
This is Turkish Information (see below for Information in English)  
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ – YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI (İMÜ-YÖS) HAKKINDA 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 

12 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Yabancı Öğrenci Sınavının soruları 
ve uygulama esasları için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.   

1. Sınav 12 Temmuz 2018’de saat 14:00 de başlayacaktır.  
2. İMÜ-YÖS 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.  
3. Sınavın süresi 120 dakika olacaktır.  
4. Sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde verilecektir, öğrenci istediği dilde soruyu 

cevaplayabilecektir.  
5. Sınavda dört alandan soru olacaktır.   Bunlar genel yetenek, sosyal bilimler için matematik, 

genel matematik ve ileri matematik alanlarıdır.  
6. Sınav sonunda her öğrenci için üç puan türü hesaplanacaktır, i. sözel bölümler için puan, ii. 

eşit ağırlıklı puan ve iii. teknik alanlar için puan. Her soru her puan türünün hesaplanmasına 
katkıda bulunacaktır, ancak belli alanlardan doğru cevaplanan soru sayısı ilgili puan türünde 
daha yüksek ağırlığa sahip olacaktır. Örneğin sosyal bilimler için matematik kısmından doğru 
cevaplanan soru sayısı sözel bölümler için puanın hesaplanmasında daha yüksek ağırlığa sahip 
olacaktır. Benzer şekilde ileri matematik alanından doğru cevaplanan soru sayısı teknik alanlar 
(tıp ve mühendislik) için hesaplanan puan türünde daha yüksek ağırlık taşıyacaktır.  
 

A. Genel Yetenek Soruları: Bu kısımda 30 soru vardır. Bu kısımdaki sorular ağırlıklı olarak öğrencilerin 
sembollerle soyut bağlamda mantık yürütme, sözel mantık yürütme, uzamsal düşünme (örneğin cisim 
döndürmeleri, görsel örüntüler ve üç boyutlu cisimlerin görselleştirilmesi), tabloda ve sembollerle soyut 
işlem problemlerini çözme gibi becerilerini ölçmeye odaklanmıştır.  

B. Sosyal Bilimler için Matematik Soruları: Bu kısımda 15 soru olacaktır. Bu kısımdaki soruların çoğu  
tablo ve grafik okuma ve yorumlama, temel düzey modelleme, kümeler, oran/orantı, olasılık ve istatistik, 
konularındaki sorulardan oluşacaktır.  

C. Genel Matematik: Bu kısımda 20 soru olacaktır.  Bu kısımdaki sorular ağırlıklı olarak fonksiyonlar, 
temel geometri ve analitik geometri, denklemler, eşitsizlikler, özdeşlikler, üslü, köklü, rasyonel sayılar, 
tam sayılar ve bölme, bölünebilme ile temel trigonometri bilgisi ile ilgili becerileri ölçmeye odaklanmıştır.  

D. İleri Matematik:  Bu kısımda 15 soru olacaktır. Bu kısımdaki soruların çoğu ileri geometri, 
trigonometri, ileri sayı kuramları, logaritma, seriler ve diziler, limit ve süreklilik, türev, integral, ileri 
olasılık ve istatistik ile matematiksel modelleme, vb. konularındaki sorulardan oluşacaktır.  

Sınav soruları için aşağıda 5 örnek soru verilmiştir. 

  



IMPORTANT INFORMATION REGARDING  
ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY – FOREIGN STUDENTS EXAM (IMU-FSE) 

 
Following is important information about IMU-FSE regarding its content and administration.  

1. The exam will be held on July 12th, 2018 and will start at 14:00 in the afternoon.   
2. IMU – FSE will consist 80 multiple-choice questions.  
3. Students will have 120 minutes to answer the questions.  
4. Questions will be given in both Turkish and English, students will be able to select desired 

language.  
5. There will be 4 types of questions in the exam, general academic aptitute, mathematics for social 

sciences, general math and advanced math.  
6. Three different scores will be computed for each student based on his/her performance.  These 

are i. score for social science programs, ii. score for medicine, technical fields and engineering, 
and iii. a general score.  All questions will contribute to all of these types of scores, however 
certain question types will contribute at differential rates. For example, performance on the 
mathematical questions for social sciences will have increased weight for the first score,  
performance on advanced mathematical questions will have increased weight for the second 
score.  
 

The question types of the exam are described below.  

A. General academic aptitude: There will be 30 questions in this section. Questions in this section will 
primarily address the ability to reason in abstract contexts and symbols, verbal reasoning, spatial 
reasoning (transformations, visual patterns, visualization of 3-d objects) operations in tabular forms and 
abstract symbols.  

B. Mathematics for Social Sciences:  There will be 15 questions in this section. Questions in this section 
will mainly address reading and interpreting data from tables and graphs, sets and operation with sets, 
modeling at basic level, rates and proportions, probability and statistics.   

C. General Mathematics:  There will be 20 questions in this section. Questions in this section will be 
primarily about functions and relations, basic geometry and analytic geometry, equations, inequalities, 
identities, rational numbers, exponential numbers, numbers with indices (roots), divisibility, and basic 
trigonometry. 

D. Advanced mathematics: There will be 15 questions in this section. Questions will include topics from 
advanced Euclidean geometry, trigonometry, number theory, sequences, series, limits and continuity, 
differentiation, integral, further probability and statistics.  

Five examples similar to exam questions are given below.  

 

  



Örnek soru/Sample Question 1.  
 
Aşağıdaki 3x3 tablolarda, her satırda bulunan sayıların toplamı o satırın sağında, her sütunda bulunan 
sayıların toplamı ise o sütunun altında verilmiştir. Bu toplamlara uygun olacak şekilde 1’den 9’a kadar 
olan sayıların tamamı tabloya yerleştirilmelidir. Örnek olarak aşağıda doldurulmuş bir tablo gösterilmiştir. 
 
3x3 table is given below such that the summation of the numbers in a row is written at the right side of 
the row, the summation of the numbers in a column are written at the end of the column. Numbers from 
1 to 9 are placed in the table so that the numbers satisfy these rules.  An example of a completed table is 
given below. 

 

       

     

 

8     11  

   

8 1 2 11 

 

    9 16  

 

3 4 9 16 

 

6 7   18 
 

 

6 7 5 18 

 

17 12 16  

 

17 12 16 

  

Buna göre, aşağıdaki tabloda soru işaretinin yerine hangi sayı yazılmalıdır? 

Accordingly, which number should be written in place of the question mark in the table below? 

 

2 ?   16 

 

    5 21 

 

  3   8 

 

15 18 12  

A) 4 B) 6 C) 7 D)8 E)9 
 

Örnek soru/Sample Question 2.  Bir kanser testinin kanser olan birisinde kanseri yakalama olasılığı 
0,95’tir.  Daha ucuz bir başka testin kanseri yakalama olasılığı ise 0,80’dir.  Kanser olan birisinin her iki 
testte de (yanlış olarak) sonucunun negatif çıkma olasılığı nedir?  

   A test of cancer has a probability of 0,95 for correctly detecting a case of cancer when someone has it.  
Another (cheaper) test has a probability of 0,80 for correctly detecting cancer.  What is the probability 
that someone who has cancer takes the two tests and both gives a negative result incorrectly?  

(A)   0,20       (B) 0,15         (C) 0,10        (D) 0,01          (E) 0,0075 



Örnek soru/Sample Question  3. f = {(1,2),(2,3),(3,4),(4,1),(5,2)} fonksiyonunun tersinin de bir fonksiyon 
olması için tanım kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

The inverse of f = {(1,2),(2,3),(3,4),(4,1),(5,2)} would be a function if the domain of f is limited to, 

(A) {1,3,5}              (B) {1,2,3,4}           (C) {1,5}     (D) {1,2,4,5}          (E) {1,2,3,4,5} 

 

Örnek soru/Sample Question  4.         

Aşağıdaki şekilde ortadaki beşgen  düzgün beşgen ise, v + x + y + z + w açılarının değeri nedir?  

In the figure shown, what is the value of angles v + x + y + z + w if the pentagon in the middle is a regular 
pentagon? 

 

(A) 135                    (B) 180            (C) 225           (D) 270                    (E) 315 

 

Örnek soru/Sample Question  5.         

Eğer ∫ 4 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 3, ve ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = −250
2

50
0  ise, ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥2

0  ′𝑖𝑖 bulunuz.  

If ∫ 4 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 3  and∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = −250
2

50
0 ,   then determine ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥2

0  

 

(A) −5
2

       (B)  −5
4

        (C)  
11
2

      (D)  11
4

     (E) Verilen bilgi yetersizdir. /There is not enough information     

 


