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DİKKAT! 
 

 UYGULAYICI KURUMLAR DENEME SINAVINI 20-21 VE 22 NİSAN 2018 

TARİHLERİNDEN BİRİNDE UYGULAYABİLİRLER. BU TARİHLER DIŞINDAKİ 
UYGULAMALAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.  

 OPTİK FORMLARIN https://aday.okan.edu.tr/ ADRESİNDE YAYINLANAN 
ÖRNEK OPTİK FORM KODLAMA TALİMATINA UYGUN OLARAK 

DOLDURULDUĞUNU KONTROL EDİNİZ. 
 SECONİC MARKA OPTİK OKUMA CİHAZI SAHİBİYSENİZ 

https://aday.okan.edu.tr/ ADRESİNDEN FMT DOSYASINI İNDİREREK 
OKUDUĞUNUZ DATAYI (TXT DOSYASI OLARAK) E-POSTA İLE 
denemesinavi@okan.edu.tr ADRESİNE DE GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 

 ÖĞRENCİLERİN OPTİK FORMLARIN ÜZERİNE CEP TELEFONLARINI VE TC 

KİMLİK NUMALARINI DOĞRU KODLAMASINI SAĞLAYINIZ. BU SINAVIN 
KISA MESAJ SMS  İLE ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKLİDİR. 

 DENEME SINAVI KİTAPÇIKLARININ TOPLANARAK 5 NİSAN 2018 

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR MUHAFAZA EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 
 CEVAP ANAHTARI VE SONUÇLAR  MAYIS  TARİHİNDE  

https://aday.okan.edu.tr/ ADRESİNDE YAYINLANACAKTIR. 

 DENEME SINAVI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORU İÇİN 444 65 26 (OKAN) 

NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAYABİLİR YA DA 
denemesinavi@okan.edu.tr ADRESİNE YAZABİLİRSİNİZ. 

 UYGULANAN OPTİK FORMLAR EN GEÇ 25 NİSAN 2018 TARİHİNE KADAR 
AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOD İLE BİRLİKTE ARAS KARGO YA ALICI ÖDEMELİ 
OLARAK SINAV MERKEZİMİZE GÖNDERİLMEK ÜZERE VERİLECEKTİR. 

ARAS KARGO İLE OPTİK GERİ GÖNDERİM ADRES VE KOD BİLGİLERİ: 

Optik For ları değerle diril ek üzere geri gö derirke , paketi  alı ı kıs ı a mutlaka aşağıdaki kodu 

ve şirket adı ı azı ız. Adres vs. aşka ir ilgi az a ı ız. Bir aşka kargo fir ası ı kulla a ı ız. 

 1614839941141 - ARTI KURUMSAL HİZMETLER VE TİCARET LTD. ŞTİ.  

http://www.sinavdirgecer.com/
mailto:denemesinavi@okan.edu.tr
mailto:denemesinavi@okan.edu.tr
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OKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEMESİ 
 

UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ 
 

Oka  Ü iversitesi Türki e Ge eli TYT Denemesi u da  ö le de e e sı avı  olarak 
geçe ektir  20 – 21 ve 22 Nisan 2018 tarihlerinden birinde saat 10:00 da u gula a aktır. İl 
Milli Eğiti  Müdürlükleri ile a laş alı ola  illerde u gula a Milli Eğiti  Müdürlüğü ü  

elirlediği tarihte apıla aktır. 

Türki e genelinde 470.000 öğre i i  katılı ı ile gerçekleştirile ektir. 

 

DENEME SINAVININ DAĞITIMI: 

De e e Sı avı ve optik for ları talep ede  kuru u  ildirdiği iktar a Oka  Ü iversitesi 
tarafı da  astırıla ak ve Aras Kargo A.Ş. tarafı da  Türki e ge eli deki u gula ı ılara 
dağıtıla aktır. Sı av so rası optik for ları  ü ret öde ede  karşı öde eli  olarak i e Aras 

Kargo A.Ş. teslimi gerekmektedir. Se o i  arka optik oku a ihazı ola lar optik oku a 
işle i i aparak dos a ı  t t hali i denemesinavi@okan.edu.tr adresi e gö dere ilirler. 

 

DENEME SINAVININ UYGULANMASI: 

U gula ı ı kuru lar daha ö e te it edile  tarih ve saatte ke dileri e ulaştırıla  de e e 
sı avları ı u gulamaktan, kitapçık ve optik for lar gi i te el u surları  uhafazası da  
sorumludur. 

Deneme sı avı ı u gula a ak ola  kuru u , ulu duğu ölge ve a şehirde farklı kuru lar a 
da de e e sı avı ı  u gula ı or ol ası ede i ile elirtile  tarihler dışı da sı av 
yap a ak, de e e kitapçıkları ı 5 Nisan 2018 de  ö e dağıt a ak ükü lülüğü 

ulu aktadır. 

De e e sı avı a ait optik for lar, https://aday.okan.edu.tr/ adresinde yer alan bu 

talimatnamede gösterildiği şekilde kodlatıla ak, yine optik ve kitapçık gö deri paketleri i  
etiket bilgilerinde er ala  kuru  kodları optik for lara kodla a aktır. 

U gula ı ı kuru lar optik for lar üzeri e ke dileri e ait il ve kurum kodunu kodlatmakla 

ükü lüdürler. Kuru ları  MEBBİS ve a ÖSYM kodu kodla a a aktır. 

Optik for lar üzeri de er ala  telefo  ilgisi i  ep telefo u şekli de kodla ası 
duru u da öğre ileri  ep telefo ları a sı av so uçları SMS olarak da gö derilebilecektir.  

mailto:denemesinavi@okan.edu.tr
http://www.sinavdirgecer.com/
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Optik formlardaki kimlik bilgileri ada lar a dolduruldukta  so ra soru kitapçıkları 
dağıtıla aktır.  

ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR: 

Ada lar, ke dileri e verile  soru kitapçıkları da er ala  sa faları  askısı ı hızlı a ko trol 

ettikten sonra, soru kitapçık türü ü evap kâğıdı daki . Kitapçık Türü  ala ı a azıp 
kodla a aklardır.  

Bu işle i  doğru ve eksiksiz olarak apıldığı, he  soru kitapçığı ı  he  de evap kâğıdı ı  
ilgili ala ı da i e ada  tarafı da  o a la a aktır. Cevap kâğıdı üzeri e soru kitapçığı 
türü ü  doğru ve eksiksiz kodla ası da  aday sorumludur. 

Sı av aşladıkta  so ra ada ları  ilk 60 dakika ve son 15 dakika içi de sı av salonunu terk 

et eleri, sı av sırası da kısa ir süre içi  ile olsa sı av salo u da  çık aları asaktır.  

Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecek, sı av salo u da  her e se eple olursa 
olsu  çıka  ada  ir daha sı av salonuna alı a a aktır.  

 

DENEME SINAVI OPTİK FORMLARININ OKAN ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLMESİ: 

De e e sı avı u gula dıkta  so ra u gula ı ı kuru  optik for ları  eksiksiz ve ta  olarak 
doldurulduğu u ko trol ederek taşı a sırası da zarar gör e e ek ir şekilde paketle ek ve 
taşı ı ı kuru  ola  Aras Kargo A.Ş. şu eleri ara ılığı ile karşı öde eli olarak alı ı kıs ı a 
aşağıdaki kod ve şirket adı ı azarak gö dere ektir. 

ALICI BİLGİSİ:  1614839941141 - ARTI KURUMSAL HİZMETLER VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

Kargoları  ü retsiz gö deri i içi  utlaka Aras Kargo A.Ş. tarafı da  gö deril esi 
gerekmektedir. Diğer kargo şirketleri kesi likle kulla ıl a a aktır. 

Kuru u uz SECONİC Marka optik oku a ihazı a sahipse si avdirge er. o  adresi de  
FMT dos ası ı i direrek kuru u uzda okuduğu uz optiklere ait dos a ı e-posta ile 

denemesinavi@okan.edu.tr adresi e de gö dere ilirsi iz. Bu duru da optikleri  a rı a 
gö deril esi e gerek oktur. 

De e e sı avı optik for ları ı  oku a sırası da soru  aşa a ası içi  karton kutu, 

alo uklu a alaj poşeti gi i koru u u alze elerle paketle esi ö eril ektedir. 

De e e sı avı optik for ları ı  so  kargo tesli  tarihi 25 Nisan 2018 tarihi e kadardır. 
Daha sonraki bir tarihte kargo tesli atı apıl ası değerle dir e i  ge ik esi e se ep 
ola ağı da  ge ike  gö deri ler değerle dir e e alı a a aktır. 

 

mailto:denemesinavi@okan.edu.tr
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DENEME SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: 

De e e sı avı evap a ahtarı 5 Nisan 2018 Çarşa a saat: : de  iti are  
https://aday.okan.edu.tr/ adresi de  a ı la a aktır. 

De e e Sı avı so uçları ise 18 Ma ıs 2018 Cuma gü ü https://aday.okan.edu.tr/ adresinde 

açıkla a ak ve adaylara SMS yolu ile duyurula aktır.  

De e e Sı avı sırala a ve so uçları a rı a u gula ı ı kuru lara i e a ı tarihte elektronik 

ortamda toplu so uç olarak iletilecektir. 

 

İLETİŞİM VE BİLGİ: 

De e e sı avı ö esi de erak ettiği iz hususlar ile u gula a sırası da ilgi ve talepleri iz 
içi  Oka  Ü iversitesi i  444 65 26 (OKAN) u aralı telefo u da  izlere ulaşa ilir a da 
denemesinavi@okan.edu.tr ail adresi e görüş, ö eri ve istekleri izi aza ilirsi iz. 
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OPTİK FORM DOLDURMA TALİMATI ÖRNEĞİ 

 


