
 
 

 

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. E-sınav, Deneyap Türkiye'nin belirlediği merkezlerde elektronik 

ortamda gerçekleştirilen sınavdır. 

● Sınava yalnızca sınav merkezi olarak belirlenen illerde öğrenim gören ve 2021-2022 

eğitim öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf düzeyinde 

olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. 

● Adaylar sınav ve kayıt sürecini Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden 

takip etmekle yükümlüdür. 

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

etmekle yükümlüdür 

● Uygulama Sınavı, Ekim ayında yapılacak olup Eylül ayında belirtilen iller için 

bilgilendirmeler yapılacaktır. Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, 

Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Amasya, Artvin, Ardahan, Bartın, 

Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, 

Kırklareli, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Tunceli, Uşak, 

Yalova, Zonguldak, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa ve İstanbul olmak üzere 

toplam 42 ilde 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. 

● Adaylar eğitim almaya hak kazanmaları durumunda başvuru yapılan okulun bulunduğu 

ilde eğitim göreceklerdir. 
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● 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 

28.04.2022 

31.05.2022 

Sınav başvuru tarihleri 

01.06.2022 

26.06.2022 

Sınavın seanslar halinde gerçekleştirilmesi 

22.08.2022 Sınav sonuçlarının ilanı 

23.08.2022 

24.08.2022 

Adaylardan sınava yönelik itirazların alınması 

07.09.2022 Sınava yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının ilanı 
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*Adayların sınav sorularına yönelik itiraz talepleri, sınava girilen tarihten itibaren 1 hafta içinde 

KYS sistemi üzerinden alınacaktır. 

 

● Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Zonguldak, illeri için 

adayların sınavlarda başarılı olması halinde, öğrencinin kaydı öğrenim gördüğü ildeki 

okulun adresine yakın olan Deneyap Teknoloji Atölyesine yapılacaktır. 

● 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.  

 

Deneyap Türkiye kılavuzda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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