Galatasaray Üniversitesi’ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu
Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı akademik birimlerin lisans
programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne uygulanacak esas ve usulleri
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı akademik birimlerin lisans
programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin kontenjan belirleme, ilan,
başvuru usul ve esasları ile kabul ve kayıt koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü
ve 45 inci maddeleri, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun
ek 34 ncü maddesi ile YÖK tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aday: Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı birimlerin lisans programlarına başvuran yurtdışından
veya yabancı uyruklu kişiyi,
b) Akademik birim: Galatasaray Üniversitesine bağlı bölümü olan fakültelerde bölüm başkanlıklarını,
bölümü olmayan fakültelerde dekanlığı,
c) Akademik takvim: Her eğitim-öğretim yılı için Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından
kararlaştırılarak ilan edilen ve eğitim-öğretim yılının akışını gösteren takvimi,
ç) B2 Türkçe Yeterlik Belgesi: Türkçeyi yabancı dil ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil
yeterliklerinin tespit edilmesine yönelik olarak Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, temel
dil becerilerinin tamamını ölçen ve uluslararası ölçekte yapılan sınav sonucunda verilen B2 düzeyinde
resmi dil diploması
d) CEF B2: Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre, bir kişinin bir dili, güncel bir konu olması
koşuluyla uzun konuşma ve sunumları, televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların
çoğunu ve standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilecek; karmaşık tümcelerle yapılan
tartışmaları takip edebilecek; yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla
ilgili makaleleri ve raporları okuyabilecek; çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilecek; söz konusu dili
anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim
kurabilecek; bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol
oynayabilecek; ilgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilecek; çeşitli
seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilecek; ilgi
alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler ile belirli bir bakış açısına destek
vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yahut
olayların ve deneyimlerin ilgili kişi için taşıdığı önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilecek kadar
bildiğini gösteren düzeyi,
e) DELF B2: Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen B2 düzeyinde Fransızca resmî dil
diplomasını,
f) Eğitimin Fransızca Yapıldığı Ortaöğretim Kurumu: Eğitim dili Fransızca olan veya ağırlıklı olarak
Fransızca eğitim yapılan (Fransızca dil dersi hariç) ortaöğretim kurumunu,

g) GSÜYÖK: Bu Yönerge kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere her yıl Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen üyelerden oluşan Galatasaray Üniversitesi Yabancı ve Yurt Dışından Öğrenci
Kabul Komisyonunu,
ğ) GSÜYÖS: Galatasaray Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Öğrenci Aday İşlemleri Sistemini,
h) GSÜYÖSYS: Bu Yönerge kapsamında Galatasaray Üniversitesi lisans programlarına kayıt hakkı
kazanacak öğrencilerin belirlenmesi için Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenebilecek olan
Galatasaray Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,
ı) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
i) Lisans programı: Lisans düzeyindeki diploma programını,
j) Öğrenci: Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı birimlere kayıt hakkı kazanarak kaydı yapılan
yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenciyi,
k) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,
l) Rektörlük: Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
m) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senato’sunu,
n) Türkçe Seviye Tespit Sınavı (TSTS): Bu Yönergeye göre Galatasaray Üniversitesine yerleştirilen
öğrencilerin (lise eğitimlerinin tamamını Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir
lisede görerek tamamlayanlar hariç) CEF’e göre Türkçe düzeyini ölçen ve Galatasaray Üniversitesi
Yabancı diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen sınavı,
o) Üniversite: Galatasaray Üniversitesi’ni,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu,
p) Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Takvimi, Usulü ve Koşulları, İlan, Kontenjan, GSÜYÖK ve GSÜYÖSYS
Başvuru Takvimi ve İlan
MADDE 5 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için Üniversite’ye bağlı akademik birimlerin lisans
programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulünde uygulanacak olan ilan ve
başvuru süresi, düzenlenecek ise GSÜYÖSYS ile değerlendirme tarihleri akademik takvimde
belirlenir.
(2) Başvuru koşulları, usulü ve süresi, başvuruda ibraz edilmesi zorunlu belgeler ve belgelerin sunuluş
şekli, düzenlenecek ise GSÜYÖSYS’nin yapılış şekli, içeriği ve tarihi, YÖK tarafından onaylanan
kontenjanlar ile diğer bilgiler akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üniversite web sitesinde ilan
edilir.
Kontenjan
MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için Üniversite’ye bağlı birimlerin lisans programlarına
kabul edilecek yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları Senato tarafından belirlenir
ve YÖK’ün onayına sunulur.
(2) Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlar Üniversite’nin başka akademik
birimlerine aktarılmaz.
GSÜYÖK
MADDE 7 – (1) Üniversite’ye yurtdışından veya yabancı öğrenci kabulü işlemleri, her eğitimöğretim yılı için Üniversite’nin öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanan en az üç
kişiden oluşan GSÜYÖK tarafından yürütülür ve uygulanır.

Başvuru Koşulları
MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen koşulları taşıyan ve lisenin son sınıfında ya da liseden mezun
durumda bulunan adaylar Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini
ilan ettiği lisans programlarına başvuruda bulunabilirler:
a) Sahip olunan uyruk açısından:
1- Yabancı uyruklu olanlar,
2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak
suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde
verilen mavi kart sahibi olanlar,
3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına geçenler ve bu
durumdaki çift uyruklular,
4- (a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden Türk vatandaşı öğrencilerden
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin
(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil),
(b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
b) Başvurulan program türüne göre, Üniversite web sitesinde listelenen ulusal ve/veya uluslararası
sınavlardan belirtilen asgari puanları veya lise mezuniyet derecesini/diploma notunu almış olanlar,
c) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrenimini sürdürmeye yeterli Fransızca dil bilgisine sahip olduğunu
kanıtlayan DELF B2 belgesine sahip olanlar (Fransızcanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede,
eğitimin Fransızca yapıldığı ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlayanlar ile Fransız Bakaloryası almış olanlar hariç).
(2) Aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip adayların başvurusu kabul edilmez:
a) Türk vatandaşı olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç),
c) Doğumla Türk vatandaşı olan çift uyruklular (bu maddenin birinci fıkrasının a/4 bendinde
öngörülenler hariç),
ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenim gören Türk vatandaşları veya doğumla Türk vatandaşı olan çift uyruklular.
Başvuru Usulü
MADDE 9 – (1) Başvurular, Üniversite web sitesinden ulaşılan GSÜYÖS üzerinden, bu Yönergeye
Ek–1’de yer alan Aday Başvuru Formunun doldurulması, adayın son altı ay içerisinde çekilmiş,
kolayca tanınabilir olduğu bir vesikalık fotoğrafı ile başvuru için gerekli tüm belgelerin yüklenmesi
suretiyle ve akademik takvimde gösterilen başvuru süreleri içinde gerçekleştirilir. GSÜYÖS
üzerinden tamamlanan başvurularda daha sonra değişiklik yapılamaz.
(2) Aday Başvuru Formunda yer alan tercih kısmı; adayın talebine göre sıralayacağı, Üniversite’nin
Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve
Siyaset Bilimi Bölümleri, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe, Sosyoloji ve Fransız
Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden en fazla beş; Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin Bilgisayar
Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği Bölümleri ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Matematik
Bölümlerinden en fazla iki tercihte bulunulması suretiyle doldurulur.

(3) Aday Başvuru Formunda eksik veya yanlış bilgi bulunması, GSÜYÖS’e yüklenen belgelerin
eksik, okunamaz veya yanıltıcı olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz; belge ve
bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlık sonradan farkedilen aday kabul edilmişse, kabul işlemi derhal
geri alınır; yapılmış ise kaydı silinir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
MADDE 10 – (1) Başvuru sırasında GSÜYÖS’e yüklenmesi gereken belgeler şunlardır:
a) Türk vatandaşı adaylar için kimlik kartı örneği,
b) Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren
sayfalarının örneği,
c) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alan
adaylar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
ç) Doğumla Türk vatandaşı olup da Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi
kart sahibi adaylar için mavi kart örneği,
d) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türk Vatandaşlığına da geçmek suretiyle çift uyruklu
olan adaylar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Türk vatandaşlığına geçiş tarihini belirtir belgenin
örneği,
e) Adayın başvurduğu program türüne göre, Üniversite web sitesinde ilan edilen ulusal ve/veya
uluslararası sınavlardan belirtilen asgari puanlarını gösterir sınav sonuç belgesinin örneği,
f) Adayın lise mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Türkiye Cumhuriyeti dış
temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği, lisenin son sınıfında olan ve geçici mezuniyet
belgesi veya lise diplomasını henüz almamış olan adayların, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim
kurumu tarafından verilen ve mezun olacakları tarihi gösteren resmi belgenin Türkiye Cumhuriyeti
dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği,
g) Adayın lisede aldığı derslerini, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir lise müdürlüğü
tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri veya
noter tarafından onaylı örneği,
ğ) Yurtdışından alınan lise diplomasının denkliğini gösteren Türkiye Cumhuriyeti dış
temsilciliklerinden veya il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak belgenin Türkiye Cumhuriyeti dış
temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği,
h) KKTC uyruklu olup da; bu Yönergenin 8inci maddesinin 1inci fıkrasının a/5 bendi uyarınca
başvuran adayların, GCE AL sınav sonucunu gösterir belgenin Türkiye Cumhuriyeti dış
temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği,
ı) KKTC uyruklu olup da; bu Yönergenin 8inci maddesinin 1inci fıkrasının a/5 bendi uyarınca
başvuran adayların, GCE AL sınav sonucunu gösterir belgenin Türkiye Cumhuriyeti dış
temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği veya GCE AL sınav sonucuna sahip olacağını
kanıtlayan belgenin Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği,
i) Adayın Fransızca dil bilgisini gösteren DELF sınavı sonucu aldığı en az B2 düzeyi belgesinin bir
örneği (Fransızcanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, eğitimin Fransızca yapıldığı
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar ile Fransız
Bakaloryası almış olanlar hariç),
j) Adayın, varsa B2 Türkçe Yeterlik Belgesinin bir örneği,
k) Adayın eğitim-öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkanlara sahip
olduğunu gösterir belge.
(2) Başvuru sırasında henüz mezuniyet belgesini almamış olan lisenin son sınıfında kayıtlı olan
adaylar, kesin kayıt aşamasında lise mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneklerini sunmaları koşuluyla
başvuruda bulunabilirler. Bunlardan yurtdışındaki liselerin son sınıfında kayıtlı olanların kesin kayıt
yaptırabilmesi için, yurtdışından alınan lise diplomasının denkliğini gösteren Türkiye Cumhuriyeti
dış temsilciliklerinden veya il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak belgenin Türkiye Cumhuriyeti
dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneğini de sunmaları zorunludur.

(3) Lise diploması veya not döküm belgesinde (transkript) diploma notu belirtilmemiş olanların
başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruda Esas Alınacak Ulusal Ve/Veya Uluslararası Sınavlar
MADDE 11 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınacak üniversite giriş sınavı
ve/veya lise bitirme sınavı niteliğindeki sınavlar ve diplomalar ile başvuruların değerlendirmeye
alınması için bu sınav veya diploma notlarından alınması gereken en az puanlar GSÜYÖK tarafından
sunulan öneri üzerine Senato tarafından belirlenir, YÖK tarafından onaylanır ve Üniversite web
sitesinde ilan edilir.
(2) Üniversite web sitesinde ilan edilen ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan, lise bitirme sınavı
statüsünde olanlar her zaman geçerlidir. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların
geçerlilik süresi iki yıldır.
GSÜYÖSYS
MADDE 12 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için Üniversite’ye bağlı akademik birimlerin lisans
programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmesinde GSÜYÖSYS
düzenlenip düzenlenmeyeceğine, düzenlenecek ise uygulanacak taban puana Senato karar verir.
(2) Senato tarafından GSÜYÖSYS düzenlenmesine karar verilmesi halinde, GSÜYÖSYS’nin
koordinasyonu, soruların hazırlanması, süresinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri
GSÜYÖK tarafından yürütülür.
(3) Aday Başvuru Formu usulüne uygun ve eksiksiz olarak doldurulan, GSÜYÖS’e yüklediği
fotoğrafı istenilen niteliklere uygun, belgeleri eksiksiz, okunabilir ve koşullara uygun olan adaylar
GSÜYÖSYS’ye kabul edilir. GSÜYÖSYS’ye kabul edilen adaylar Üniversite web sitesinde ilan
edilir ve bu husus kendilerine Aday Başvuru Formunda belirttikleri elektronik posta adresleri
üzerinden bildirilir.
(4) GSÜYÖSYS sözel ve sayısal olmak üzere, farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki ayrı bölüm
halinde düzenlenir.
(5) Üniversite’nin Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme, İktisat,
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümleri, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin
Felsefe, Sosyoloji ve Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümlerini tercih eden adayların sözel sınavına;
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği Bölümleri
ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Matematik Bölümlerini tercih eden adayların sayısal sınavına
girmeleri zorunludur. Hem sözel hem sayısal sınavların ilişkin olduğu fakülte veya bölümlerden
tercihte bulunan adaylar her iki sınava da katılır.
(6) Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişi ya da
kuruma gösterilmez veya verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme, Kabul, Yeniden İnceleme ve Kesin Kayıt
Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması
MADDE 13 – (1) GSÜYÖSYS’nin düzenlenmiş olması halinde adayların GSÜYÖSYS sonucunda
almış oldukları puanlara; GSÜYÖSYS’nin düzenlenmemesi halinde, başvuru formu usulüne uygun
ve eksiksiz olarak doldurulan, GSÜYÖS’e yüklediği fotoğrafı istenilen niteliklere uygun, belgeleri
eksiksiz, okunabilir ve koşullara uygun olan adayların, Üniversite web sitesinde ilan edilen ulusal
ve/veya uluslararası sınavlardan aldıkları puanlar, mezun oldukları lisenin ulusal ve uluslararası
sıralamalardaki yeri ile lise mezuniyet ortalamalarına göre sıralama yapılır ve sıralamada kontenjan
dahilinde kalan adaylar asil olarak akademik birimlere yerleştirilir. Sıralamada kontenjan haricinde
kalan adaylar yedek olarak belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşen asil ve yedek listeler Üniversite web sitesinde ilan edilir,
asil ve yedek listede yer alan adaylara, Aday Başvuru Formunda belirttikleri elektronik posta adresi
üzerinden bildirilir.
(3) Üniversite’ye bağlı bir lisans programına kayıt hakkı kazanan adayın bu hakkı, yerleştirme
listelerinin açıklanmasını izleyen ilk eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. Kesin kayıtlar Üniversite web
sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılır. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanlar hakkını kaybetmiş
sayılır.
(4) Üniversitenin herhangi bir birimine yerleştirilen yabancı uyruklu adaylara, öğrenim meşruhatlı
vize almaları için Rektörlük tarafından kabul mektubu verilir.
Yeniden İnceleme
MADDE 14 – (1) Asil ve yedek listelerin kendisiyle ilgili olarak yeniden incelenmesini isteyen
adaylar, listelerin açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
yazılı olarak başvururlar. Sürenin hesabında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na verilecek dilekçenin
kayda girildiği tarih esas alınır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
MADDE 15 – (1) Kesin kayıt Üniversite’nin herhangi bir birimine yerleştirilen aday veya Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre yetkili olan temsilcisi tarafından, kesin kayıt için öngörülen süreler
içerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurulması suretiyle gerçekleştirilir.
(2) Kesin kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) Adayın bu Yönergenin 10uncu maddesi uyarınca GSÜYÖS’e başvuru sırasında yüklemiş olduğu
belgelerin asılları (pasaport ve resmi kimlik belgesi hariç),
b) Yabancı uyruklu adaylar için Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınacak öğrenci vizesi
veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek
yabancılar statüsünde bulunan adaylar için bu statülerini tevsik eden resmi belge,
c) Düzenlenmiş ise GSÜYÖSYS sonuç belgesi,
ç) Yabancı uyruklu adaylar için Türkiye’de oturma izni, Türk vatandaşı adaylar için ikametgah
belgesi,
d) Son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde beyaz fonda çekilmiş sekiz
adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf,
e) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
f) Islak imzalı bu Yönergeye Ek–2’de yer alan Geçim Güvencesi Beyanı,
g) Türkiye’de geçerli sağlık sigortasının bulunduğunu gösterir belge.
(2) Adayın kesin kaydını şahsen yaptırması halinde, kayıt sırasında pasaport ve resmi kimlik belgesini
yanında bulundurması zorunlu olup, talep edildiği takdirde bu belgelerin aslı Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na sunulacaktır.
(3) Yabancı uyruklu adayın kesin kayıt sırasında Türkiye’de oturma izninin sunulamaması halinde,
kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi zorunludur.
(4) Türk Soy Belgesi sahibi olanlar kayıt sırasında bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Belgenin
daha sonra ibraz edilmesi öğrencinin kesin kayıt esnasındaki statüsünü değiştirmez.
Sağlık Sigortası
MADDE 16 – (1) Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanları kapsamında
Üniversite’ye bağlı bir lisans programına kabul edilen öğrenciler öğrenimleri boyunca Türkiye’de
geçerli sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.
Türkçe Yeterlik Düzeyi
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge uyarınca Üniversite’ye bağlı bir lisans programına yerleştirilenlerin
(lise eğitimlerinin tamamını Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisede görerek
tamamlayanlar hariç) lisans programına başlayabilmeleri için B2 Türkçe Yeterlik Belgesi aranır. B2
Türkçe Yeterlik Belgesi bulunmayanlar TSTS’ye tabi tutulurlar.

(2) TSTS sonucuna göre, CEF B2 seviyesinde Üniversite Senatosunca belirlenen puan ve üzerinde
not alarak başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları lisans programının ilk sınıfına başlarlar.
(3) TSTS’ye girmeyen veya TSTS sonucuna göre CEF B2 seviyesinin altında kalan öğrencilerin
kayıtları en fazla iki eğitim-öğretim yılı dondurulur. Bu sürenin sonunda B2 Türkçe Yeterlik Belgesi
sunamayan veya TSTS sonucuna göre, CEF B2 seviyesinde Üniversite Senatosunca belirlenen puan
ve üzerinde not alarak başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları kesin olarak silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Galatasaray Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 19 – (1) Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından 04.12.2014 tarih ve 14/14 sayılı
toplantıda alınan 2 numaralı kararla yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesine Yurtdışından veya
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönergeyi Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
Ek-1: Aday Başvuru Formu
Ek-2: Geçim Güvencesi Beyanı

