
 

 

 

 

 

 

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI KILAVUZU 

 
● Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. İlk 

aşama olan e-sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olan uygulama sınavına girmeye 

hak kazanmaktadır. İki aşamayı da başarı ile tamamlayıp il kontenjanları dahilinde 

sıralamaya giren öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak 

kazanmaktadır. Bu kılavuz birinci aşama olan e-sınav için hazırlanmıştır. E-sınav,  

Deneyap’ın belirlediği merkezlerde elektronik ortamda gerçekleştirilen sınavdır. 

● Sınava yalnızca sınav merkezi olarak belirlenen Gaziantep ve Samsun illerinde öğrenim 

gören ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı 

ve 9. sınıf düzeyinde olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. 
 

● Sınav başvurusu için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

● Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı (e-sınav), elektronik ortamda 

yapılacaktır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların basit düzeyde bilgisayar kullanma 

bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Sınav esnasında bilgisayar 

kullanımına dair adaylara yönlendirme yapılmayacak olup sadece sınav sistemi ve 

uygulaması hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

● Adayların öğrenci seçme sınavına başvurularını t3kys.com web sitesi üzerinden 30 

Kasım 2022 saat 23.59'a kadar tamamlamaları beklenmektedir. 

● Başvuru esnasında adayların bilgilerini doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir. 

Girilen bilgiler daha sonra değiştirilemeyecektir. 

● Adaylar başvuru sürecini Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden takip 

etmekle yükümlüdür. 

● Başvuru ekranında adaylara sınav salonu ve sınav saatini seçme imkânı 

sunulacaktır. Seans seçimi bir kez yapılacak olup daha sonra değiştirilmeyecektir. 

● Adaylar, sınav başvuru aşamalarını ve Tablo-1'de yer alan sınav takvimini takip 

etmekle yükümlüdür. 

● Sınav salonu ve saatini seçen adaylar, Sınav Giriş Belgelerini t3kys.com web sitesi 

üzerinden alabilecektir. 
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● Adayların beyan ettikleri bilgilerin doğruluğundan adaylar ve velileri sorumludur. 

Beyan ettikleri bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlara ilişkin itirazlar 

dikkate alınmayacaktır. Eksik ya da yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların 

sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılacaktır. 

● Sınav Giriş Belgesi ve kimliği yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

● Sınava katılım koşullarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 

● Adaylar kayıtlı oldukları okulun bulunduğu illerde sınava gireceklerdir.  

● Sürekli/geçici sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvuru ekranında engel durumunu 

belirtmelidir. Söz konusu adaylar imkanlar dahilinde sınava alınacaktır. 

● Sınav, 12 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olup Gaziantep ve Samsun illerinde birden 

fazla oturum halinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecektir. 

● Sınav, ortaokul ve lise düzeyi olmak üzere 2 farklı grup için ayrı ayrı yapılacaktır. 

Ortaokul grubu 4. ve 5.sınıfları kapsamaktadır. Lise grubu 8, 9. ve lise hazırlık sınıflarını 

kapsamaktadır. Ortaokul ve lise grupları farklı sınavlara tabi tutulacaktır. 

● Sınavda hem ortaokul grubu hem de lise grubu öğrencileri için 15 Matematik, 15 Fen 

Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 6 Algoritma ve 4 Genel Kültür olmak üzere 

toplam 40 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 100 (yüz) dakikadır. 

● Doğru cevaplar dikkate alınacak ve yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. 

● Adaylar eğitim almaya hak kazanmaları durumunda başvuru yapılan okulun bulunduğu 

ilde eğitim göreceklerdir. 

● Adayların sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile onaylı Kimlik Belgesi 

(fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk 

vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat gereğince 15 yaşından küçük adayların 

nüfus cüzdanı/kimlik kartı üzerinde fotoğraf bulunmayabilir. Bu durum problem teşkil 

etmeyecektir. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup eksik belgesi 

olanlar sınava alınmayacaktır. 

● Adaylar sınava gelirken yanlarında kalem, kalemtıraş ve silgi getirmelidir. Sınav 

salonlarında öğrencilere kalem, kalemtıraş ve silgi verilmeyecektir. 

 

 

 

 



 

 

● E-sınav sonucunda puan sıralamasına göre en yüksek puanı alan adaydan başlayarak 

kontenjanın 2,5 katı kadar sayıda aday başarılı sayılacak ve uygulama sınavına girmeye 

hak kazanacaktır. Ortaokul ve lise seviyeleri için ayrı kontenjanlar belirlenecek olup 

buna göre hesaplanacak yüzdelik dilim eşiği dikkate alınarak her bir sınıf seviyesi kendi 

içinde sıralamaya tabi tutulacaktır. Kontenjanın son sırasında birden fazla aynı puana 

sahip aday olduğu takdirde, söz konusu adayların tamamı başarılı sayılacaktır. 

● Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav 

takviminde belirtilen tarihlerde KYS (t3kys.com) üzerinden erişilen Sınav İtiraz Formu 

vasıtasıyla yapabilecektir. 

 

Tablo-1: Sınav Takvimi 
 
 

TARİH İŞLEMLER 

07.11.2022 

30.11.2022 

Sınav başvuru tarihleri 

12.12.2022 

20.12.2022 

Sınavın seanslar halinde gerçekleştirilmesi 

06.01.2023 Sınav sonuçlarının ilanı 

07.01.2023 Adaylardan sınava yönelik itirazların alınması 

12.01.2023 Sınava yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının ilanı 

http://www.t3kys.com/


 

 

•Adayların sınavlarda başarılı olması halinde eğitim alacakları  Deneyap Teknoloji 

Atölyesinin adresleri aşağıdaki gibidir. 

 

1. Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi: Denizevleri Mah. Alaçam Caddesi 30. Sok. No:3/3 

Atakum/Samsun 

2. Samsun Keşif Kampüsü Deneyap Teknoloji Atölyesi : Mimar Sinan Mah. 164. Sok. 71. 

Cadde No:2 Atakum/Samsun 

3. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kuzey Yıldızı 

Mah. Çiftlik Caddesi No:109 Canik / Samsun 

4. Vezirköprü Deneyap Teknoloji Atölyesi: Esentepe Mah. Samsun Caddesi No:54/1 

Vezirköprü/ Samsun 

5. Çarşamba Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kirazlik Çay Mah.Muhsin Yazicioglu Bulvari 

No:18 

6. Şahinbey Deneyap Teknoloji Atölyesi : Akkent Mah. 400 nolu Cadde.Akkent Parkı Karşısı 

, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Şahinbey / Gaziantep 

7. Şehit Kamil Deneyap Teknoloji Atölyesi: Bilim Şehitkamil, Beykent, 153065 Sk., 27580 

Şehitkamil/Gaziantep 

8.  Büyükşehir Bilim Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi :Mücahitler, 52055. Sk., 27090 

Şehitkamil/Gaziantep 

9.  İslahiye Deneyap Teknoloji Atölyesi: Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi 4B 278000 

İslahiye/Gaziantep 

10. Nizip Deneyap Teknoloji Atölyesi: Sultan Abdülhamit, Orkide Sok No:7, 27705 

Nizip/Gaziantep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını 

Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden takip etmekle yükümlüdür. 

● E-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı da başarı ile tamamlayıp il 

kontenjanı dahilinde sıralamaya giren adaylar Deneyap Teknoloji Atölyelerine kayıt 

olmaya hak kazanacaktır. 

● Sınıf seviyesi uygun olmayan öğrenciler, 2 sınavı da geçerek başarılı olsalar dahi 

Deneyap Teknoloji Atölyelerine kayıt olamayacaktır. 

● Diğer öğrencilere eğitim hakkı tanımak adına; daha önce Deneyap Teknoloji 

Atölyelerinde eğitim alma hakkı kazanan ancak eğitimlerini tamamlamayan 

öğrencilerimize tekrar eğitim hakkı tanınmayacaktır. Daha önce Deneyap Teknoloji 

Atölyelerine kayıt olmuş öğrencilerimiz 2 sınavı da geçerek başarılı olsalar bile tekrar 

kayıt olamayacaklardır. 

● Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan ortaokul öğrencilerimizin lise grubunda 

eğitim almak için yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Ortaokul grubunda 

eğitim alan öğrenciler, lise grubunda 2 sınavı geçerek başarılı olsalar dahi Deneyap 

Teknoloji Atölyelerine kayıt olamayacaklardır.   

 
Ek-1: Sınav Kuralları 

 
1. Adayların sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Sınav salonuna zamanında gelmeyen adaylar kesinlikle sınava 

alınmayacaktır. 

2. Adaylar, KYS (t3kys.com) üzerinden elektronik platformda gerçekleşecek sınava 

belirlenen salonlarda katılım sağlayacaklardır. Sisteme kayıt oldukları kullanıcı adı ve 

şifre ile giriş yapacaklardır. Öğrencilerin kullanıcı adı ve şifrelerini önceden yazmış 

oldukları kağıtları yanlarında bulundurmalarına izin verilecektir. 

3. Sınav süresi 100 dakikadır. 

4. Sınava girmek için gerekli olan belgelerin tümü, sınav başlamadan önce sıranın üzerine 

bırakılmalıdır. 

5. Sınav başladıktan sonra ilk 60 dakika ve son 10 dakika adayların sınav salonundan 

ayrılmaları yasaktır. Sınav tamamlansa bile salondan çıkılmayacaktır. Belirtilen süre 

tamamlanmadan sınav salonundan ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Herhangi 

bir nedenle salondan çıkıldığı takdirde, tekrar sınava devam edilmesine izin 

verilmeyecektir. 
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6. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekrana gelecek kullanım kılavuzu, sınav başlamadan 

önce dikkatle incelenmelidir. 

7. Sisteme giriş yapıldığından emin olduktan sonra bilgisayarın kullanılabilirliği test 

edilmelidir. Bilgisayarın açılmaması, çalışmaması veya sisteme giriş yapılamaması gibi 

durumlarda derhâl sınav görevlilerine durum bildirilmelidir. 

8. Sınavda uygulanacak test, sınav başlangıç saatinde aktifleşecektir. Sınav görevlileri 

sınavın başladığını belirtmeden sınav başlatılamayacaktır. 

9. Adayların sınav süresi başladığında “Sınavı Başlat” butonuna basarak sınavı 

başlatmaları gerekmektedir. 

10. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle tüm soruların cevaplanması 

adayların yararına olacaktır. 

11. Sınavdaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için dört farklı seçenek verilmiştir. 

Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Doğru olduğu düşünülen seçenek 

cevap olarak işaretlenmelidir. Sınavda sorulara verilen cevaplar değiştirilebilir veya boş 

bırakılabilir. 

12. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı 

şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli 

durumlarda görevliler adayların yerini değiştirebilir. 

13. Adaylar kendilerine verilen boş kâğıdı sorularının çözümü için kullanabilir. Masada 

kâğıt yoksa görevliden talep edilmelidir. 

14. Sınavın bitiminde aday “Sınavı tamamla” butonuna basıp sınavını sonlandırılmalıdır. 

Bu işlem yapılmadığı takdirde sınav süresi bitiminde sistem otomatik olarak sınavı 

sonlandırılacaktır. Sınav sonlandırıldıktan sonra sınav sorularına tekrar ulaşılamaz. 

Sınav süresi bitmeden aynı işlemler yapılarak sınav sonlandırılabilir. Yanlışlıkla sınavı 

sonlandırma işlemi yapılması durumunda, salon görevlilerine durum bildirilmelidir. 

Salon görevlileri ve bina sınav sorumlusu tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra 

adayın sınava devam etmesi sağlanacaktır. 

15. Sınav esnasında bilgisayarda veya sistemde sorun oluşması halinde bu durumun salon 

görevlilerine vakit kaybetmeden söylenmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. Aşağıda belirtilen durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı 

düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılacaktır: 

○ Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini 

bozmak, 

○ Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal 

içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü 

plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), 

banka/kredi kartı, vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan 

elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan 

cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu 

dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt 

ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet ve 

silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. 

dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. 

gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve 

araçları (Sınav Giriş Belgesinde aday tarafından özel olarak belirtilenler hariç) 

yanında bulundurmak, 

○ Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 

○ Cevapları, kâğıda veya farklı bir yere yazarak sınav salonundan dışarı çıkarmak, 

○ Sınava girebilmek için gerekli belgeler eksik olmasına rağmen sınava katılmak, 

○ Adayın kendine ait olmayan kimlik bilgileriyle sınava katıldığının tespit 

edilmesi, 

○ Konuşmak, kopya çekmek, kopya vermek, kopya çekilmesine yardımcı olmak 

vb. eylemlerde bulunmak, 

○ Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmak. 

17. Deneyap kılavuzda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


