
7-10 Nisan 2023 ÖZDER Türkiye Geneli YKS  

Bilgilendirme Yönergesi 

 
A.  Sınav Hakkında Kısa Bilgi 

 

1) 7-10 Nisan 2023 ÖZDER Türkiye Geneli YKS Deneme Sınavı, lise son sınıf öğrencileri ile lise veya 

dengi okullardan mezun olan öğrencileri kapsamaktadır. 

2) Sınav iki oturum TYT-AYT şeklinde uygulanacaktır. 7-10 Nisan tarih aralığında size uygun olan 

günlerde uygulayabilirsiniz. 

3) Sınava katılmaya karar veren kurum, aynı zamanda “Sınav Uygulama Merkezi” olacaktır. Sınav 

uygulama merkezi olarak özel okullar ve kurslar tercih edilecektir. 

4) Öğrenciler, Sınav Uygulama Merkezlerine gelerek sınava başvuruda bulunabileceklerdir. (Kendi 

okullarınıza) 

5) Sınava katılımda öncelikli hedef, Sınav Uygulama Merkezi olan kurumlarımızın öğrencilerinin 

tamamının sınava katılmasıdır. 

6) Bu sınav için Türkiye geneli tüm özel öğretim kurumlarına bilgilendirme yapılmış ve her yıl olduğu 

gibi bu yılda yüksek katılımlı bir sınav hedeflenmektedir. 

7) Sınav soruları Türkiye’nin en seçkin yazar kadrosu tarafından hazırlanmakta olup, sınavın 

tamamı özgün ve yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmaktadır. 

 

B. Sınava Katılım ve Ücretlendirme 

1) Sınav başvurularının alınacağı son tarih 3 Nisan Pazartesi günüdür. Yoğunluk ve gecikme 

yaşanmaması için sayıları kesinleşen kurumların bu tarihten önce 

https://ozelogretim.org.tr/magaza/ adresinden işlemlerini tamamlayabilirler. 

2) Sınav katılım bedeli sizlerden talep ettiğimiz ücret; 

1. Oturum (TYT): 15 TL 

2. Oturum (AYT): 15 TL 

          Sınav Uygulama Merkezlerimizde sınavda yaşanacak maddi durumlardan (gözetmen öğretmen 

ücreti, kargo) masrafların karşılanması için öğrencilerden talep edeceğiniz ücret; 

1. Oturum (TYT): 25 TL 

2. Oturum (AYT): 25 TL şeklinde ücretlendirme yapılmıştır. 

    3)  Sizler için hazırladığımız web sitemizde (https://ozelogretim.org.tr/yks/ linkinde) bulunan sınav 

afişi görselini kurumunuza asarak ve sosyal medya üzerinden paylaşarak duyurunuzu yapabilirsiniz. 

3) Sınav başvuru merkezi olmak için Özel Öğretim Derneğimizin www.ozelogretim.org.tr adresindeki 

SINAV SİPARİŞİ VER bölümüne giriş yaparak siparişlerinizi verebilirsiniz. 

https://ozelogretim.org.tr/magaza/
http://www.ozelogretim.org.tr/


4) Sınavla ilgili bilgilendirmelerden haberdar olmak için form alanındaki Okulun adı, okul adresi, 

e-mail ve telefon bilgilerinin sağlıklı bir şekilde doldurulması önemle rica olunur. 

5) Sipariş veren kurumun sınav sorumlusundan kaynaklanacak aksaklıklarda Özel Öğretim Derneğinin 

sorumluluğu yoktur. 

6) Sınav kitapçıkları ve optik formlar sınavdan en geç 2 gün önce elinizde olacak şekilde sizlere 

gönderilecektir. 

7) Sınav sonuçlarına www.ozelogretim.org.tr web adresinden kurumlar kullanıcı adı ve şifre ile 

tüm öğrencilerimiz T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabileceklerdir. 

 

C. Sınav Uygulama ve Değerlendirme 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sınav 7-10 Nisan 2023’te Tüm Türkiye’de uygulanacaktır. Yer ve zaman problemi yaşanması durumunda 

bu tarihle birlikte en fazla 2 gün içerisinde farklı gün ve saatlerde de uygulanabilecektir. 

1) Gerçek Sınavda uygulanacağı üzere sınav anında öğrencilerin maskeleri takılı halde olmalıdır. 

2) Öğrencilerin sınavlara giriş kaydı, sınav salonlarına yerleştirilmesi, gözetmen öğretmenlerin 

görevlendirilmesi Sınav Uygulama Merkezi tarafından yapılacaktır. 

3) Öğrenciler Optik forma T.C. Kimlik Numarası, Ad-Soyad ve Kitapçık türünü mutlaka kodlamaları 

gerekmektedir. 

4) Sınav kitapçıkları sınav uygulamasından 2 gün sonra adaylara dağıtılacaktır. 

5) Sınav bitiminde optikler sınav değerlendirmesini yapacak kurum olan “ÖZDER 

DEĞERLENDİRME- Fatih sultan Mahallesi 2720 Sokak No:4 Highlife Office B Blok Etimesgut 

Ankara” adresine gönderilecektir. 

6) Sınavlar tüm kurumlarımıza Aras Kargo ile gönderilecektir. Sınav kitapçıklarının gönderi bedelleri 

ÖZDER’e aittir, diğer tüm gönderi bedelleri kurumlara ait olacaktır (optik formların değerlendirilmek 

üzere tarafımıza gönderilmesi vs.) 

7) Optik formların, sınav bitiminden sonra en geç 2 gün içinde 1. Oturum ve 2. Oturum optikleri 

birbirlerine karışmayacak şekilde bir paket içerisinde ayrı ayrı paketlenerek kargo ile itinalı bir 

şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 5 gün içerisinde elimize ulaşmayan optik formlar 

genel değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) İkinci bir seçenek optik okutma cihazınız var ise sizlere gönderdiğimiz optik formların FMT 

dosyalarını Web sayfamıza yükledik ona göre okutup txt datalarını ozelogretim.org.tr@gmail.com E-

MAİL adresine gönderebilirsiniz, böylelikle optik cevap formlarını kargo ile tarafımıza göndermenize 

gerek kalmayacak.

http://www.ozelogretim.org.tr/
mailto:ozelogretim.org.tr@gmail.com


D. İletişim ve Uyarılar 
 

Sınavın uygulanması ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için Özel Öğretim Derneği Sınav 

Koordinasyon Başkanı FATİH UÇAR’A 0533 607 13 20 numaralı telefondan veya 

ozelogretim.org.tr@gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Sınav ücretlerini yatırırken kurum 

adını mutlaka açıklamada belirtiniz. 

 
E. HESAP BİLGİLERİ 

 

Online siparişlerinizde sistemimizden Kredi Kartı ile ödeme şeklinde de yapabilirsiniz. 

HESAP SAHİBİ: ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 

Kuveyt Türk Katılım Bankası IBAN : TR55 0020 5000 0950 7670 9000 01 

Türkiye Vakıflar Bankası BAN : TR57 0001 5001 5800 7310 0855 62 

 

 

 

İletişim: ozelogretim.org.tr@gmail.com – 0533 607 13 20 
 

mailto:ozelogretim.org.tr@gmail.com
mailto:ozelogretim.org.tr@gmail.com

