Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda engelli öğrencilerin başvurularına ilişkin
açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Ayrıca söz konusu kılavuza www.osym.gov.tr internet adresinden
ulaşılabilmektedir.
ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNUN DOLDURULMASI
Engelli/sağlık sorunu olan adayların “Engelli Salonlarında” sınava alınabilmeleri için bir üniversite veya devlet
hastanesinden alacakları;
1)
2)
3)
4)

Engelli Sağlık Kurulu Raporu / Sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
Sağlık/Engel Bilgi Formunu
Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini
Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmayan
raporlar kabul edilmez.
Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen
bedensel, görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden
yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri engel türü, engel derecesi, puanları ve tercihleri göz
önünde bulundurularak yapılacaktır.
Değerlendirme işleminde engel türü ve derecesi dikkate alınarak işlem yapılan adayların Sınav Sonuç Belgesi de buna uygun
olarak düzenlenmiş olacaktır.
Başvurularını bir başvuru merkezinden yapacak engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, ÖSYM aday işlemleri sisteminde
hiçbir engel bilgisi bulunmayanların yukarıda belirtilen belgeleri başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmaları ve
bu bilgilerin sisteme kaydını sağlamaları gerekmektedir. Bu belgeler, başvuru süresi içerisinde aday tarafından ÖSYM’ye
ulaştırılacak, kesinlikle başvuru merkezlerine bırakılmayacaktır.
Engelli/sağlık sorunu olan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları ÖSYM sınavlarında (EKPSS, e-ALES, e-YDS
hariç) alınan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adayların bu bilgilerini sınava
başvurudan önce ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kontrol etmeleri ve bu bilgilerinde değişiklik olanların, talep ettiği soru
kitapçığı puntosunda güncelleme olanların veya kullandıkları araç gereç ve cihaz bilgilerinde güncelleme gerekenlerin
(internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar da dâhil) yeni durumlarını belirtir Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Raporlarını
yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte ÖSYM’ye başvuru süresi içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir. Sistemde
mevcut olan engel/sağlık durumu ile araç gereç, cihaz bilgilerinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır. Raporlar
ÖSYM’ye ulaştıktan sonra başvuru esnasında sisteme girilmiş olan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM tarafından
onaylanacaktır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Raporlarının onaylı bir örneğini yukarıda belirtilen diğer belgeler ile
birlikte başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmayan adaylar (başvuruda engel/sağlık durumu bilgileri sisteme
kaydedilmiş olsa bile), Engelli Salonlarında sınava alınmayacaklar ve ÖSYS'ye başvuran diğer adaylar gibi işlem
göreceklerdir. İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılacak adayların Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun
doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle inceleyerek formu doldurmaları, başvuru işleminde bu bilgilerinin doğru
şekilde sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye
ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda kullanılmak üzere
alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM
sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı
tutar.)
Sağlık raporlarında belirtilen engel dereceleri, ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından incelenecek,
adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin
sonuçlarına göre belirlenecektir. Raporları kabul edilmeyen adaylar, ÖSYS'ye başvuran diğer adaylar gibi işlem
göreceklerdir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, engel/sağlık durumlarına göre uygun şekilde ayrı
salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş
Belgelerinde “ Engelli Salonu” yazılı olacaktır. Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu
olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı
olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor, ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda
kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç gereç
ve cihazlar da belirtilmiş olacaktır. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engel/sağlık sorunu oluşan veya sağlık sorunu
nedeni ile özel bir gereksinime ihtiyacı olan adaylar (sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı talep etmeseler bile), mazereti ne
olursa olsun “Engelli Salonu” dışında üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi, ilaç, ek gıda
vb. ile sınava giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı raporlarında belirtilen ve raporunu bir dilekçe ekinde, sınavın
yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM’ye ulaştıran ve raporları kabul edilen adaylar,
engel/sağlık durumları göz önünde tutularak “Engelli Salonlarında” sınava alınacaklardır. Engelli/sağlık sorunu olan
adaylarla ilgili bu kurallar internet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.

DİKKAT: Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici”
talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların,
cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği
halde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece
işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı
geçersiz sayılır.
ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI
GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı
sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli
salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu
adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı halde soruları
kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı
karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir (Aşağıda örneği verilmiştir.). Soru kitapçığı yazı boyutu
14 punto yazı olsa da, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan (Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilir.),
adayların cevap kâğıdı işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli,
istemeyen adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır.
Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına ve/veya adayın
kendisinin cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde
işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenler ile sınavda işaretleyici yardımı aldığı halde kendisi cevap
kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan
(sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) adaylara ek süre verilmez.

Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.
Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye
ulaştırmaları zorunludur.

İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR
İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için ayrı ayrı
işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu
adaylar, raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemelidir.
İşitme engelli adaylardan işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) kullananların Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında
ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formlarında bu durumlarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi, adayların Sınava
Giriş Belgelerine yansıtılır ve adayların bu cihazları ile sınav binalarına alınmalarına izin verilir.
Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yer almayan adayların, bu cihazları ile sınav
binalarına girmelerine izin verilmez. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan
adaylar, bu cihazları ile sınav binalarına alınır, cihazlar sınav görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim alınarak
sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilir. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear
implant) yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını isteyenler ise ÖSYM tarafından
hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav merkezlerinde (**) sınava alınır.
İşitme engelli adaylardan Engelli Sağlık Kurulu Raporunu ve istenen diğer belgeleri Merkezimize ulaştıranlara
ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından belirlenecek ek süre verilir.
BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR
Sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir. Bedensel engelli
adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut
hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral palsi vb.) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep
eden adaylara, okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir.
DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda Sürekli Engel Grubunda;







Süreğen Hastalık (Kronik)
Dil ve Konuşma Zorluğu

Zihinsel (MR)

Sınıflanamayan


alanlarını işaretleyen adaylar, bu grupta yer almaktadır.
Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında;






MR (mental retardasyon) ile



sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk (otizm spektrum bozuklukları (OSB), asberger
sendromu, RETT 
sendromu, dezintegratif bozukluk vb.), özgül/özel öğrenme güçlüğü (disleksi, dikkat eksikliği,
hiperaktivite vb.)

olduğu belirtilen adaylara ek süre ve talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilir. Bu adaylar tüm
sorulardan sorumludur. Okuyucu yardımı alan adayların istedikleri takdirde sınav esnasında soruları kendilerinin de
okumalarına izin verilir. Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep etmeyenler istedikleri takdirde tekli salonlarda sınava
alınır.
Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) olan adaylara talepleri doğrultusunda
işaretleyici yardımı verilir. İşaretleyici yardımı talep etmeyenler de istedikleri takdirde tekli salonda sınava alınır.
Diyabet hastalarının insülin pompası, şeker ölçüm cihazları, ek gıda vb. ile engelli sınav salonlarına alınmalarına izin verilir.
Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç kullanan adayların yanlarında ilaç getirmesine izin verilir. Sürekli sağlık sorunu
nedeniyle ilaç vb. kullanan adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. ÖSYM'nin ilgili
Komisyonunca bu talepleri değerlendirilir.
GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR
Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet gibi ihtiyaçlarının
karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi gibi tedavi uygulamaları ile sınava
alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir.
Geçici engeli olan adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak girilebilir. Rapor bitiş
tarihinden sonra bu durumdaki adayların sağlık durumu bilgisi sistemden silinir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda
belirtilen sağlık durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekir. Gerektiğinde
raporlarını yenilemeleri istenebilir.

SAÐLIK DURUMU / ENGEL BÝLGÝ FORMU
Aday Bilgileri
T.C. Kimlik / YU
Numarasý
Adý
Soyadý

Engel Durumuna Ýliþkin Bilgiler
Sürekli Engel Grubu

Özel Durumlar

Geçici Engeli Olanlar - Engel Durumu Bitiþ Tarihi

Tam Vücut Engel Oraný

(%)

Ellerini Kullanamýyor.........

/......... /20.........

Yaygýn Geliþimsel Bozukluk

Ýþitme

(%)

Yürüyemiyor.........

/......... /20.........

Özgül / Özel Öðrenme Güçlüðü

Bedensel (Ortopedik)

(%)

Destekle Yürüyor.........

/......... /20.........

CP Hastasý

Görme

(%)

Ürogenital Sistem.........

/......... /20.........

Ruhsal ve Duygusal

Süreðen Hastalýk (Kronik)

(%)

/......... /20.........

Ýlköðretime Baþlama Yaþý
Öncesi Ýþitme Engeli Edinmiþ

Dil ve Konuþma Zorluðu

(%)

Zihinsel (MR)

(%)

Sýnýflanamayan

(%)

Hamile
Diðer

.........

.........

/......... /20.........

Sýnav Uygulamasýna Ýliþkin Bilgiler
Soru Kitapçýðý Okuma Durumu

Cevap Kâðýdý Ýþaretleme Durumu

Sýnav Salon Tercihi *

9 Punto (Normal)

Cevap Kâðýdý Ýþaretlemesi Yapabilir

Toplu Salonda Girebilir

14 Punto

Cevap Kâðýdý Ýþaretlemesi Yapamaz

Tek Baþýna Girmesi Gerekir

Okuyucu Ýstiyor

* Sýnav Salon Tercihi kýsmýný yalnýzca “Özel
Durumlar” kýsmýnda iþaretleme yapan adaylar
dolduracaktýr.

Sýnav Salonuna Eriþim Durumu
Merdiven Çýkabilir
Merdiven Çýkarken Zorlanýyor
Merdiven Çýkamaz

Sýnava Getirilebilecek Araç ve Gereçler
Kullandýðý Araç ve Gereçler
Tekerlekli Sandalye

Koltuk Deðneði

Enjektör / Þýrýnga

Korse

Kabartmalý Yazý Tableti

Yürüteç

Protez

Þeker Ölçüm Cihazý

Ýlaç

Abaküs

Teleskopik Gözlük

Diren

Ek Gýda (Paketli)

Beyaz Tahta ve/veya
Kalemi

Prizmatik Gözlük

Gözlük Tipi Ýþitme Cihazý

Katater

Göz Damlasý

Biyonik Kulak
(Koklear Ýmplant)

Atel

Boyunluk

Sonda

Elektronik Büyüteç

Oturma Simidi

Büyüteç Gözlüðü

Baston

Oksijen Tüpü

Destek Malzemesi
(Yükseltici Materyal)

Yastýk

Braille Daktilo

Ortez

Masa Lambasý

Eldiven

Maske

Diðer (Dilekçe Ýle Bildirilecek)

Ýnsülin Pompasý

Koyu Renk Camlý Gözlük

Havlu / Peçete / Bez

Pant

Elektronik Olmayan
Büyüteç

Kalp Pili

Hasta Bezi

Dizlik

Kâðýt Torba

Bere / Þapka

Kanedyen

Ýþitme Cihazý

Ýnsülin Ýðnesi / Kalemi

Bandaj / Sargý

Küptaþ

Astým Ýlacý / Spreyi /
Pompasý

Kýlavuzda belirtilen özel bir alet, araç gereç ve cihaz ile ilgili kurallarý okudum ve tercih ettiðim sýnav merkezinde atanacaðým engelli binasýnda, engelim nedeniyle kullandýðým ancak, kýlavuzda
belirtilmiþ olan sýnavda üzerimde/yanýmda bulundurulmasý yasak olan araç gereç ve cihazýmý sýnav görevlilerine teslim ederek sýnava girmeyi kabul ediyorum.

Kýlavuzda belirtilen özel bir alet, araç gereç ve cihaz ile ilgili kurallar gereðince; ÖSYM tarafýndan belirlenen sýnav merkezlerinde, ÖSYM tarafýndan hazýrlanacak her türlü
kablolu-kablosuz iletiþimi kesilmiþ binalarda sýnava girmeyi kabul ediyorum.

SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adayların, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet alabilmeleri için,
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel/sağlık bilgilerinin bu formda belirtildiği şekilde sisteme
girilmesini sağlamaları gerekmektedir.
Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuru yapanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak, başvuru merkezine
yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu görevliye göstererek
yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylar ise, Sağlık Durumu/Engel bilgilerinin sisteme
girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvurularını Başvuru Merkezi
aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların, başvuru süresi içinde, verdikleri
bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu ile Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formunu durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde “ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800
Bilkent/ANKARA” adresine posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların Merkezimize
gönderecekleri dilekçelerinin, ilgili sınav kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu
dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adaylardan
aşağıdaki belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmayanların, engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak,
bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık kurulu
raporu/sağlık raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
1)
2)
3)
4)

Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
Sağlık/Engel Bilgi Formunu
Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini
Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

ENGEL/SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
SÜREKLİ ENGEL GRUBU
Görme, işitme, bedensel, zihinsel gibi sürekli engele sahip adaylar ile diyabet, astım, otizm spektrum bozukluğu, DEHB, dil
ve konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal gibi süreğen veya sınıflanamayan sağlık sorunları olan adaylar bu alanı
dolduracaklardır.
Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek/seçenekleri işaretleyecekler ve
sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili alana yazacaklardır. Raporlarında yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş
bırakacaklardır.
Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen toplam yüzde oranıdır.
GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR
Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik vb. geçici bir sağlık durumu nedeniyle geçici bir engele veya özel gereksinime ihtiyacı olan
adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek
gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak zorunda olan adaylar, bu bölümü durumlarına uygun olarak dolduracak ve
sağlık raporlarında belirtilen “Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili alana yazacaklardır. Rapor Bitiş Tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak
yazılabilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların engel bilgisi sistemden silinir.
Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen engel durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile Merkezimize
bildirmeleri gerekmektedir.
ÖZEL DURUMLAR
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda Sürekli Engel Grubunda işaretleme yapan adayların varsa “Özel Durumlar” alanında
da durumlarına uygun seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir.
Örneğin; Sürekli Engel Grubunda “Sınıflanamayan” alanında işaretleme yapan adaylardan varsa Yaygın Gelişimsel
Bozukluk veya Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü bulunanların durumlarına uygun seçeneği “Özel Durumlar” alanında da
işaretlemeleri gerekmektedir. Sürekli Engel Grubunda “Bedensel (Ortopedik)” alanında işaretleme yapan adaylardan CP
Hastası olanlar “Özel Durumlar” alanında “CP Hastası” seçeneğini, “İşitme” alanında işaretleme yapan adaylardan
İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş olanlar “Özel Durumlar” alanında “İlköğretime Başlama Yaşı
Öncesi İşitme Engeli Edinmiş” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
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