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İNÜYÖS 2022 SINAV TAKVİMİ 

 

Sınav Başvuru Tarihleri 01 Şubat 2022 - 01 Nisan 2022 

Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması 13 Mayıs 2022 

Sınav Tarihi ve Saati 21 Mayıs 2022 Cumartesi Saat:12.00 (TSİ) 

Sınav Sorularının Adayların Erişimine Açılması 23 Mayıs 2022 

Sınav Sorularına İtiraz 24-26 Mayıs 2022 

Sınav Sorularına İtirazların Değerlendirilmesi 27-29 Mayıs 2022 

Sınav Sonuçlarının İlanı 20 Haziran 2022 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 21-23 Haziran 2022 

Sınav Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi 23-26 Haziran 2022 

*Küresel COVİD-19 gelişmelerine göre İNÜYÖS 2022 takviminde değişiklik yapılabilir. Değişiklikler web 

sayfasında ilan edilir. 

İNÜYÖS 2022 SINAV MERKEZLERİ / SAATLERİ / ÜCRETLERİ 

YURT İÇİ SINAV  
MERKEZLERİ 

SAAT DİLİMİ TÜRKİYE’DE  
SINAV SAATİ 

YEREL SAATLE  
SINAV SAATİ 

SINAV ÜCRETİ 

ADANA UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

ANKARA UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

BURSA UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

GAZİANTEP UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

HATAY UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

İSTANBUL UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

İZMİR UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

KONYA UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

MALATYA UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

MERSİN UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 500 TL 

 

YURT DIŞI SINAV MERKEZLERİ SAAT DİLİMİ 
TÜRKİYE’DE 
SINAV 
SAATİ 

YEREL SAATLE  
SINAV SAATİ 

SINAV 
ÜCRETİ 

Afganistan 

Kabil 
Herat 
Şibirgan(Cevizcan) 
Mezarı Şerif 
Kandahar 
Celalabad 

UTC/GMT+3.00 12.00 13.30 10$ 

Azerbaycan Bakü UTC/GMT+3.00 12.00 13.00 50$ 

Belçika Brüksel UTC/GMT+3.00 12.00 10.00 80€ 

Çad 
Encemine 
(N’Djamena) 

UTC/GMT+3.00 12.00 10.00 15$ 
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Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti 

Kinşasa UTC/GMT+3.00 12.00 10.00 15$ 

Ekvator Ginesi 
Cumhuriyeti 

Malabo UTC/GMT+3.00 12.00 10.00 20$ 

Etiyopya 
Addis Ababa  
Harar 

UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 10$ 

Gine Cumhuriyeti Conakry UTC/GMT+3.00 12.00 09.00 10$ 

Gürcistan Tiflis UTC/GMT+3.00 12.00 13.00 50$ 

Irak Erbil UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 40$ 

Kamerun 
Cumhuriyeti 

Ngaoundere 
Douala 
Yaounde 

UTC/GMT+3.00 12.00 10.00 15$ 

Katar Doha UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 80$ 

Kırgızistan Bişkek UTC/GMT+3.00 12.00 15.00 20$ 

Kuveyt Kuveyt UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 80$ 

Mali Cumhuriyeti Bamako UTC/GMT+3.00 12.00 09.00 15$ 

Moldova Kongaz UTC/GMT+3.00 12.00 11.00 40€ 

Moritanya İslam 
Cumhuriyeti 

Nuakşot UTC/GMT+3.00 12.00 09.00 10$ 

Nijer Cumhuriyeti Niamey UTC/GMT+3.00 12.00 10.00 15$ 

Özbekistan Taşkent UTC/GMT+3.00 12.00 14.00 40$ 

Pakistan 
Karaçi 
Quetta (Ketta) 

UTC/GMT+3.00 12.00 14.00 15$ 

Romanya Medgidia UTC/GMT+3.00 12.00 11.00 50€ 

Senegal Dakar UTC/GMT+3.00 12.00 09.00 15$ 

Somali Federal 
Cumhuriyeti 

Mogadişu 
Hargasia 

UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 15$ 

Sudan Cumhuriyeti Hartum UTC/GMT+3.00 12.00 11.00 10$ 

Tacikistan Duşanbe UTC/GMT+3.00 12.00 14.00 20$ 

Tanzanya 
Darusselam 
Zanzibar 

UTC/GMT+3.00 12.00 12.00 10$ 

 
*İlan edilen sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılamayacağı, ilgili merkezler için başvuru yapan öğrenci 
sayısı, salgın koşulları, ülkenin içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak belirlenecektir. 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanlığı, sınavdan 15 gün önceye kadar sınav merkezlerinde değişiklik yapma ve 
iptal etme hakkına sahiptir. 
*sınav ücreti ödemelerinde 1 Dolar=14 Türk Lirası ve 1 Euro=16 Türk Lirası olarak sabitlenmiştir. 
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1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 
1.1. İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (İNÜYÖS), başta İnönü Üniversitesi olmak üzere 

Türkiye’deki üniversitelerde lisans ve/veya önlisans eğitimi almak için başvuru koşullarını sağlayan 
yurtdışından veya yabancı uyruklu uluslararası öğrencilerin girebilecekleri bir sınavdır. Bu sınav İnönü 
Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. 

1.2. İNÜYÖS sonuçları Türkiye’deki birçok üniversite tarafından lisans ve/veya önlisans programlarına 
öğrenci kabulü için kullanılmaktadır. Bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olanların 
transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme 
işlemlerinde kullanılmaz. 

1.3. İNÜYÖS sonuçları sınav tarihini izleyen bir (1) eğitim öğretim yılı için geçerlidir. 
1.4. İNÜYÖS 2022, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Türkiye saati ile 12.00 de yurt içi ve yurt dışı sınav 

merkezlerinde aynı anda yapılacaktır. 
1.5. Sınav başvuruları 01 Şubat 2022 – 01 Nisan 2022 tarihleri arasında https://yosbasvuru.inonu.edu.tr 

internet adresi üzerinden gerçekleşecektir. 
1.6. Sınav takvimi https://www.inonu.edu.tr/inuyos adresinde duyurulur. 
1.7. İNÜYÖS’e girmek için Malatya’ya veya diğer şehirlere gelen adaylar ikamet izni, barınma, geçim vb. 

ihtiyaçlarını kendileri karşılar. 
1.8. Adayların İNÜYÖS için yatırmış oldukları başvuru ücreti gelecek yıllara devredilemez. Sınav başvuru 

ücretini yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmez. 
1.9. Sınav ücretini yatırdığı halde, başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, 

sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan 
adayların ücretleri iade edilmez. 

1.10. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, 
yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, İnönü Üniversitesi 
Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları uyarınca değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol İnönü 
Üniversitesi tarafından belirlenir. 

1.11. Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlar için, İnönü Üniversitesi Senatosu kararlarına göre işlem yapılır. 
1.12. İNÜYÖS Sınav ve Başvuru Kılavuzu İnönü Üniversitesi resmi web sayfasında yayınlanacak olup, basımı 

ve dağıtımı yapılmayacaktır. 
  

2. BAŞVURU KOŞULLARI 
2.1. Yurt içi veya yurt dışından başvurular 01 Şubat – 01 Nisan 2022 tarihleri arasında 

https://yosbasvuru.inonu.edu.tr adresi üzerinden bireysel olarak yapılacaktır. Belirtilen 
tarihlerde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2.2. İNÜYÖS sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme sonrasında adayların kayıt yaptırabilmeleri 
için 2.3. de belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir. Kayıt sırasında gerekli belgeleri 
sunamayan adayların kayıt işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. 

2.3. Uluslararası öğrenci kabulü için başvuracak adaylar; 
2.3.1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşulu ile, 

a) Yabancı uyruklu olanların, 
b) 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 
belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya 
dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır.” Hükmü 
bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı 
Kanunu’nu incelemeleri uygun olacaktır.) 
c) Yabancı uyruklu iken, sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına 
geçenlerin veya bu durumdaki çift uyrukluların, 

https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/
https://www.inonu.edu.tr/inuyos
https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/
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d) TC uyruklu olup, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden, 
ortaöğretimin son üç yılını KKTC hariç bir yabancı ülkede tamamlayanların, 
e) TC uyruklu olup, 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan, 
ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, 
f) Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede MEB nezdinde açılmış olan Türk 
okullarında tamamlayanların, 
g) KKTC uyruklu olup, KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğretimini tamamlayan, GCE AL (The 
General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanların, 
e) KKTC uyruklu olup, 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 
eğitim alarak, GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, 
başvuruları kabul edilir. 

2.3.2. Adaylardan; 
a) TC uyruklu olup, ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC de tamamlayanların, 
b) KKTC uyruklu olanların ( ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC de tamamlayıp, 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 ve sahip olacaklar hariç) 
c) Bu kılavuzun 2.3.1./b maddesinde tanımlanan doğum ile ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların ( 
01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden, son üç yılını KKTC 
hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç) 
d) Uyruklarından bir tanesi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC de 
tamamlayıp, 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 ve sahip olacaklar hariç) 
e) Türkiye’deki Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 
öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 2.3.1/b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan 
çift uyrukluların, 
başvuruları kabul edilmez. 

 
3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 
3.1. Yurt içi veya yurt dışından başvurular 01 Şubat – 01 Nisan 2022 tarihleri arasında 

https://yosbasvuru.inonu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde yapılmayan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

3.2. Adayın başvuru formuna girmiş olduğu bilgilerden doğacak olan sonuçların sorumluluğu adaya 
aittir. Bilgilerin eksiksiz kısaltma yapılmadan ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir. 

3.3. Başvuru formunda kullanılan e-posta adresi adayın kendisine ait olmalı, her aday yalnız bir e-
posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile başka adaylar adına yazışma veya işlem yapılmamalıdır. 

3.4. Aday başvuru formunda ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmeli, 
Fotoğraf sınav giriş belgesi ve sonuç belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla 
tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Sınav 
sırasında bu fotoğrafta adayın tanınmasında önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde 
herhangi bir değişiklik olmamalıdır. Salon başkanı tarafından fotoğraf sebebi ile adayın kimliğini 
belirlemede güçlük çekilmesi halinde, adayın sınava alınmayacağı bilinmelidir. 

3.5. Başvuru formunu doldurup kayıt işlemi yapıldıktan sonra Aday Numarası verilecektir. 
3.6. Aday numarası, adaya özel olup sadece bir defa edinilebilir. Aday numarası adayın İnönü 

Üniversitesi ile gerçekleştireceği tüm işlemlerde gerekli olacağından kaybedilmemelidir. 
3.7. Adayın İnönü Üniversitesi ile yapacağı her türlü işlem ve yazışmalarda Aday Numarasını 

belirtmesi zorunludur. 
3.8. Başvuru formunu dolduran adayın başvurusunun tamamlanabilmesi için sistem üzerindeki 

ÖDEME İŞLEMLERİ butonundan, tercih etmiş olduğu sınav merkezine göre tanımlanan sınav giriş 
ücretinin başvuru tarihleri içerisinde ödemesini gerçekleştirmelidir. Belirtilen süre içerisinde 
ödemesini gerçekleştirmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir. 

3.9. Aday e-posta adresi ve şifresi ile kendi sistemine giriş yaparak başvuru durumunu takip edebilir. 

https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/
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4. SINAVA ÇAĞRI 
4.1. Adayların başvuruları İnönü Üniversitesi tarafından, bilgilerin tam ve uygun olup olmadığı, sınav 

ücretinin yatırılıp yatırılmadığı incelenir. Başvurusu eksik olan adayların başvuruları sistem 
kullanıcısı tarafından düzeltme yapılmak üzere, adaya iade edilir. Aday tarafından gerekle 
düzeltme yapılan başvuru tekrar gönderilir. 

4.2. Değerlendirme sonunda başvurusu kabul edilen adaylar, 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 
sistem üzerinden Sınav Giriş Belgesi ‘nin çıktısını alabilirler. 

4.3. Adayların sınav giriş belgesini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. 
4.4. Adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri sınav giriş belgesinde yer alacaktır. 
4.5. Adayların İNÜYÖS’e girmek üzere ülkelerinden çıkış izni işlemlerini ülkelerindeki kurallar 

çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İnönü Üniversitesi, adayların sınava giriş için izin 
almaları ya da pasaport çıkartmaları konularında sorumluluk almaz ve aracı olmaz. 
 

5. SINAV 
5.1. İNÜYÖS 2022, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Türkiye saati ile 12.00 de tüm sınav merkezlerinde 

aynı anda yapılacaktır. 
5.2. Adayların sınava girerken Sınav Giriş Belgesini, Pasaport ve/ veya Kimlik Belgesini yanlarında 

bulundurmaları zorunludur. 
5.3. Cep telefonu, hesap makinası vb. elektronik cihazlar, kesici ve delici aletler ile sınava girmek 

yasaktır. 
5.4. Adaylar sınav başlama saatinden 1 (bir) saat önce sınav yerinde olmaları, sınav salonuna 

zamanında alınabilmeleri için önemlidir. Sınav tek oturum şeklinde yapılacaktır.  
5.5. Sınavda adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlayan toplam 80 soru 

bulunmaktadır. Sınavın %50’si şekil ve uzay ilişkileri ile analitik düşünme becerilerini, %50’si ise 
temel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçmektedir. 

5.6. Sınavda adaylara toplam 120 dakika süre verilmiştir. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra hiçbir 
şekilde adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve son 5 dakikası içinde 
adayların sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, 
her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava devam ettirilmeyecektir. 

5.7. Sınav çoktan seçmelidir. Her soru için beş cevap seçeneği oluşturulmuş olup bunlardan yalnızca 
biri sorunun doğru cevabıdır. 

5.8. Cevapların cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekmektedir. Sadece soru kitapçığına 
işaretlenen cevaplar geçerli sayılmayacaktır. 

5.9. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlisine teslim 
etmek zorundadır. 

5.10. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri, kopya vermeleri, vb. sınav kurallarını 
ihlal etmeleri yasaktır. Sınav kurallarına uymadığı her hangi bir şekilde tespit edilen adayın sınavı 
geçersiz sayılacaktır. 

5.11. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları 
geçersiz sayılan adayların, cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav 
Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir. 
 

6. SINAV SORULARININ İLANI 
6.1. Adaylar 23 Mayıs 2022 tarihinde https://www.inonu.edu.tr/inuyos adresinden sınav sorularını 

görebileceklerdir. 
 

7. SINAV SORULARINA İTİRAZ 
7.1. Sınav sorularının adayların erişimine açılmasında itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde 24-26 Mayıs 

2022 tarihleri arasında adaylar sınav sorularına itiraz edebilirler. 

https://www.inonu.edu.tr/inuyos
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7.2. İtirazlar bizzat aday tarafından https://www.inonu.edu.tr/inuyos adresi üzerinde oluşturulan 
İTİRAZ panelinden gerçekleştirilir. 

7.3. İtirazlar komisyon tarafından değerlendir ve iptal edilmesine karar verilen sorular doğru olarak 
kabul edilir. 
 

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
8.1. Adayların sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. 
8.2. YÖS başarı puanı bağıl değerlendirme esaslarına göre hesaplanır. Bağıl değerlendirmede, bir 

öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin sınava beraber girdiği grubun 
genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. 

8.3. Sınava katılan öğrencilerin net doğru sayıları öncelikle ortalaması 50, standart sapması 10 olan 
standart T skorlarına, ardından 0-100 aralığında ifade edilen YÖS notuna dönüştürülür. 
 

9. SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ 
9.1. Adaylar 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren sınav sonuçlarını, başvuru paneline e-posta adresleri 

ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. 
9.2. Adaylar sınav sonuç belgelerini başvuru panelinden alabileceklerdir. 

 
10.  SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
10.1. Sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, 21-23 

Haziran 2022 tarihleri arasında adaylar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. 
10.2. İtirazlar bizzat aday tarafından https://www.inonu.edu.tr/inuyos adresi üzerinde oluşturulan 

itiraz panelinden gerçekleştirilir. 
10.3. İtirazlar komisyon tarafından değerlendirilir. 

 
 
 

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ. 
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