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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI
(2022-GSÜÖSYS)
KILAVUZU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ’NİN KISA TARİHÇESİ
Galatasaray Üniversitesi, 1481 yılında Sultan II. Bayezid tarafından Galata Sarayı adı verilen bir Enderun
okulunda başlatılan beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geleneğinin son aşamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14/04/1992 tarihinde imzalanan ve 22/05/1992 tarihli ve
21235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milletlerarası Anlaşma ile kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim
Kurumu, 06/06/1994 tarihli ve 21952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kanunla
Galatasaray Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. Galatasaray Üniversitesi, bünyesinde yer alan ilkokul, ortaokul,
lise, iki yüksekokul, beş fakülte ve iki enstitüyle günümüzde çağdaş toplumun gereksinimlerine uygun eğitimöğretim vermeyi sürdürmektedir.
28 yıldır faaliyet gösteren Galatasaray Üniversitesi, genç bir üniversite olmasına karşın, temel aldığı güçlü
eğitim ve kültür altyapısının sağladığı avantajla, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında kısa sürede yer
edinmiş, Avrupa’da ise çok tanınan bir üniversite konumuna ulaşmıştır. Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluşuna
esas teşkil eden Milletlerarası Anlaşma çerçevesinde, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi başkanlığında çeşitli
Fransız yükseköğretim kurumlarından oluşan bir Konsorsiyum da kurulmuştur. Bu kapsamda halihazırda,
Galatasaray Üniversitesi ile Konsorsiyum üyesi yükseköğretim kurumları arasında, lisans ve lisansüstü düzeylerde
uluslararası iş birliğine yönelik programlar sürdürülmekte, bilimsel araştırma alanında çalışmalar yürütülmekte ve
yeni projeler üretilmektedir.
Köklü bir eğitim-öğretim geleneğinden gelen Galatasaray Üniversitesi, imgesine duyulan güven, Türkiye,
Avrupa ve Amerika’nın ileri gelen üniversitelerinde yetişmiş ve farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik personeli,
başta Fransa olmak üzere, yüzden fazla Avrupa üniversitesi ile yaptığı değişim programı anlaşmaları, Erasmus+
programlarında karşılıklı yüksek değişim oranı ve en az iki yabancı dil konuşan, alanlarında sağlam donanıma
sahip mezunları ile merkezi yerleştirmede ilk yüzdelik dilimdeki öğrencilerin tartışmasız tercihleri arasındadır.
Araştırmacı bir Üniversite olmanın yanı sıra, devlet kademelerine de yönetici yetiştiren Galatasaray Üniversitesi,
başarılı mezunlarıyla diğer üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına önemli katkıda
bulunmaktadır.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ
Galatasaray Üniversitesi'nin misyonu, toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası iş
birliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş
değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Galatasaray Üniversitesi'nin vizyonu, bilime katkıları ve eğitimde iş birlikleri ile öncü, mezunlarıyla
toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.
Galatasaray Üniversitesi’nin faaliyetlerine yön veren temel değerler;
 Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak
 Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı
 Öğrenci ve çalışan odaklılık
 Uluslararası iş birliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler
 Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı
 Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık
 Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik
 Toplumsal ve çevresel duyarlılık
olarak belirlenmiştir.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ’NİN
LİSANS PROGRAMLARI ve YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI
Galatasaray Üniversitesi (http://www.gsu.edu.tr) yabancı dil hazırlık sınıfları ve lisans programları:
I. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren;

Fransızca bilmeyen öğrenciler için Fransızca Hazırlık Sınıfı,

Fransız Dili ve Edebiyatı Programı öğrencileri için İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı’ndan,
II. Fakülteler bünyesinde faaliyetini sürdüren;
- Hukuk Fakültesi Lisans Programı (http://hukuk.gsu.edu.tr)
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- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (http://iibf.gsu.edu.tr)
 Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (http://ui.gsu.edu.tr)
 İktisat Lisans Programı (http://iktisat.gsu.edu.tr)
 İşletme Lisans Programı (http://isletme.gsu.edu.tr)
 Siyaset Bilimi Lisans Programı (http://siyaset.gsu.edu.tr)
- İletişim Fakültesi Lisans Programı (http://iletisim.gsu.edu.tr)
- Fen Edebiyat Fakültesi (http://fef.gsu.edu.tr)
 Felsefe Lisans Programı (http://felsefe.gsu.edu.tr)
 Sosyoloji Lisans Programı (http://sosyoloji.gsu.edu.tr)
 Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programı (http://kdb.gsu.edu.tr)
 Matematik Lisans Programı (http://math.gsu.edu.tr)
- Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (http://mtf.gsu.edu.tr)
 Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (http://bm.gsu.edu.tr)
 Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’ndan (http://em.gsu.edu.tr)
oluşmaktadır.
Çift anadal programı (ÇAP) ve yandal programı (YAP) uygulayan lisans programları aşağıdaki tabloda
karşılıklı olarak belirtilmiştir:

İşletme
İktisat

YAP
ÇAP/
YAP

YAP

ÇAP/
YAP
ÇAP/
YAP

ÇAP/
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YAP

YAP
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YAP

ÇAP/
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Sosyoloji

YAP
YAP

Felsefe
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ÇAP/
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Uluslararası
İlişkiler
Siyaset
Bilimi

Endüstri
Mühendisliği

Fransız Dili ve
Edebiyatı

Matematik

Felsefe

Sosyoloji

Siyaset
Bilimi

Uluslararası
İlişkiler

İktisat
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YAP/ÇAP
öğrenimi
alınabilecek
program

Kayıtlı olunan
program

Tablo 1. Galatasaray Üniversitesi lisans programları arasında uygulanan çift anadal ve yandal programları
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2022-GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI
(2022-GSÜÖSYS)
GENEL BİLGİLER
29 Mayıs 2022 tarihinde, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy yerleşkesinde yapılacak olan 2022Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (2022-GSÜÖSYS) kapsamında yürütülecek iş ve
işlemler, bu Kılavuzda düzenlenmiştir. Bu Kılavuz, 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebilir
olmanın yanı sıra, ilgili okul müdürlükleri aracılığıyla ve onların sorumluluğu altında adaylara dağıtılır.
2022-GSÜÖSYS’ye katılmak için 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru
işlemlerini başlatanlar ve başvurusu onaylanan adaylar, bu Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan hususları
kabul etmiş sayılır.
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Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun dağıtım için gönderildiği veya sistemden erişilebilir hale
geldiği tarihten sonra, ilgili hukuki çerçevede meydana gelebilecek değişikliklerin ve/veya fiili
zorunlulukların gerektirmesi halinde değiştirilebilir. Bu tür durumlarda izlenecek usul ve yapılacak
uygulamalar, Galatasaray Üniversitesi’nin yetkili organ, makam ve komisyonları tarafından belirlenir. Bu
kapsamda, salgın, doğal afet ve benzeri nedenlerle gerek görülmesi halinde, Galatasaray Üniversitesi’nin
yetkili birimlerinin 2022-GSÜÖSYS’ye ilişkin tüm tarihlerde değişiklik yapma ve sınav günü uyulacak
kurallar ile alınacak önlemleri düzenleme hakkı saklıdır.
Bu Kılavuzda yer alan hususlarda yapılan değişiklikler veya bu Kılavuza ek olarak uygulanacak
hususlar ile 2022-GSÜÖSYS’ye ilişkin açıklama ve duyurular, gerekmesi halinde alınabilecek yeni kararlar
ve yapılabilecek tüm tarih değişiklikleri, ilgililere tebliğ hükmünde olmak üzere, Galatasaray Üniversitesi
web sayfasında (https://gsu.edu.tr/) ilan edilir. Dolayısıyla, tüm ilgililerin Galatasaray Üniversitesi web
sayfasını (https://gsu.edu.tr/) düzenli olarak takip etmeleri önem taşımaktadır.
2022-GSÜÖSYS’ye katılmak isteyenler, Galatasaray Üniversitesi’nin http://gsuosys.gsu.edu.tr internet
adresi üzerinden, 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvurularını gerçekleştireceklerdir.
Bu Kılavuzun aşağıda yer alan ilgili bölümünde ve 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sisteminde belirtilen
yükümlülüklerin başvuranlar tarafından en geç 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar yerine getirilmesi
halinde başvuru aşaması tamamlanmış olur. Başvuru tamamlandıktan sonra, bu bilgilerde aday tarafından
değişiklik yapılamaz.
2022-GSÜÖSYS kapsamında yer alan liselerden, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önceki eğitimöğretim yıllarında mezun olan öğrenciler, 2022-GSÜÖSYS’ye başvuramazlar.
Başvurusu onaylanan adaylar, 2022-GSÜÖSYS aday kimlik kartlarının çıktısını, 9 Mayıs 2022
tarihinden itibaren 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sisteminden alabilirler.
2022-GSÜÖSYS aynı gün içinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu aşamaların soru adedi ve
süreleri aşağıdaki şekildedir:
I. aşama
80 soru
150 dakika
II. aşama (*)
40 soru Sayısal Bilimler 75 dakika
40 soru Sosyal Bilimler 75 dakika
(*): Tercihler arasında yer alan lisans programlarına göre II. aşamada iki ayrı oturum halinde sınav yapılır:
 Sayısal Bilimler Sınavı, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Lisans
Programı ve Matematik Lisans Programı’nı,
 Sosyal Bilimler Sınavı ise Hukuk Lisans Programı, İletişim Lisans Programı, İktisat Lisans Programı,
İşletme Lisans Programı, Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, Siyaset Bilimi Lisans Programı,
Felsefe Lisans Programı, Sosyoloji Lisans Programı ve Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programı’nı
tercih eden adaylar için düzenlenen sınavlardır.
2022-GSÜÖSYS KONTENJANLARI
2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilgili fakülteler ve lisans programlarına göre 2022-GSÜÖSYS kontenjanları,
aşağıda yer alan Tablo 2’de belirtildiği şekildedir:
Tablo 2. Fakülteler ve lisans programları için 2022-GSÜÖSYS kontenjanları
FAKÜLTE

LİSANS PROGRAMI

Galatasaray Lisesi
için kontenjan

2022-GSÜÖSYS kapsamındaki
diğer liseler için kontenjan

Hukuk Fakültesi
İletişim Fakültesi

Hukuk
İletişim
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Felsefe
Sosyoloji
Fransız Dili ve Edebiyatı
Matematik

13
10
10
10
10
10
9
8
10
10
10
10

12
10
10
10
10
10
9
9
10
10
10
10

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji
Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
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2022-GSÜÖSYS BAŞVURU KOŞULLARI
2022-GSÜÖSYS’ye;
- Türkiye’de, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış program uygulayarak Fransızca öğretim
yapan Galatasaray Lisesi ile diğer liselerde (Tablo 3), 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerinin son
sınıfında olan T.C. uyruklu öğrenciler,
- Türkiye’de, Fransız Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Fransızca program uygulayan
liselerde (Tablo 3) 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerinin son sınıfında olan T.C. uyruklu öğrenciler
bir defaya mahsus olmak üzere başvurabilirler.
2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerinin son sınıfında olan T.C. uyruklu öğrencileri, 2022GSÜÖSYS’ye başvurabilecek olan liseler Tablo 3’te belirtilmiştir.
2022-GSÜÖSYS KATKI PAYI
2022-GSÜÖSYS’ye başvuracak adayların sınav katkı payı ₺1250,00’dir (KDV dahil).
Adaylar sınav katkı payını AD-SOYAD-LİSE KODU (Tablo 3) belirtmek suretiyle ve “2022 SINAV
KATKI PAYI” açıklaması ile Galatasaray Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen hesabına yatırırlar.
Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Ziraat Bankası - Ortaköy Şubesi
IBAN: TR88 0001 0008 2801 6309 2550 18
Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için, sınav katkı payının ödendiğini gösteren banka
dekontunun bir örneğinin, 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemine (http://gsuosys.gsu.edu.tr) süresi
içinde yüklenmesi zorunludur. Sınav katkı payı ödenerek banka dekontunun bir örneği 2022-GSÜÖSYS
Aday İşlemleri Sistemine (http://gsuosys.gsu.edu.tr) süresi içinde yüklenmediği takdirde, başvuru
tamamlanmamış olur. Süresi içinde tamamlanmayan başvurular işleme konmaz, iptal edilir, ilgili kişilerin
bilgileri sistemden silinir ve bu kişiler 2022-GSÜÖSYS’ye katılamazlar.
Sınav katkı payının yukarıda belirtilen banka hesabına doğru bir şekilde yatırılması, başvuru
sahibinin sorumluluğundadır.
Sınav katkı payı yukarıda belirtilen banka hesabına yatırılmış olup, Aday İşlemleri Sistemi’nin
kapanacağı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar bu tutarın iadesi için yazılı olarak başvurmayanlar
için, 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemi (http://gsuosys.gsu.edu.tr) üzerinden başvuruyu süresinde
tamamlamamak, başvurunun geçersiz sayılması/iptal edilmesi, herhangi bir nedenle sınava girmemek veya
girememek, görevlilerce sınava alınmamak veya herhangi bir aşamada sınavdan çıkarılmak, kurallara
uygun şekilde tercih yapmamak, sınavın geçersiz sayılması, sınavda başarılı olamamak gibi durumlarda,
söz konusu tutar iade edilmez ve devredilmez.
2022-GSÜÖSYS BAŞVURU SÜRECİ
2022-GSÜÖSYS’ye katılmak isteyenlerin, Galatasaray Üniversitesi’nin http://gsuosys.gsu.edu.tr internet
adresi üzerinden, T.C. kimlik numaralarını ve kendilerine e-posta/sms yollarıyla iletilecek şifrelerini kullanarak
2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmaları ve 2022-GSÜÖSYS’nin yapılacağı gün geçerli
olacak HES kodu (https://hayatevesigar.saglik.gov.tr adresinden temin edilebilir) ile gerekli diğer bilgi ve
belgeleri sağlayarak başvurularını 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlamaları zorunludur.
2022-GSÜÖSYS
Aday
Başvuru
Formu,
2022-GSÜÖSYS
Aday
İşlemleri
Sistemi
(http://gsuosys.gsu.edu.tr) üzerinden doldurulur. Bu forma yazılan tüm bilgilerin, adaya ait en son ve doğru bilgi
olması zorunludur. Adaylar, bu bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçekle örtüşmediğinin herhangi
bir zamanda tespit edilmesi halinde 2022-GSÜÖSYS’ye ilişkin olarak ve/veya 2022-GSÜÖSYS
sonuçlarından kaynaklanan hiçbir hak iddia etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu
bilgilerdeki yanlışlık veya eksiklikten doğabilecek sorumluluk adaya aittir.
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 2022-GSÜÖSYS aday numarası, adayın T.C. kimlik numarasıdır.
 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemine kaydedilecek HES kodunun geçerlilik süresinin,
sınavın yapılacağı 29 Mayıs 2022 tarihinden sonraki bir tarihte sona ermesi gerekmektedir.
 Adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş, kolayca tanınabilir olduğu bir vesikalık fotoğrafı 2022GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemine yüklenir. Söz konusu fotoğraf dosyasının ismi, adayın T.C.
kimlik numarası olarak belirtilmelidir (örneğin, 12345678910.jpg).
Sınav katkı payının ödendiğini gösteren banka dekontunun bir örneği, 2022-GSÜÖSYS Aday
İşlemleri Sistemine yüklenir. Bu yükleme işlemi süresi içinde yapılmadığı takdirde, başvuru
tamamlanmamış olur. Süresi içinde tamamlanmayan başvurular işleme konmaz, iptal edilir, ilgili kişilerin
bilgileri sistemden silinir ve bu kişiler 2022-GSÜÖSYS’ye katılamazlar.
2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra, başvuru
onaya sunulur. Bu aşamadan sonra, sisteme girilmiş olan bilgilerde aday tarafından değişiklik yapılamaz;
söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksiklikten doğabilecek sorumluluk adaya aittir.
Tablo 3. 2021-GSÜÖSYS kapsamında yer alan liseler ve lise kodları
Lise Kodu Lise Adı
Lise Kodu
0601
Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi
3408
0603
Charles De Gaulle Lisesi
3409
3401
Galatasaray Lisesi
3410
3402
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
3501
3403
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
3502
3404
Pierre Loti Lisesi
3503
3405
Özel Saint Michel Fransız Lisesi
3504
3406
Saint Benoit Fransız Lisesi
3505
3407
Kağıthane Profilo Anadolu Meslek Lisesi
3506

Lise Adı
Burak Bora Anadolu Lisesi
Saint Pulchérie Fransız Lisesi
Özel Küçük Prens Lisesi
İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi
İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
İzmir Buca Anadolu Lisesi
İzmir Bornova Anadolu Lisesi
İzmir Atatürk Lisesi
İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi

2022-GSÜÖSYS AŞAMALARI VE KAPSAMI
2022-GSÜÖSYS soruları, güncel lise müfredatı esas alınarak hazırlanır.
I. AŞAMA (150 dakika)
I. aşama, tüm adayların, 150 (yüz elli) dakikalık tek bir oturumda yanıtlayacağı sorulardan oluşur.
I. aşamadaki sorular, aşağıdaki konulara ilişkindir.
Konu

Soru adedi

Türkçe

15

Matematik

40

Fransızca

25
II. AŞAMA (75 dakika)

II. aşama, Sosyal Bilimler veya Sayısal Bilimler için düzenlenen iki ayrı oturumdan oluşur. Söz konusu
oturumların her biri, 75 (yetmiş beş) dakika sürer.
Sosyal Bilimler veya Sayısal Bilimler alanına ilişkin lisans programlarını bir arada tercih eden adaylar,
Sosyal Bilimler Sınavı ve Sayısal Bilimler Sınavı oturumlarının ikisine de katılırlar.
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II. aşamadaki sorular aşağıdaki konulara ilişkindir.
Sayısal Bilimler Sınavı
Konu

Soru adedi

Sosyal Bilimler Sınavı
Konu

Soru adedi

Matematik

20

Fransızca

15

Fizik

10

Edebiyat

10

Kimya

5

Tarih

3

Biyoloji

5

İnkılap Tarihi

3

Coğrafya

3

Felsefe/Philosophie *

3

Sosyoloji/Sociologie *

3

* Felsefe ve Sosyoloji derslerinin Türkçe verildiği liselerin öğrencileri Türkçe Felsefe ve Sosyoloji sorularını, bu
derslerin Fransızca verildiği liselerin öğrencileri ise Fransızca Felsefe ve Sosyoloji sorularını cevaplar.
2022-GSÜÖSYS SINAV GÜNÜ SÜRECİ
Salgın ve benzeri durumlardan kaynaklanabilecek gereklilikler nedeniyle, 2022-GSÜÖSYS için
Galatasaray Üniversitesi Ortaköy yerleşkesinde önlemler alınabilir ve adayların uyması zorunlu kurallar
getirilebilir. Bu hususlar, başvurusu kabul edilen adaylara, 2022-GSÜÖSYS’nin başlamasından makul bir
süre önce, elektronik haberleşme yöntemleri kullanılarak bildirilir. Bu kapsamda yapılabilecek
bildirimlerde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallar uygulanır.
2022-GSÜÖSYS, 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 09:00’da başlayacak ve aynı gün içinde iki aşamalı
olarak Galatasaray Üniversitesi Ortaköy yerleşkesinde yapılacaktır.
Kimlik kontrolleri, yoklama ve salonlarına yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için,
kural olarak adayların saat 08:30’da sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, 2022-GSÜÖSYS Aday Kimlik Kartları ve geçerli fotoğraflı resmi kimlik belgeleri (nüfus
cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi) kontrol edilerek sınav salonuna alınır, salon ve sıra numaralarına göre
yerleştirilir. Kendisine ayrılan yere oturan aday, 2022-GSÜÖSYS Aday Kimlik Kartını ve geçerli fotoğraflı kimlik
belgesini sıranın üzerine koyar. Adayların oturacakları yerleri saptama ve gerekirse sınav sırasında adayın yerini
değiştirme yetkisi, salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra,
salon başkanı yoklamayı yapar, sınavda uygulanacak kuralları adaylara hatırlatır ve cevap kağıtlarını dağıtır.
Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, I. aşama soru kitapçığı dağıtılır ve
sınav saat 09:00’da başlar, saat 11:30’da sona erer. Sosyal Bilimler alanındaki II. aşama sınavı saat 12:30’da
başlayıp 75 dakika sürer. Sayısal Bilimler alanındaki II. aşama sınavı ise saat 14:15'de başlayıp 75 dakika sürer.
Her iki bilim alanına da ilişkin program tercihi yapan adaylar, Sosyal Bilimler Sınavı ve Sayısal Bilimler Sınavına
arka arkaya katılırlar.
Her oturumunun bitiminde, soru kitapçıkları ile cevap kağıtları salondaki görevliler tarafından toplanır.
2022-GSÜÖSYS’DE TERCİHLER ve ADAY KİMLİK KARTININ GÖREVLİLERE TESLİMİ
Adaylar, öğrenim görmek istedikleri lisans programlarını gösteren tercihlerini, Sosyal Bilimler ve Sayısal
Bilimler Sınavı esnasında cevap kağıdının üzerine işaretlerler. Sosyal bilimler alanındaki lisans programlarına
ilişkin tercihler, Sosyal Bilimler Sınavında, sayısal bilimler alanındaki lisans programlarına ilişkin tercihler
ise Sayısal Bilimler Sınavında yapılır.
 Sosyal Bilimler Sınavına katılan adaylar, ilgili lisans programları arasından en çok beş tercih
yapabilirler.
 Sayısal Bilimler Sınavına katılan adaylar, ilgili lisans programları arasından en çok iki tercih
yapabilirler.
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 İki sınava birden katılan adaylar, ikisi Sayısal Bilimler alanından, beşi ise Sosyal Bilimler alanından
olmak üzere en çok yedi tercih yapabilirler.
Sadece II. aşama Sosyal Bilimler Sınavına katılan adaylar bu sınavın bitiminde, 2022-GSÜÖSYS
Aday Kimlik Kartlarını, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile birlikte salon görevlisine teslim etmek
zorundadırlar.
Hem II. aşama Sosyal Bilimler Sınavına, hem de II. aşama Sayısal Bilimler Sınavına katılan adaylar
ile sadece II. aşama Sayısal Bilimler sınavına katılan adaylar ise, II. aşama Sayısal Bilimler Sınavının
bitiminde 2022-GSÜÖSYS Aday Kimlik Kartlarını, soru kitapçıkları ve cevap kağıtları ile birlikte salon
görevlisine teslim etmek zorundadır.
2022-GSÜÖSYS’DE PUANLAMA VE SINAVIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI
Soru kitapçıklarındaki “çoktan seçmeli” sorular için beş farklı seçenek verilmekte olup, bunlardan
yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar cevap kağıtlarına işaretlenirken yumuşak kurşun kalem
kullanılması ve ayrılan alanın dışına taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekir.
Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise, o soruya verilen cevap yanlış sayılır.
Dört yanlış cevap, bir doğru cevabı geçersiz kılar.
I. aşama ve II. aşamadaki soruların puan değerleri eşittir. Adayın sosyal bilimler alanındaki lisans
programlarına ilişkin tercihleri için toplam puanı, I. aşama sınavında elde ettiği puan ile II. aşama Sosyal Bilimler
Sınavında elde ettiği puanın toplamından; sayısal bilimler alanındaki lisans programlarına ilişkin tercihleri için
toplam puanı ise, I. aşama sınavında elde ettiği puan ile II. aşama Sayısal Bilimler Sınavında elde ettiği puanın
toplamından oluşur.
İki adayın eşit puan elde etmesi durumunda, sırasıyla:
1) I. aşama sınavındaki Fransızca notu yüksek olana,
2) I. aşama sınav puanı yüksek olana,
3) Doğum tarihi daha sonraki tarihte olana,
öncelik tanınır.
Bir adayın sınavının geçerli sayılması için aşağıdaki tüm koşulları yerine getirmesi zorunludur:
 Kopya almak veya vermek konusunda herhangi bir eylemde veya sınav düzenini bozacak başka
herhangi bir davranışta bulunmaması,
 Sınav süresi başlamadan soruları okumaması ve sınav süresi sona erdiğinde soruları cevaplamaya
devam etmemesi,
 Tercih ettiği lisans programını ve tercih sırasını cevap kağıdına doğru olarak işaretlemesi,
 Cevaplarını sınav süresi içinde, cevap kağıdının ilgili alanlarına işaretlemiş olması,
 Soru kitapçığını, cevap kağıdını, 2022-GSÜÖSYS Aday Kimlik Kartını eksiksiz olarak salon
görevlilerine teslim etmesi,
 Salon görevlilerinin bildirecekleri sınav kurallarına, yapacakları uyarılara ve verebilecekleri talimata
uyması.
2022-GSÜÖSYS’ye katılan adayların sorulara verdikleri cevaplar, 2022-GSÜÖSYS yetkilileri tarafından
incelenir ve değerlendirilir. İnceleme sonunda, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya
eylemine karıştığı belirlenen adayların sınavları geçersiz sayılır.
2022-GSÜÖSYS tamamlandıktan sonra yapılan incelemelerde, hatalı bulunan soru(lar) olduğu sonucuna
varılması halinde, bu soru(lar) puanlama dışında tutulur. Adayların puanları, geriye kalan sorulara verdikleri
cevaplara göre hesaplanır.
2022-GSÜÖSYS SONUCUNDA DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME
Adayların 2022-GSÜÖSYS cevap kağıtları, aşağıda belirtilen ilgili koşulları karşıladıkları takdirde
değerlendirmeye alınır:
a) 2022-GSÜÖSYS kapsamında yer alıp, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış program
uygulayan liselerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerinin son sınıfında olan T.C. uyruklu adayların
2022-GSÜÖSYS cevap kağıtlarının değerlendirilebilmesi için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
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tarafından gerçekleştirilen 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonucunda ilgili lisans
programlarına yerleştirmede kullanılan puan türleri doğrultusunda Galatasaray Üniversitesi’nin;
 Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Matematik Lisans Programlarını tercih
ettiklerinde, 2022-YKS lisans yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada Sayısal (SAY) puan
türünde başarılı olan ilk 25.000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme puanının üzerinde puan alan)
içinde yer almaları;
 Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Felsefe veya Sosyoloji Lisans
Programlarını tercih ettiklerinde, 2022-YKS lisans yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada Eşit
Ağırlık (EA) puan türünde başarılı olan ilk 25.000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme puanının
üzerinde puan alan) içinde yer almaları;
 İletişim Lisans Programını tercih ettiklerinde, 2022-YKS lisans yerleştirme puanına göre yapılan
sıralamada Sözel (SÖZ) puan türünde başarılı olan ilk 25.000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme
puanının üzerinde puan alan) içinde yer almaları;
 Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programını tercih ettiklerinde, 2022-YKS lisans yerleştirme puanına
göre yapılan sıralamada Dil (DİL) puan türünde başarılı olan ilk 25.000 adayın (buna tekabül eden
yerleştirme puanının üzerinde puan alan) içinde yer almaları;
 Yukarıda belirtilen farklı alanlardaki lisans programlarını kapsayacak şekilde tercih yapmaları
halinde, ilgili lisans programına ilişkin 2022-YKS lisans yerleştirme puanı şartını karşılamaları
zorunludur.
Bu çerçevede, ilgili lisans programları ve 2022-YKS’de ilk 25.000 aday içinde yer almayı gerektiren puan
türleri şöyledir:
Tablo 4. Lisans programlarına göre 2022-YKS lisans yerleştirme puan türleri
2022-GSÜÖSYS'DE
GİRİLECEK SINAV
SAYISAL BİLİMLER
SINAVI

FAKÜLTE

LİSANS PROGRAMI

Mühendislik ve
Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Endüstri Mühendisliği

2022-YKS’de ilk 25.000 aday
içinde yer almayı gerektiren
lisans yerleştirme puanı türü
Sayısal (SAY)

İktisat
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İşletme
Uluslararası İlişkiler

SOSYAL BİLİMLER
SINAVI

Eşit Ağırlık (EA)

Siyaset Bilimi
Felsefe

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

İletişim Fakültesi

İletişim

Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı

Sözel (SÖZ)
Dil (DİL)

İlgili adayların, kendileri hakkındaki 2022-YKS Sonuç Belgesinin bir örneğini, doğrulama linki ve
kare kodu okunaklı olacak şekilde, söz konusu sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2. (ikinci) gün saat
23:59’a kadar 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemi’ndeki ilgili bölüme yüklemeleri zorunludur.
b) 2022-GSÜÖSYS kapsamında yer alıp, Fransız Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Fransızca
program uygulayan liselerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerinin son sınıfında olan T.C. uyruklu
adayların 2022-GSÜÖSYS cevap kağıtlarının değerlendirilebilmesi için, 2022-YKS sonuçlarına göre öngörülen
ve yukarıda belirtilen şartlara bağlı olmaksızın, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında “Baccalauréat” sınavından
başarılı olarak “Baccalauréat” almaya hak kazanmış olmanın yanı sıra, aşağıda belirtilen “Baccalauréat”
uzmanlık sınavı alanlarına göre oluşturulmuş gruplarda yer alan sınavların en az birini 20 (yirmi) tam not
üzerinden en az 12 (oniki) notunu alarak başarmış olmaları zorunludur. Bu kapsamda ilgili uzmanlık sınavı
alanları doğrultusunda, Galatasaray Üniversitesi’nin;
 Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Matematik Lisans Programlarını tercih eden
adayların, GRUP 1 kapsamında yer alan “Mathématiques”, “Physique – Chimie” veya “Sciences de
la Vie et de la Terre” alanlarındaki uzmanlık sınavlarından en az birini,
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 Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Felsefe veya Sosyoloji Lisans
Programlarını tercih eden adayların GRUP 2 kapsamında yer alan “Mathématiques”, “Sciences
Économiques et Sociales”, “Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques” veya
“Humanités, Littérature et Philosophie” alanlarındaki uzmanlık sınavlarından en az birini,
 İletişim veya Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programlarını tercih eden adayların GRUP 3
kapsamında yer alan “Sciences Économiques et Sociales”, “Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques”, “Humanités, Littérature et Philosophie”, “Langues, Littérature et Cultures
Etrangères” alanlarındaki uzmanlık sınavlarından en az birini,
 Yukarıda belirtilen farklı alanlardaki lisans programlarını kapsayacak şekilde tercih yapan adayların,
ilgili lisans programına ilişkin grupta yer alan uzmanlık sınavlarından en az birini,
20 (yirmi) tam not üzerinden en az 12 (oniki) notunu alarak başarmış olması zorunludur.
Bu çerçevede, ilgili lisans programlarına ilişkin “Baccalauréat” uzmanlık sınavı grupları şöyledir:
Tablo 5. Lisans programlarına göre bakalorya uzmanlık sınavı alanı grupları
BAKARLORYA UZMANLIK SINAVI ALANI (SPECIALITE)

GRUP 1

GRUP 2

Mathématiques

+

+

Physique - Chimie

+

Sciences de la Vie et de la Terre

+

GRUP 3

Sciences Économiques et Sociales

+

+

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques

+

+

Humanités, Littérature et Philosophie

+

+

Langues, Littérature et Cultures Etrangères

+

İlgili adayların, bakalorya sınavından genel olarak başarılı olduklarını ve başvurdukları lisans
programı türüne ilişkin bakalorya uzmanlık sınavı alanlarının en az birinden 20 (yirmi) tam not üzerinden
en az 12 (oniki) aldıklarını gösteren belgeyi, söz konusu sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2. (ikinci)
gün saat 23:59’a kadar 2022-GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemi’ndeki ilgili bölüme yüklemeleri zorunludur.
Sınav sonuçları adaylara 2022-GSÜÖSYS Sonuç Belgesi’yle bildirilir. 2022-GSÜÖSYS sonuçlarına
göre Galatasaray Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleştirilen adayın kayıt hakkı, GSÜÖSYS’nin yalnız o
sınav dönemi için geçerlidir. Listeler ilgili lisans programları için ayrı ayrı puan sırasına göre düzenlenir. Asil ve
yedek liste kayıt tarihleri Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve ilan edilir. 2022GSÜÖSYS sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, öngörülecek süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmadıkları
takdirde, kayıt haklarını kaybederler.
Sosyal ve/veya Sayısal Bilimler Sınavı neticesinde 1. tercihi olan program(lar)ın asil listesinde yer
alan aday, tercih ettiği diğer programların asil veya yedek listelerinde yer alamaz. Ancak 1. tercihi dışındaki
tercihlerinden birinin asil listesinde yer alan aday, bu tercihinden önceki tercihlerinin yedek listelerinde yer
alabilir.
2022-GSÜÖSYS kapsamında yer alıp, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış program
uygulayan liselerden başvuran adaylar, lise diplomalarının aslı ve kendileri hakkındaki 2022-YKS Sonuç Belgesi;
Fransız Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Fransızca program uygulayan liselerden başvuran adaylar
ise lise diplomalarının aslı ve yukarıda belirtilen koşulları karşılayan şekilde bakaloryadan başarılı olduklarını
gösteren belgenin aslı ile kayıt yaptırabilirler.
2022-2023 eğitim-öğretim yılında Galatasaray Üniversitesi lisans programlarına kaydolacak bütün
adayların ilgili belgeleri, 2022-GSÜÖSYS Sınav Merkezindeki kayıtlarla karşılaştırılarak kontrol edilir. Yerine
başkasını sınava sokma ve diğer herhangi bir sahtecilik veya kural dışı durum tespit edildiği takdirde, belirli bir
zaman tahdidi ile bağlı olmaksızın, ilgili makamlara bilgi verilerek gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması
istenir.
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2022-GSÜÖSYS SONUCUNDA İLGİLİ LİSANS PROGRAMINA
KESİN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN FRANSIZCA DİL YETERLİK DURUMU
2022-GSÜÖSYS sonucunda Galatasaray Üniversitesi lisans programlarına kesin kayıt yaptıran
öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başında, kural olarak Fransızca Seviye Tespit Sınavına tabi
tutulurlar. Bu sınavın sonucuna göre;
 CEF B2 seviyesinde Üniversite Senatosunca belirlenen puan ve üzerinde not alarak başarılı olan
öğrenciler, kayıt oldukları lisans programının ilk sınıfına başlarlar. Bu öğrenciler haftada dört saat
Fransızca dışında bir yabancı dil dersi alırlar.
 CEF B2 seviyesinde Üniversite Senatosunca kabul edilen puan aralığında başarılı olan öğrencilerden;
a) Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programı’na kesin kayıt yaptırmış olanlar, İleri Fransızca
Hazırlık Sınıfına devam ederler.
b) Üniversitenin diğer lisans programlarına kayıt yaptırmış olanlar, kayıt oldukları lisans
programına başlarlar. Bu öğrenciler birinci sınıfın güz ve bahar yarıyıllarında Fransızca dil dersi
alırlar.
 CEF B2 seviyesinin altında kalan öğrenciler, kayıt oldukları lisans programına başlarlar. Bu
öğrenciler, birinci sınıfın güz ve bahar yarıyıllarında Fransızca dil dersi alırlar.
Fransızca Seviye Tespit Sınavına tabi olmayacak öğrencilerin kapsamı, Galatasaray Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde (https://www.resmigazete.gov.tr/ veya
http://gsu.edu.tr/tr/universite/mevzuat/yonetmelikler) düzenlenir.
2022-GSÜÖSYS SONUÇLARINA İLİŞKİN YENİDEN İNCELEME İSTEKLERİ
Kendisiyle ilgili 2022-GSÜÖSYS sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların
açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde, 2022-GSÜÖSYS Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazılmış
dilekçeyle Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvururlar. Sürenin hesabında,
Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na verilecek dilekçenin kayda girildiği tarih esas alınır.
Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez
veya verilmez.
2022-GSÜÖSYS KOMİSYON BAŞKANLIĞINA YÖNELİK DİLEKÇELERDE
BELİRTİLMESİ ZORUNLU BİLGİLER
Adayların 2022-GSÜÖSYS Komisyon Başkanlığı’na yönelik dilekçelerinde, ad, soyad, T.C. kimlik
numarası ve sürekli adreslerini belirtmeleri gerekir. Bu bilgileri tam ve doğru olarak içermeyen veya
imzalanmamış dilekçeler, işleme konmayacak ve cevaplandırılamayacaktır.
Adayların dilekçeyle başvurmadan önce, öğrenmek istedikleri bilginin bu Kılavuzda, 2022-GSÜÖSYS
Aday İşlemleri Sisteminde (http://gsuosys.gsu.edu.tr) veya Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde
(https://gsu.edu.tr/) yer alıp almadığını incelemeleri önemle rica olunur.
2022-GSÜÖSYS KOMİSYON BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
2022-GSÜÖSYS Komisyon Başkanlığı
Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Çırağan Cad. No.36 34349 Ortaköy/Beşiktaş/İSTANBUL
2022gsuosys@gsu.edu.tr
+ 90 (212) 227 44 80 / 2900
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