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Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (MAÜ-YÖS) Türkiye'deki bir 
yükseköğretim kurumunda eğitim görmek isteyen 
yabancı uyruklu öğrencilerin girdikleri bir sınavdır. 

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yapılan bu 
sınav, Türkiye’de eğitim öğretim faaliyeti sürdüren 
47 Üniversite tarafından başvuru ve yerleştirme 
işlemlerinde kabul görmektedir.  

MAÜ-YÖS sınavını kabul eden üniversite sayısı her 
geçen gün artmaya devam etmektedir. 

MAÜ-YÖS, yılda 3 kez; Mart, Mayıs ve Temmuz 
aylarında gerçekleştirilmektedir. 

Sınav ile genel açıklamalar ve sınav kuralları üç ayrı 
dile (Türkçe, İngilizce, Arapça) çevrilmiştir. 

Soru kitapçığında açıklama gerektiren soruların 
açıklama kısımlarını da Türkçe'nin yanı sıra ayrıca 
İngilizce ve Arapça dillerine çevirerek, yabancı 
uyruk lu  öğrenc i le r in  soru lar ı  daha  rahat 
anlamalarına olanak tanınmaktadır. 

MAÜ-YÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testinde 
yirmi beş (25), Matematiksel  konularda da elli beş 
(55) soru olmak üzere toplam 80 sorudan 
oluşmaktadır. 

Sınav için ayrılan süre 150 dakikadır. 

Soru kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" 
sorulardan oluşmaktadır. 

Her sorunun beş (5) farklı seçeneği bulunmakta olup 
bunlardan yalnızca bir tanesi doğru cevap olarak 
kabul edilmektedir.

Mardin Artuklu University International Student 
Exam (MAU-YÖS) is a test taken by international 
students who want to study at a higher education 
institution in Turkey.

This exam, conducted by Mardin Artuklu University, 
is accepted by 47 universities in application and 
placement procedures in Turkey. 

The number of universities accepting the MAU-YÖS 
exam continues to increase day by day.

MAU-YÖS is carried out 3 times a year; in March, May 
and July.

General explanations and exam rules have been 
translated into three different languages (Turkish, 
English, Arabic).

The explanations of the questions are translated into 
English and Arabic languages in addition to Turkish. 
This allows international students understanding 
the questions better and feel comfortable.

MAU-YÖS consists of a total of 80 questions, twenty-
five (25) questions about Basic Learning Skills and 
fifty-five (55) questions in mathematical subjects.
The duration of the exam is 150 minutes.

All questions in the question booklet consist of 
"multiple choice" questions.

Each question has five (5) different choices,  and 
only of of these is the correct answer.   


