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Sayı : 75850160-199-24304
Konu :Özel yetenek sınavına başvuracak engelli
öğrenciler hk.

İlgi: Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 14/03/2017 tarihli ve E.2083 sayılı yazısı.
30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan intikal
eden mental retardasyon raporu bulunan bir öğrenci için özel yetenek sınavı ile ilgili alınan kararlarda belirlenen
alanların neye göre belirlendiği ile bu alanlar arasına mental retardasyon raporuna sahip olanların dahil edilip
edilemeyeceğine ilişkin yazısı ile ilgili olarak 19.12.2013 ve 25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
kararları incelenmiş ve söz konusu kararların;
“Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme
engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde olanların, özel yetenek sınavlarına
kabul edilmesi”
“Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB) , Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlara adayların başvurmaları halinde YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS
Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna
göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması”
şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.
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