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Sınav Tarihleri
LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı – 135 Dakika
18 Haziran 2016 Cumartesi 10:00

LYS-1 Matematik Sınavı – 135 Dakika
19 Haziran 2016 Pazar 10:00

LYS-5 Yabancı Dil Sınavı – 120 Dakika
25 Haziran 2016 Pazar 14:30

LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı – 135 Dakika
25 Haziran 2016 Cumartesi 10:00

LYS-3 Edebiyat-Coğrafya – 120 Dakika
26 Haziran 2015 Pazar 10:00
Sınava Giriş Belgesi
2016  LYS  Sınav  Giriş  Belgesini,  adaylar
sınavdan  en  geç  bir  hafta  önce,aday  işlemleri
sistemine  girerek  (http://ais.osym.gov.tr)
ulaşabilirler.  Adaylara sınav  giriş  belgesi  posta
ile  gönderilmeyecektir.  Adaylar  LYS  giriş
belgelerinin  renkli  ya  da  siyah  beyaz  çıktısını
alarak  sınava  girebilirler. 
Sınav Sonuçları ve Tercih Dönemi
LYS sınav sonuçlarının 18 Temmuz 2016 günü
açıklanması  beklenmektedir.  Sınav  sonuçları
açıklandıktan  itibaren  kısa  bir  süre  sonra  da
tercih süreci başlayacaktır.

ÖSYM  tarafından  resmi  tarihler  henüz
açıklanmamakla  birlikte, 18 Temmuz-5 Ağustos
tarihleri arasında 10 günlük bir süre içerisinde
yapılması  beklenmektedir.  Tercihler,  adaylar
tarafından  ais.osym.gov.tr adresi  üzerinden
yapılacaktır. 

Tercih  dönemi  süresince  bilgi  ve  destek  almak
isteyen öğrenci ve velilerimiz için okul psikolojik
danışmanı  Egemen TUNAR ofisinde olacaktır.
Görüşmeye gelmeden önce randevu alınması rica
olunur.

ÖSYS Tercih Kılavuzu
Sınav  sonuçlarına  göre  yükseköğretim
programlarına yerleştirme işlemlerinde,  ÖSYM
tarafından  www.osym.gov.tr adresi  üzerinden
temmuz  ayında  yayımlanacak  olan  kılavuz
kullanılacaktır.

ÖSYS Sonuçlarının Kullanımına Dair
3 Önemli Hatırlatma!
1. Galatasaray Üniversitesi'ne Yerleştirme
Galatasaray  Üniversitesi  İç  Sınavına  girmiş
öğrencilerin  tercih  ettikleri  bölümlere  yerleştirme
işlemine  dahil  olmaları  için, ilgili  puan  türünün
Y-LYS  sıralamasında  ilk  25000'e  girmiş  olması
gerekmektedir.  Aksi  takdirde  iç  sınavda  elde
ettikleri sonuçlar dikkate alınmayacaktır.

2.  Yurtdışındaki  Üniversitelere  Başvuru  ve
Diploma Denklik İşlemleri
Yurtdışında  yükseköğretimine  devam  edecek
öğrencilerin mezun olduktan sonra diplomalarının
Türkiye'de denklik alabilmesi için,

a.Eğitim  görecekleri  üniversitenin  URAP,
SHANGAI  ve  LEIDEN  üniversiteler
sıralamasında ilk 500'de olması,

b.Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin,
hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk
200  bin  ve  mühendislik  alanında  ilk  240  bin
içinde yer almaları; 

c.ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en
az Türkiye'deki ilgili programlara yerleşen  en son
öğrencinin almış olduğu puanı almaları; 

d.ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda
eğitim  alacakların  ise,lisans  programları  için
herhangi  bir  puan  türünde  en  az  180  puan
almaları; 

e.İlk  500  dışında  kalan  yurtdışındaki
yükseköğretim  kurumlarında  eğitim  almak
isteyenlerin  YGS  ve  LYS  puanlarına  sahip
olmadıkları durumlarda; 
SAT 1 : En az 1000  veya ACT : En az 21 puana
sahip olması gerekmektedir.

3. Başarı Sırası Sınırlaması
Tıp  bölümü  için  sıralamada  ilk  40  bin,  hukuk
bölümü ilk 150 bin, mimarlık bölümü ilk 200 bin
ve  mühendislik  bölümü  ilk  240  bin  içinde  yer
almak gerekmektedir.

Sınava girecek tüm öğrencilerimize
başarılar dileriz!


