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* Bu kılavuz, “uluslararası eğitim, sınav ve belgelendirme” alanlarında yetkin bir teşekkül olan Uluslararası
Öğrenciler Enstitüsü’nün uygulayacağı Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) kapsamındaki
uluslararası kalite normları ile uygulama usul ve esaslarını açıklamak maksadıyla hazırlanmıştır.

SINAVIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNCELİKLİ KARARLAR
Başta Cumhurbaşkanlığı Makamları olmak üzere Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Dünya
Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin verilen
direktifler ve yapılan kısıtlayıcı düzenlemelere azami hassasiyet gösterilecektir.
Bu bağlamda; sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1) Sınavlar, adayların koruyucu ekipman kullanımı, fiziksel alanlara ateş ölçümü neticesinde
kabul edilmeleri ve sosyal izolasyon mesafelerine riayet etmeleri suretiyle gerçekleştirilecektir.
2) Sınav sorularının tamamı yüksek gizlilik seviyesinde kimlik bilgileri saklı tutulmuş alan
uzmanı sınav hazırlayıcılar marifetiyle özgün ve herhangi bir mecrada aynısı, benzeri veya
yakını olmayacak şekilde hazırlanmış; Enstitümüz Akademik Kurulu tarafından gerekli
kontrolleri ve onayları yapılarak sınav veri tabanında muhafaza altına alınmıştır.
3) Sınav, www.iois.org.tr adresinde ilan edilen uygulama takvimi doğrultusunda önceden ilan
edilen fiziksel sınav merkezlerinden kâğıt tabanlı şekilde yapılacaktır. Herhangi bir şekilde
yanlış cevaplanan sorulara karşılık doğru cevaplardan düşürme işlemi olmayacaktır.
4) Sınavın uygulanması aşamasında Enstitü Sınav Komisyonu; gerekli gözetim, denetim ve
takibe ilişkin görev, yetki ve sorumluklarını uygulama alanlarında kesintisiz şekilde yürütecek
ve/veya yürüttürecektir.
5) Sınavdan aldığı sonuca bakılmaksızın her adayın ilan edilen takvim dâhilinde bir sonraki
sınav oturumuna müracaat ederek girmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
6) Sınavların geçerlik süresi, girildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Adaylara verilecek sınav
sonuç belgeleri 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun şekilde hem elektronik imzalı
hem de doğrulama kodlu olacak şekilde düzenlenecektir.
7) Sınav ücretleri; banka hesabı marifetiyle TL veya USD veya EUR cinsinden
havale/EFT/SWIFT yapılmak suretiyle veya anlaşmalı finans kuruluşlarıyla kredi kartı
kullanarak veya ilan edilen müracaat merkezlerinde tanımlı usullerle ödenebilecektir. Ödeme
şekline ilişkin tercih adaya bırakılmış olup; sınav ücretinin en geç sınav gününden 3 takvim
günü öncesinde Enstitüye intikal ettirilmesi gerekmektedir.
8) Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü, önceliklendirdiği tedbirler marifetiyle sınav güvenliği ve
güvenilirliğine ilişkin her türlü önlemi istisnasız şekilde almaya devam edecektir. Bu süreçte
kaynağı ne olursa olsun hiçbir argümanın ve dış etkenin, adaylarca iştirak edilen sınavın
selametine gölge düşürecek eylemlerine kati suretle müsamaha gösterilmeyecektir. Aynı
doğrultuda teşekkülümüze teveccüh gösteren tüm yükseköğretim kurumları ve diğer kamu
kesimi kuruluşlarımızla tesis edilen güven ilişkimiz korunmaya devam edilecektir.
9) Sınava ilişkin her türlü güncel gelişmeler www.iois.org.tr kurumsal internet sayfasından
takip edilebilecektir.
10) Sınavın uygulanmasına ilişkin her türlü sorularınızı yos@iois.org.tr üzerinden e-posta ile
tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.
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GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE
KURALLAR

IOIS-YÖS, bizzat Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü tarafından yapılarak kabul edildiği
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen uluslararası
öğrencilerin girecekleri, sonuçlarını yerleştirme başvurusunda kullanabilecekleri ve
üniversiteler tarafından kabul alabilecekleri kurumsal bir sınavdır.
Bu kılavuz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan IOIS-YÖS’e ilişkin
açıklamaları ve bu sınava girmek isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları
kapsamaktadır.
IOIS-YÖS sonuçları, 2 (iki) eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
IOIS-YÖS’e girmek isteyen adaylar sınav başvurularını www.iois.org.tr kurumsal
internet sayfası üzerinden veya ilan edilen fiziksel müracaat ve uygulama
merkezlerinden yapabilecektir. Internet üzerinden IOIS-YÖS 2021 başvuru işlemini
eksiksiz yapan adayların sınav ön kayıtları yapılacaktır. Uluslararası Öğrenciler
Enstitüsü tarafından sınav başvuruları incelenerek herhangi bir hata ya da eksiklik
olmaması ve ödeme sayfasındaki usullere uygun şekilde sınav ücretlerinin yatırıldığı
durumlar başvuru onaylanarak sınav kesin kayıtları yapılacaktır.
Sınav kesin kayıtları yapılan adaylara sınav giriş bilgileri müracaat sırasında vermiş
oldukları e-posta adresine gönderilecektir.
IOIS-YÖS sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen
öğrencilere yöneliktir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer
işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme
işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
Adayların IOIS-YÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara
devredilemez. Ücretini yatırdığı halde sınav başvurusu yapmayan/yapamayan, sınav
ücretini yatırdığı halde sınava girmeyen/giremeyen, sınavda başarısız olan, sınav
kuralları nedeniyle sınavı geçersiz sayılan adayların ve ücret gerektirmeyen bir işlem
nedeniyle ücret yatıran adayların ücretleri geri iade edilmez.
IOIS-YÖS’te 80 sorudan oluşan Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanır.
Sınav süresi 120 dakikadır.
Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen
bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve
yanlışlar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın
bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm
kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav
sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılır.
Bu sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava giren adayın ilgili sınav sonuçlarının
geçerliliği olmayacaktır.
Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice
okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru
yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

2.

SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. IOIS-YÖS’e Başvurabilecekler*
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
(1) Yabancı uyruklu olanların,
(2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7’nci Maddesinde
“(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup; yurt dışından kabul kontenjanlarına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
(3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu
durumdaki çift uyruklular,
(4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin yani lise eğitiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin yani lise eğitiminin 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 yani lise
eğitimini tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına 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 (IOIS-YÖS Sınavına girmek koşuluyla), başvurabilirler.

2.2. IOIS-YÖS’e Başvuramayacaklar*
Adaylardan;
(1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC.’de
tamamlayanlar,
(2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C. liselerinde bitirip
GCE AL sınav 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),
(3) Bu kılavuzun 2.1 başlığında (2) numarada tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
(4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin yani lise eğitiminin
tamamını K.K.T.C. 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),

(5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya bu kılavuzun 2.1 başlığında (2)
numarada tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular başvuramazlar.
Dikkat!
IOIS-YÖS’e başvurabilecekler ve başvuramayacaklar Yükseköğretim Kurulunun
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları” düzenlemesine uygun şekilde
belirlenmiştir. Bu esaslarda bir değişiklik yapılması durumunda bu kılavuzda değişiklik
yapılmasına gerek kalınmaksızın kendiliğinde geçerli kabul edilir.

2.3.

Sınav Başvurusunun Yapılması

Sınava başvurmak isteyen adayların www.iois.org.tr kurumsal internet sayfasından başvuru
işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Dikkat!
Aday başvurusuna başlamadan önce; son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını .jpg
dosya formatında taratarak hazır bulundurmalıdır. Fotoğraflar pasaport ya da diğer
resmi kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
netlikte, önden ve yakından çekilmiş olmalıdır.
Başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
1. Adaylar, başvuru işlemi için öncelikle www.iois.org.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu”
sayfası üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurarak sınav ön kayıt işlemi
yapacaklardır.
2. İkinci aşama olarak adayların ödemelerini belirtilen banka hesabına göndermeleri veya
ücretleri kredi kartıyla tamamlamaları gerekmektedir. Ödeme işlemini yapan adayların
Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü tarafından sınav ön kayıtları incelenir ve herhangi bir hata
ya da eksiklik olmaması durumunda onaylanarak sınav kesin kayıtları yapılır
Dikkat!
IOIS-YÖS’le ilgili tüm bilgilendirmelerin e-posta adresine gönderilmesi nedeniyle
başvuru esnasında vereceğiniz e-posta adresinin geçerli ve kullandığınız aktif bir adres
olması önemlidir.
Aday, Sınav Başvuru Formunu dikkatle doldurmalıdır. Aday, bilgilerinin doğruluğundan emin
olmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olan aday sınava alınmayacaktır. Yanlış
beyanda bulunan, yerine başkasını sınava sokan, sınav kurallarına aykırı hareket eden ve
benzeri eylemlerde bulunan adayların sınava girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. IOIS-YÖS TEST KAPSAMI
3.1.

Test Kapsamı

IOIS-YÖS’te adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi hedefleyen “Temel
Öğrenme Becerileri Testi” uygulanır. Bu test “muhakeme” ve “sayısal” olmak üzere iki alt
testten oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testinde; fizik, kimya, biyoloji, coğrafya veya tarih
gibi alanlarla ilgili soru bulunmayacaktır. Test, dil kaynaklı anlatıma yer vermemekte olup;
tamamen görsel ve şekilsel nitelikteki evrensel sorulardan oluşturulmuştur.
Muhakeme alt testi; kelimelerle sayı şifreleme, şekillere sayı şifreleme, şekillerle harf
eşleştirme, şekil birleştirme, birleşen şekilleri tamamlama, farklı şekli bulma (şekil matrisi),
şekil döndürme, şekil örüntüsünü tamamlama, şekildeki denklemleri uygulayabilme, terazide
denklem, şekil ile ilişkilendirilmiş sayı örüntüsü, sayı örüntüsü, iki sayı arası ilişki, işlem,
toplama ve çarpma tablosu, sayılar arası ilişki bulma, şekli kareye tamamlama, küp sayma,
küplerde boyalı yüzeyler ve çizgi sayma vb. sorulardan oluşmaktadır.

Sayısal alt testi ise geometri (özel üçgenler, üçgende açıortay ve kenarortay, dörtgenler,
dairede alan prizma ve piramitler vb.) matematik I (sayılar, bölme–bölünebilme, faktöriyel,
rasyonel ve ondalıklı sayılar, basit eşitsizlik, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar,
çarpanlara ayırma vb.) ve matematik II (polinom, ikinci derece denklem, parabol,
trigonometri, çarpım sembolü, logaritma, karmaşık sayılar, limit, türev, integral, determinant
vb.) sorularını içermektedir.

3.2.

Soru Sayıları

Temel Öğrenme Becerileri Testinde "çoktan seçmeli" tipte 80 soru bulunmaktadır. Soruların
40 tanesi muhakeme alt testinde, 40 tanesi ise sayısal testindedir.

4. SINAV VE SONUÇLARA İTİRAZ
4.1. Sınav Sorularına İtiraz
Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (yedi) takvim günü içerisinde sınavda
uygulanan sorulardan yanlış olduğunu düşündükleri sorulara ilişkin itirazda bulunabilirler.
Bu durumda konuya ilişkin yazılı dilekçe düzenlenmeli, dilekçede incelenmesi istenilen
soruların bildirilmesi, sorulara ilişkin açıklamalar yapılmalı, imzalı taranmış dilekçe
yos@iois.org.tr adresine e-posta ile ya da Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün Zübeyde
Hanım Mah. Akçay Sok. No:13 Altındağ / Ankara / Türkiye adresindeki Merkez
Yerleşkesine posta/kargo ya da elden ulaştırılmalıdır.
Sorulara ilişkin itirazlar ilgili görevli kurul/komisyona iletilir. Komisyon kararı
doğrultusunda hatalı soru bulunması durumunda Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün ilgili
üst yönetim mercii sorunun iptal edilmesine ve değerlendirme dışında kalmasına karar verir.
Sınav sorularına yapılacak itirazlar için adayların herhangi bir ücret ödemelerine gerek
yoktur.

4.2. Sınav Sonuçlarına İtiraz
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) takvim günü içerisinde
yapılabilir. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlara ilişkin yazılı dilekçe düzenlenmeli,
Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün Zübeyde Hanım Mah. Akçay Sok. No:13 Altındağ /
Ankara / Türkiye adresindeki Merkez Yerleşkesine şahsen ya da posta/kargo yoluyla (e-posta
ile itiraz yapılmaz, yapılan itirazlar dikkate alınmaz) yapılır. Posta/kargo ile yapılan
itirazlardan posta/kargodaki gecikmelerde Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü sorumlu değildir
ve bu gibi durumlarda itiraz dilekçesi işleme alınmaz.
Sınav sonuçlarına itirazlar aşağıdaki alt başlıklardaki gibi iki şekilde yapılabilir.

4.2.1. Sınav Sonucunun Yeniden İncelenmesi Talebi
Bu durumda adayın sınav cevap kâğıdı Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü tarafından incelenir
ve 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanarak adaya bildirilir. Bunun için adayın;
1. “Sınav Sonucunun Yeniden İncelenmesi” talepli dilekçe düzenlemesi,
2. Dilekçesini yukarıda belirtildiği usulle Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’ne ulaştırması,
3. www.iois.org.tr kurumsal internet sayfasında belirtilen banka hesaplarına 35 TL / 5 USD / 5
EUR ödeme yapması gerekmektedir.

Dikkat!
Dilekçesi zamanında ulaşmayan adayın itirazı değerlendirmeye alınmaz ve bu işleme
ilişkin ödeme iadesi yapılmaz.

4.2.2. Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdının Aday Tarafından İncelenmesi Talebi
Bu durumda adaylar soru kitapçığı ve cevap kâğıtlarını bizzat inceleyebilirler. Bunun için
adayın;
1. “Soru kitapçığı ve cevap kâğıdının incelenmesi” talepli dilekçe düzenlemesi,
2. Dilekçesini yukarıda belirtildiği usulle Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’ne ulaştırması,
3. www.iois.org.tr kurumsal internet sayfasında belirtilen banka hesaplarına 70 TL / 10 USD /
10 EUR ödeme yapması gerekmektedir.
2. Birlikte incelemenin yapılacağı tarih ve saate ilişkin randevu, adayın kendisine müracaatta
belirttiği e-posta adresine gönderilecektir.
Dikkat!
Randevu günü ve saatinde soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını incelemek için
gelmeyen adaylara ödeme iadesi yapılmaz.

