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Bilindiği  üzere;    toplantısında  19.12.2013  ve30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
25.09.2014  tarihli  Yükseköğretim  Genel  Kurul  kararlarının;  "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

  durumlarını  "engelli  sağlık  kurulu  raporu"  ile  belgelemeleri  kaydıyla  ilgiligelişimsel bozukluklar)
yıldaki TYT puanlarından biri  100 ve üzerinde olanların,  özel yetenek  sınavlarına kabul  edilmesi" ve
"başvuruları  kabul  edilen  adayların 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.
 
Ayrıca,  Özel  yetenek  sınavı  ile  öğrenci  kabul  eden  programlara  öğrenci  seçilmesi  ve  yerleştirme
işlemlerinde  engelli  öğrencilerin  TYT  puanının,  özel  yetenek  sınavlarında  puan  hesaplamasına
katılmadığı,  sadece  sınava  başvurabilmek  için  TYT  100  puanının  bir  baraj  olduğu  dikkate  alınarak;
sadece  bu  öğrencilere  mahsus  özel  yetenek  sınavlarında  YGS  puanının  2017  ÖSYS'den  itibaren
uygulanmak üzere 2 yıl süreyle geçerli olması konusu 20/07/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu
toplantısında görüşülmüş ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubunun görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı
Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca "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  ilgili  yılda  ÖSYS
başvurularında ÖSYM'ye  başvuruda  "engelli  sağlık  kurulu  raporu"  ile  belgelemeleri  ve  özel  yetenek
sınavı başvurularında ilgili yıla ilişkin engelli sağlık kurulu raporunu başvuru yapacakları yükseköğretim
kurumuna sunmaları kaydıyla TYT puanının sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmasına
karar verilmiştir.
 
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi başlığı
altında "2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021
yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına
başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

." İfadesi yer almakta olup ilgili yılın Dönüştürülmüş2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir
Puanlarının hesaplanması 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar için geçerli olup engelli adaylar için
geçerli değildir.
 
Engelli adayların başvurular sırasında karşılaştıkları  sorunlar nedeniyle özel yetenek sınavı  ile öğrenci
kabul eden programlara   üzereTYT puanının sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmak
yukarıda  yer  alan  kararlar  ve  ilgili  diğer  Başkanlığımız  kararlarına  uymak  kaydı  ile  başvuru
yapabileceğinin hatırlatılmasında yarar görülmüştür.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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