
DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNE 

ÖĞRENCİ SEÇME YAZILI SINAVI KILAVUZU 

 Sınava, yalnızca sınav merkezi olarak belirlenen illerde öğrenim gören 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise 

hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecektir. 

 

 ADAY’lar sınav başvurularını Atatürk Üniversitesi’nin “https://deneyapturkiye.ataaof.edu.tr” web sitesi 

üzerinden 6 Ocak 2020 tarihi saat 23:59'a kadar tamamlamak zorundadırlar. ADAY’lar okullarının 

bulundukları illerde sınava gireceklerdir. ADAY’lardan sınav başvurusu için 10 (on) TL ücret alınacaktır. 

Başvuru süresi dolduktan sonra, ADAY’lar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik 

yapamayacaktır. Adayın başvurudan vazgeçmesi veya sınava girmemesi halinde yatırılan para iade 

edilmeyecektir. 

 

 Sınava katılma koşullarını sağlamadığı tespit edilen ADAY’ların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

 Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra 

okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, 

Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet 

hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça 

belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi 

içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple 

zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan 

değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır. 

 

 Sınav, 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 10.00’da tek oturum halinde Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, 

Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, 

Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam 18 (on sekiz) ilde belirlenecek 

merkezlerde gerçekleştirilecektir.  

 

 Sınavda, “4. sınıf ve 5. sınıf” ile “8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf” aday grubunun her ikisi için farklı 

olmak üzere, Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularından toplam 60 (altmış)’ar adet soru 

sorulacaktır. Adaylara 120 (yüz yirmi) dakika sınav süresi verilecektir. 

 

 Sınavda ADAY’ların uyması gereken kurallar Ek-2’de verilmektedir. 

 

 ADAY’lar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve 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 etmek zorundadır. Ancak, ilgili mevzuat 

gereğince 15 yaşından küçük ADAY’ların nüfus cüzdanı/kimlik kartı üzerinde fotoğraf bulunmayabilir. 

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, diğer mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli 

kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik 

belgesi olanlar sınava alınmayacaktır. 

 

 Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. Değerlendirme 

100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav 

sonucuna etki etmeyecektir. 

 

 Sınav sonucunda puan sıralamasına göre en yüksek puan alan ADAY’dan 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. Kontenjan sayısının son 

sırasında birden fazla aynı puana sahip ADAY olduğu takdirde, söz konusu ADAY’ların tamamı başarılı 

sayılacaktır. 

 

 

 



 ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde 

belirtilen tarihlerde ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav 

İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü 

için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru 

şekilde doldurması gerekmektedir. Adayın itirazdan vazgeçmesi halinde yatırılan para iade 

edilmeyecektir 

 

 Sınav takvimi planlaması aşağıdaki şekildedir: 
 
 

TARİH İŞLEMLER 

13.12.2019 

06.01.2020 
ADAY’ların sınav başvurularının alınması 

27.01.2020  

9.02.2020 
Sınav giriş belgelerinin ADAY’ların erişimine açılması 

9.02.2020 Sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi  

10.02.2020 

12.02.2020 
Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının ADAY’ların erişimine açılması 

10.02.2020 

12.02.2020 

ADAY’lardan sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların 

alınması 

28.02.2020 Sınav sonuçlarının ADAY’lara duyurulması 

24.02.2020 
Sınav uygulamasına ve sorularına yönelik itirazların değerlendirme 

sonuçlarının ADAY’lara duyurulması 

24.02.2020 

26.02.2020 
ADAY’lardan sınav sonuçlarına yönelik itirazların alınması 

27.02.2020 

29.02.2020 

Sınav sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının ADAY’lara 

duyurulması 

 

 

 ADAY’ların sınavlarda başarılı olması halinde eğitim alacakları Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin 

adresleri aşağıdaki gibidir: 

 

1. Adıyaman Deneyap Teknoloji Atölyesi: Adıyaman Gençlik Merkezi, Altınşehir 

Mahallesi Atatürk Bulvarı Yurt Caddesi No:10 Merkez/Adıyaman 

2. Afyonkarahisar Deneyap Teknoloji Atölyesi: Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, 

Cumhuriyet Mahallesi Ömer Fevzi Caddesi No:25 Merkez/Afyonkarahisar 

3. Ağrı Deneyap Teknoloji Atölyesi: Ağrı Gençlik Merkezi, Fırat Mahallesi Atalay 

Caddesi 1015.Sok. No:13 Merkez/Ağrı 

4. Antalya Deneyap Teknoloji Atölyesi: Antalya Muratpaşa Gençlik Merkezi, Doğruyaka 

Mahallesi 1219. Sokak No:6 Muratpaşa/Antalya 

5. Alanya Deneyap Teknoloji Atölyesi: Alanya Gençlik Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi 

Ahmet Tokuş Bulvarı No: 221 Alanya/Antalya 

6. Çanakkale Deneyap Teknoloji Atölyesi: Çanakkale Gençlik Merkezi, Barbaros 

Mahallesi Troya Caddesi Aksu Sokak No:22 Merkez/Çanakkale 

7. Çorum Deneyap Teknoloji Atölyesi: Çorum Akkent Gençlik Merkezi, Akkent 

Mahallesi 8. Cad. No: 2 Akkent/Çorum 

8. Elazığ Deneyap Teknoloji Atölyesi: Elazığ İpekyol Gençlik Merkezi, Çaydaçıra 

Mahallesi Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi Fırat Üniversitesi Teknokent Karşısı 

Merkez/Elazığ 

9. Gaziantep Deneyap Teknoloji Atölyesi: Gaziantep Gazikent Gençlik Merkezi, Gazikent 

Mahallesi Şehit Serdal Şakir Caddesi No:23 Şehitkâmil/Gaziantep 

 

 



 

10. Isparta Deneyap Teknoloji Atölyesi: Isparta Gençlik Merkezi, Kepeci Mahallesi 116. 

Cadde No12 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Arkası Merkez/Isparta 

11. Kahramanmaraş Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, 

Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi 44-A Onikişubat/Kahramanmaraş 

12. Kastamonu Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kastamonu Gençlik Merkezi, Kuzeykent 

Mahallesi Karadut Sokak No:4 Kastamonu  

13. Malatya Deneyap Teknoloji Atölyesi: Malatya Beydağı Gençlik Merkezi, Özalper 

Mahallesi Turgut Özal Caddesi Alparslan Türkeş Bulvarı Şeker Fabrikası Eski Garaj 

Girişi No:3 Yeşilyurt/Malatya 

14. Rize Deneyap Teknoloji Atölyesi: Rize Gençlik Merkezi, Müftü Mahallesi Stad Sokak 

No:36 Merkez/Rize 

15. Sakarya Deneyap Teknoloji Atölyesi: Sakarya Serdivan Gençlik Merkezi, Arabacı 

Alanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:10 Serdivan/Sakarya 

16. Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi: Samsun İlkadım Gençlik Merkezi, Anadolu 

Mahallesi Barış Bulvarı No:200 İlkadım/Samsun 

17. Şanlıurfa Deneyap Teknoloji Atölyesi: Şanlıurfa Karaköprü Gençlik Merkezi, Atakent 

Mahallesi Orman Yolu Caddesi No/78 Karaköprü/Şanlıurfa 

18. Tokat Deneyap Teknoloji Atölyesi: Tokat Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle 

Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 11 Merkez/Tokat 

19. Yozgat Deneyap Teknoloji Atölyesi: Yozgat Gençlik Merkezi, Bilal Şahin Mahallesi 

Hacı Ahmet Yesevi Caddesi No:93 Merkez/Yozgat 

 

 Antalya ili için ADAY’ların sınavlarda başarılı olması halinde, öğrencinin Deneyap Teknoloji 

Atölyesi’ne kaydı ADAY’ın okuduğu okulun adresine dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Aksu, Demre, 

Döşemealtı, Elmalı, Finike, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaltı, Korkuteli, Kumluca, Muratpaşa, Serik 

ilçelerinde okuyan öğrenciler Antalya Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne, Akseki, Alanya, Gazipaşa, 

Gündoğmuş, İbradi, Manavgat ilçelerinde okuyan öğrenciler Alanya Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne 

kayıt yaptırabileceklerdir. ADAY’lar eğitim alacakları atölyenin bulunduğu sınav merkezinde (Antalya 

merkez veya Alanya) sınavlara gireceklerdir.



Ek-1: Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu 

 

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNE ÖĞRENCİ SEÇME YAZILI SINAVI 

(9 Şubat 2020) 
 

Aday Bilgileri 

T.C. Kimlik/YU No.              Tarih  

Adı Soyadı  İmza  

Bu formdaki bilgilerin doğruluğunu ve yapılan değerlendirme neticesinde yetkililerce uygun görülen şekilde sınava 

girmeyi kabul ediyorum. 
 

 

Sürekli/Geçici Engel veya Sağlık Problemi 

☐  Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı ☐  Ürogenital Sistem 

☐  Ortopedik / Kas İskelet Sistemi ☐  Özgül / Özel Öğrenme Güçlüğü 

☐  Görme ☐  Onkolojik Hastalıklar 

☐  Destekle Yürüyor ☐  Otizm 

☐  CP Hastası ☐  Obezite 

☐  Zihinsel, Ruhsal, Davranış Bozuklukları ☐  Diğer: 

☐  Yaygın Gelişimsel Bozukluk ☐   
 

 

 

 

☐  Yürüteç ☐  Enjektör / Şırınga ☐  İlaç 

☐  Baston, Koltuk Değneği ☐  Şeker Ölçüm Cihazı ☐  İnsülin İğnesi / Kalemi / Pompası 

☐  İnsülin Pompası ☐  Diren, Kateter ☐  Göz Damlası 

☐  İşitme Cihazı ☐  Boyunluk ☐  Sonda 

☐  Protez ☐  Maske ☐  Oturma Simidi 

☐  Elektronik Büyüteç ☐  Dizlik ☐  Destek Malzemesi (Yükseltici Materyal) 

☐  Kalp Pili ☐  Hasta Bezi ☐  Eldiven / Havlu / Peçete / Bez 

☐  Kâğıt Torba ☐  Korse ☐  Astım İlacı / Spreyi / Pompası 

☐  Ek Gıda (Paketli) ☐  Bandaj / Sargı ☐  Diğer (Dilekçede açıklanmalıdır) 

 
Gönderim Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM 

Engel/Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler 

Soru Kitapçığı Okuma Durumu 

☐  Okuyucu talep ediyorum. 

☐  
Büyük puntolu kitapçık talep 

ediyorum. 

☐  
Normal boyutta kitapçık talep 

ediyorum. 

 

Cevap Kâğıdı İşaretleme Durumu 

☐  İşaretleme yapabilirim. 

☐  İşaretleyici talep ediyorum. 

Sınav Salonuna Erişim Durumu 

☐  Merdiven çıkabilirim. 

☐  Merdiven çıkamam. 

☐  
Tekerlekli sandalye 

kullanıyorum. 

 

Sınav Salonu Tercihi 

☐  
Toplu salonda sınava 

girmek istiyorum. 

☐  
Tek başıma, ayrı salonda 

sınava girmek istiyorum. 

 

Sınav Uygulamasına İlişkin 

Bilgiler 

Özel Araç/Gereç Kullanma 

Talebi 



Ek-2: Sınav Kuralları 
 

1. Sınav süresi 120 dakikadır. 

2. Sınavın ilk 60 dakikası ve son 10 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi 

bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. 

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği 

işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

4. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız. 

5. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 

adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir. 

6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak 

imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait cevap 

kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır. 

7. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları 

geçersiz sayılır. 

8. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem 

kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır. 

9. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı 

buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. 

Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış 

sayılacaksınız. 

12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. 

Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz. Sınav 

görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

13. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav 

görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş 

yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz. 

15. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları 

geçersiz sayılır: 

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak, 

b) 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. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) 

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

(adayların sınav giriş belgesinde özel olarak belirtilenler hariç) yanında bulundurmak, 

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

d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, 

e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak, 

f) Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması, 

g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, sınav 

salonu dışına çıkarmak, 

h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak, 

i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak, 

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav 

bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır. 

 

 


