BEYAZ KALEM OPTİK UYGULAMASI KULLANIMI:
1.

PLAY STORE ve APPLE STORE’dan ücretsiz Beyazkalem Optik Uygulaması indirin.

2.

Program açıldığı zaman daha önce yükleme yapılmadığı için ana sayfada Optik Form Oku
seçeneğini göreceksiniz.

3.

Optik Form Oku dedikten sonra Optik formunuzun köşelerinin kırışmamış şekilde düz bir
zeminde olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

4.

Optik Formunuzun 4 köşesinde 4 kutucuk yer alıyor. Optik formunuza paralel bir şekilde 4
köşenin yeşil bölgelere girmesini sağlayın; girdiği anda optik formunuzu okuyacaktır. Daha önce
giriş yapmadığınız için program sizden T.C. Kimlik Numarası istiyor.
UYARI: Programımız T.C. Kimlik numarası Doğrulama Kriterlerini aktif olarak kullandığı için
yanlış T.C Kimlik numarasını kabul etmemektedir. Kullanıcılarımızın T.C. Kimlik numarasını
doğru girmeleri gerekmektedir.

5.

T.C. Kimlik numaranızı girdikten sonra Giriş tuşuna basın. Program sizden daha önce bu T.C.
Kimlik numarasıyla bir kullanıcı olmadığı için kullanıcıyı kaydetmenizi istiyor.
UYARI: Daha önce T.C Kimlik numarasıyla okutulmuş bir sınavınız varsa T.C. Kimlik
numarasını yazdığı anda program sizi tanıyacaktır.

6.

Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra karne üzerinden doğru, yanlış ve netleriniz ekrana
geliyor. Bu ekranda isterseniz cevap tablonuzdan doğru, yanlış ve boşlarınızı inceleyebilir ya da
karnenizi görebilirsiniz.
UYARI: Sıralama durumu ve detaylı karnenizi görmek isterseniz sınav tarihinden itibaren
genel merkezimizin yapacağı değerlendirmeden sonra aynı programa girebilirsiniz.

7.

Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavları okutulurken sizden branş girmeniz istenir, girdiğiniz branşa
göre Türkiye Geneli Branş sıranızı görebilirsiniz.

8.

Ana menüye döndüğünüzde Optik Form Oku'nun yanında Denemelerim menüsünün de
açıldığını göreceksiniz. Üst tarafta kullanıcının ismi çıkacaktır. Uygulamayı kapatıp açtığınızda
uygulama sizi tanıyacaktır.
UYARI: Ayrıca kullanıcılarımız http://karne.beyazkalem.com.tr adresi üzerinden (kişiler T.C
kimlik numaralarıyla, kurumlar kurum kodu ve şifre ile) giriş yaparak kazanım bazlı detay
raporu, karne, sıralı toplu sonuç listesi gibi verilere rahatlıkla ulaşabilirler.

9.

Sol üstte yer alan menüdeki Bilgilerimi Güncelle'yi tıklayarak değişen ya da yanlış olan
bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

10. Yine sol üst kısımdaki menüde yer alan “Arkadaşına Yardımcı Ol”da ise uygulamayı henüz
yüklememiş, kamerasında sorun olan ya da internet paketi olmayan arkadaşınıza yardımcı
olabilirsiniz. Arkadaşınız optik formunu okuttuktan sonra deneme sınavının ayrıntılarını
http://karne.beyazkalem.com.tr adresinden görebilirsiniz (arkadaşınız kendi T.C. Kimlik
numarasıyla girmeli).
UYARI: Arkadaşınızın optiğini okuttuktan sonra sağ alt taraftaki YARDIMDAN ÇIK butonundan
çıkış yapmanız gerekmektedir. Aksi taktirde daha sonra okuttuğunuz optikler de
arkadaşınızın adına okutulacaktır.

