına göre yerleştirilebildiği ilk programın listesinde belirtilir; tercih bildirmiş
olduğu diğer programların listelerinde yer almaz.

Madde 14 - GSÜÖSYS sonuçlarına göre Galatasaray Üniversitesi’nde bir lisans programına
yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız o sınav dönemi için geçerlidir. Öngörülen süre
içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
Sınav Sonuçlarının Geçerli Sayılma Koşulları
Madde 15 – Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirmeye
alınabilmesi için;
i)
Kopya çekme, alma veya verme girişiminde bulunmaması
ii)
GSÜÖSYS aday numarasını cevap kağıdına doğru olarak kodlaması
iii)
Tercih ettiği bölümleri ve tercih sırasını cevap kağıdında doğru olarak belirtmiş
olması
iv)
Cevapları yalnızca cevap kağıdına işaretlemiş olması
v)
Soru kitapçığı, cevap kağıdı, kimlik kartı gibi belgeleri eksiksiz olarak salon
görevlilerine teslim etmesi ve salon görevlilerinin bildirecekleri diğer sınav
kurallarına uyması
vi)
Adayın, madde 11’de belirtilen ve ÖSYM’nin ülke çapında düzenlediği merkezi
Öğrenci Seçme Sınavı’nda, Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen asgari başarı düzeyini sağlamış olması
zorunludur.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 16 – Kendisiyle ilgili sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar,
sonuçların açıklanmasından itibaren en geç üç gün içinde Galatasaray Üniversitesi Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’na yazılı olarak başvurabilirler. Süre hesabında, tarih damgası esas
alınır.
Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren yüz takvim günü sınav komisyonunca saklandıktan
sonra Üniversite arşivine kaldırılır. Sınav evraklarının aslı veya fotokopisi, yargı organları
dışında, aday dahil olmak üzere hiçbir kişi ya da kuruma kesinlikle gösterilemez veya
verilemez.
Yürürlük
Madde 17 – Bu yönerge Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 – Bu yönergeyi Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

