
10-11 Mart 2023 Türkiye Geneli ÖZDER LGS  

Bilgilendirme Yönergesi 

 

A.  Sınav Hakkında Kısa Bilgi 
 

1) 10-11 Mart 2023 ÖZDER Türkiye Geneli LGS Deneme Sınavı, 8. sınıfları kapsamaktadır. 

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

uygulama merkezi olarak tüm üye kurumlar, gönüllü okullar ve kurslarımız tercih edilecektir. 

3) İsteyen öğrenciler sizin kurumunuzda sınava girecektir kendi kurumunuzun öğrencisi dışında 

dışarıdan da öğrenci başvurusu alabilirsiniz. 

4) Sınavlara katılımda öncelikli hedef, Sınav Uygulama Merkezi olan kurumlarımızın öğrencilerinin 

tamamının sınava katılmasıdır. 

5) 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 6 Mart 2023 Pazartesi günüdür. Yoğunluk ve gecikme 

yaşanmaması için sayıları kesinleşen kurumların bu tarihten önce 

https://ozelogretim.org.tr/magaza/ linkinden işlemlerini tamamlamalarını önemle rica ederiz. 

2) Sınav katılım bedeli, Kurumların öğrencilerden alacağı ücret 25 TL’dir. 

3) Bizim sizlerden sınav uygulama merkezlerinden talep ettiğimiz ücret 15 TL’dir. Kalan 11 TL 

ise kurumların sınav esnasında görevli gözetmen ücretleri veya diğer giderler için kurumlara yani 

sizlere sınav organizasyon bedeli olarak ayrılmıştır. 

4) Sipariş veren kurumun sınav sorumlusundan kaynaklanacak aksaklıklarda Özel Öğretim 

Derneğinin sorumluluğu yoktur. 

5) Sınav kitapçıkları ve optik formlar sınavdan 2 gün önce elinizde olacak şekilde Aras Kargo 

tarafından sizlere gönderilecektir. 

 
C.  Sınav Uygulama ve Değerlendirme 

 

 

1) Sınav 10-11 Mart Cuma ve Cumartesi günleri Sınav uygulama merkezinin belirleyeceği saatte 

yapılacaktır. 

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

görevlendirilmesi Sınav Uygulama Merkezi tarafından yapılacaktır. 

3) Sınavların cevap anahtarları 15 Mart Çarşamba www.ozelogretim.org.tr adresinden 

yayımlanacaktır. 

4) Sınav sonuçları optiklerin tamamının elimize ulaşma süreci de dikkate alınarak, en geç 22 Mart 

2023 Çarşamba günü açıklanacaktır. 

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


5) Sınav sonuçlarına www.ozelogretim.org.tr web adresinden sınava katılan kurumlarımız 

sistemden kurum şifresi, öğrencilerimiz ise T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabileceklerdir. 

6) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, sonuç karneleri sınava katılan kurum ve sınıf analiz 

listeleri, kurum ve sınıf karneleri, kurum ortalaması ve sınıf ortalaması, kurum, sınıf ders netleri 

ve puan ortalaması size vereceğimiz kullanıcı adı ve şifre ile sistemden ulaşabileceksiniz. 

7) Optik formların, sınav bitiminden sonra en geç 2 gün içinde kodlamalar kontrol edilerek ve 

ücretleri ödenerek kargo ile itinalı bir şekilde “ÖZDER Değerlendirme Merkezi - Fatih Sultan 

Mahallesi 2720 Sokak No:4 Highlife Office B Blok Etimesgut Ankara” adresine gönderilmesi 

gerekmektedir. 5 gün içerisinde elimize ulaşmayan optik formlar genel değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Kargo ile uğraşmak istemeyen kurumlarımız Optik okuyucusu olan 

kurumlarımız için tarafımızdan gönderilen optik formların FMT dosyasına göre okuyup 

ozelogretim.org.tr@gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz. (FMT dosyası internet 

sayfamızın sınavlar bölümünde bulunmaktadır) 

 

 

D.  İletişim ve Uyarılar 

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

Koordinasyon Başkanı Fatih Uçar’a 0533 607 13 20 numaralı telefondan ve 

ozelogretim.org.tr@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 
E.  HESAP BİLGİLERİ 

İNTERNET SİTEMİZDEN ONLİNE OLARAK KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLİR. 

 
 

HESAP SAHİBİ: ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
 

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

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