
 

ÖZDER 7-10 Nisan 2023 Türkiye Geneli YKS Deneme Sınavı Uygulama Yönergesi 

 

Sayın Yetkili, 

 

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Ortak Katılımlı Deneme Sınavı’na katılacak adaylara ait sınav evrakı kurumunuzca 

verilen sipariş miktarında hazırlanarak sizlere gönderilmiştir. 

 

1. Sınavlarımız iki oturum “TYT ve AYT’’ şeklinde uygulanacaktır.  

- Önerimiz 7 Nisan TYT – 8 Nisan AYT şeklinde uygulanmasıdır. (Not: Sınav takviminizle çakışması 

durumunda birkaç gün sonrasında da uygulayabilirsiniz.) 

 

2. Sınava katılan adayların cevaplarının değerlendirilebilmesi ve sonuçların hatasız yayımlanabilmesi için Optik 

Cevap kâğıtlarında;  

 

• “Ad ve Soyad, T.C. kimlik numarası, kitapçık türü” bölümlerinin mutlaka eksiksiz doldurulması 

gerekmektedir. (Optik formun üzerindeki sadece kurum kodu kısmı boş bırakılıp diğer alanlar 

eksiksiz kodlanmalıdır. Kurum kodu kısmı yerine optikleri tarafımıza gönderirken kurum adı ve 

bulunduğu il-ilçeyi kargonun içine not düşerek gönderilecektir.) 

 

• Sınav TYT ve AYT şeklinde 2 oturumdan oluşmakta olup, TYT Oturumunda farklı türde, AYT 

Oturumunda farklı türde kitapçıkla sınava girilebilir. Yani TYT Oturumuna öğrenci A 

kitapçığında sınava girdiyse, AYT Oturumunda da A kitapçığıyla sınava girecek diye bir kural 

yoktur. Sonucun birleştirilebilmesi için Ad-Soyad ve TC Kimlik bilgileri aynı olmalıdır. 

 

• TYT ve AYT oturumları için verilen optik formlara öğrenci tarafından girilen kişisel 

bilgilerin aynı olması gerekmektedir. Optik formda da uyarısı bulunmakta olup, özellikte 

öğrenciler uyarılmalıdır. 

 

3. Sınav süresi, soru kitapçıklarının üzerinde belirtilmektedir.  

 

4. Sınav TYT-AYT oturumdan oluşmakta olup, 1 saat ara ile aynı günde de yapılabilir. Sınavın uygulanma gün 

ve saat ayarlaması yukarıdaki bilgiler ışığında uygulama merkezinin inisiyatifindedir. 

 

5. Sınav TYT ve AYT Oturumlarının Optik Cevap Kâğıtlarını birbirine karıştırmadan; 

 

➢ Aynı yönde sıralayarak ve buruşup kırışmaması için iki mukavva arasına koyarak, paketleyip 

gönderiniz. 

Gönderi adresi: ÖZDER Değerlendirme Merkezi – Fatih Sultan Mah. 2720.Sokak HL Plaza No:4/B 

Etimesgut/ANKARA 

 

➢ 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. 

6. Sonuçların erken açıklanabilmesi için Optik Cevap Kâğıtları en geç 12 Nisan 2023 Çarşamba tarihinde 

ücretleri ödenerek kargoya verilmelidir. 

 

7. Sınavların cevap anahtarları 14 Nisan 2023 Cuma günü www.ozelogretim.org.tr adresinden yayımlanacaktır. 

 

8. Sınav sonuçları optiklerin tamamının elimize ulaşma süresi ve resmî tatiller de dikkate alınarak, en geç 18 

Nisan 2023 Salı günü açıklanacaktır.  

 

Sınav sonuçlarına adaylar www.ozelogretim.org.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile kurumlar ise 

sistemden okul girişi bölümünden kurum şifresi ile toplu liste ve öğrenci karnelerine ulaşabilirler. 

Sınav organizasyonuna katılan tüm kurum sahibi ve yöneticileriyle öğretmenlerimize teşekkür eder, öğrencilerimize 

başarılar dileriz. 

Özel Öğretim Derneği - Sınav Koordinasyon Başkanı FATİH UÇAR 


