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YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK SINAV UYGULAMALARINDA
VE ENGELLİ KONTENJANINDA ARANACAK SAĞLIK

ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�k; yükseköğret�me geç�şte Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı

tarafından yapılan merkez� sınavlar ve yükseköğret�m kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavları �le
yükseköğret�m programlarındak� ders geçmeye yönel�k sınavlarda engell� b�reylere yönel�k sınav uygulamalarından ve
engell� kontenjanlarından yararlanacak olan aday ve öğrenc�ler�n sağlık şartlarını bel�rlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�, 44 üncü ve

45 �nc� maddeler�, 17/2/2011 tar�hl� ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� H�zmetler� Hakkında
Kanunun 7 nc� maddes� �le 1/7/2005 tar�hl� ve 5378 sayılı Engell�ler Hakkında Kanunun 15 �nc� maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) ÇÖZGER: 20/2/2019 tar�hl� ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar �ç�n Özel Gereks�n�m

Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k kapsamında Çocuklar �ç�n Özel Gereks�n�m Raporunu,
b) Engell� kontenjanı: Özel yetenek sınavları �le öğrenc� kabul eden programlarda Yükseköğret�m Kurulunca

oranı bel�rlenm�ş engel türler� �ç�n ayrılan kontenjanı,
c) Engell� öğrenc�: F�z�ksel, z�h�nsel, ruhsal ve duyusal yet�ler�nde çeş�tl� düzeyde kayıplarından dolayı

topluma d�ğer b�reyler �le b�rl�kte eş�t koşullarda tam ve etk�n katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından
etk�lenen ve bu durumu engell� sağlık kurulu raporu �le tesp�t ed�lm�ş yükseköğren�m öğrenc�s�n� veya adayını,

ç) Engell� sağlık kurulu raporu: Tüm yaş grupları �ç�n Sağlık Bakanlığınca engell�/ÇÖZGER sağlık kurulu
raporu vermeye yetk�lend�r�len hastanelerden alınmış ÇÖZGER/ESKR’y�,

d) ESKR: 20/2/2019 tar�hl� ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er�şk�nler �ç�n Engell�l�k
Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k kapsamında Er�şk�nler İç�n Engell�l�k Sağlık Kurulu Raporunu,

e) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) Kodu: Sağlık kurulu raporlarında da kullanılan,
hastalıkların sınıflandırması ve hastalık �s�mler�n�n kes�n kr�terlere göre b�r araya get�r�lmes�nden oluşan uluslararası
kategor�k kodlama s�stem�n�,

f) Hastane: Sağlık raporundak� tanıya yönel�k branşlarda uzman hek�m� bulunan; Sağlık Bakanlığınca
ÇÖZGER/ESKR/durum b�ld�r�r sağlık kurulu raporu düzenleme yetk�s� ver�lm�ş hastaneler�,

g) İşaretley�c� yardımı: Cevap kâğıdında kend�ler� kodlama yapamayacak veya açık uçlu sorulara cevap
yazamayacak adaylar ya da öğrenc�ler �ç�n cevap kâğıdında kodlama yapmak veya yazılı cevap vermek üzere ÖSYM
tarafından ya da yükseköğret�m kurumlarında �lg�l� anab�l�m dalı veya bölüm başkanlığı tarafından atanmış sınav
görevl�s�n�,

ğ) Okuyucu yardımı: Soruları kend�ler� okuyamayan aday veya öğrenc�ler�n sınav sorularını okumak üzere
ÖSYM tarafından ya da yükseköğret�m kurumlarında �lg�l� anab�l�m dalı veya bölüm başkanlığı tarafından atanmış
sınav görevl�s�n�,

h) OSB: Ot�zm spektrum bozukluğunu,
ı) ÖGV: “Özel gereks�n�m� vardır” �bares�n�,
�) ÖKGV: “Özel koşullu gereks�n�m� vardır” �bares�n�,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
k) Sağlık kurulu raporu: Tüm yaş grupları �ç�n Sağlık Bakanlığının yetk�lend�rd�ğ� hastanelerden alınmış

durum b�ld�r�r sağlık kurulu raporunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Engell� B�reylere Yönel�k Sınav Uygulamaları ve Engell� Kontenjanından

Yararlanmaya İl�şk�n Genel Hükümler
Genel esaslar
MADDE 4- (1) Okuyucu/�şaretley�c� yardımı, büyük puntolu soru k�tapçığı, ek süre ver�lmes�, engell�

salonunda sınava alınma g�b� engell� b�reyler�n sınav süreçler�ne yönel�k uygulamalar; �mkanlar çerçeves�nde mümkün
olduğunca engel türü ve engel dereces� göz önünde bulundurularak yapılır.

(2) Engell� aday veya öğrenc�ler�n sınavlarda yanlarında veya üzerler�nde bulunduracakları engeller�ne yönel�k
kullandıkları araç ve gereç talepler�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n ESKR/ÇÖZGER �le b�rl�kte araç ve gereç talepler�ne
�l�şk�n d�lekçeler�n�, bel�rt�len süreler �çer�s�nde sınavı yapan kuruma ulaştırmaları gerekmekted�r. Beyaz baston ve
benzer durumlar �ç�n sınav kurallarına uygun olmak, d�lekçede bel�rt�lmek ve �braz ed�len engell� sağlık kurulu
raporunda taleple çel�şen b�r tanı bulunmamak koşullarıyla raporda yazmayan araç ve gereçler de sınav salonuna
alınab�l�r.

(3) Engell� b�reylere yönel�k sınav uygulamalarından ve özel yetenek sınavlarında tanınan �mkan ve engell�
kontenjanlarından yararlanab�lmeler� �ç�n b�reyler�n, ESKR veya ÇÖZGER’� bulunmalıdır. ÇÖZGER sadece 18 yaş
altı b�reyler �ç�n geçerl�d�r; 18 yaşını doldurmuş b�reyler �ç�n daha önce almış oldukları ÇÖZGER’ler sınav



başvurularında kullanılamaz. Ancak sınava başvuru tar�h�nden en fazla 3 ay önces�ne kadar 18 yaşını dolduran
k�ş�ler�n, bu süre zarfında ESKR alamamaları durumunda ÇÖZGER’� geçerl� sayılır.

(4) Engell� b�rey�n başvuruda kullandığı ÇÖZGER veya ESKR usulüne uygun alınmamış �se k�ş� engell�
b�reylere yönel�k sınav uygulamalarından yararlanamaz.

(5) Usulüne uygun alınmış ve üzer�nde “sürekl�” �bares� bulunması durumunda ESKR/ÇÖZGER’�n
yen�lenmes� �stenemez, ancak engel düzey�nde sınav uygulamalarından yararlanma �mt�yazını değ�şt�recek b�r
değ�ş�kl�k olması beklenen hastalık/engel durumlarında, hastalığın güncel evres�n�/engel düzey�n� gösteren güncel
ESKR/ÇÖZGER sınavı yapan kurum tarafından talep ed�leb�l�r.

(6) Bu Yönetmel�k ek�nde sınırlı sayıda tanıya yer ver�lm�şt�r. Bu Yönetmel�k ve ek�nde tanımlanmamış
engell�l�k durumu veya süreğen hastalığı olan veya tanımlananlardan farklı b�r engel düzey� olan ancak özel
gereks�n�m� dolayısıyla bu Yönetmel�kte geçen engell� sınav uygulamalarından yararlanmak �steyen aday veya
öğrenc�ler�n, ESKR veya ÇÖZGER �le başvurmaları durumunda başvuruları ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda
ÖSYM Başkanlığı, yükseköğret�m kurumları tarafından yapılan sınavlarda senato, bağımsız vakıf meslek
yüksekokullarında �se meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından değerlend�r�lerek karara bağlanır.
Değerlend�rmelerde, varsa, bu Yönetmel�k ve ek�nde geçen emsal tanı ve engel düzeyler� göz önünde bulundurulur.

Okuyucu ve/veya �şaretley�c� veya büyük puntolu soru k�tapçığı yardımı
MADDE 5- (1) ESKR veya ÇÖZGER’de, Ek-1’dek� Sağlık Bakanlığı ICD-10- TRM Hastalık ve Sağlık

G�r�ş�m� Sınıflandırma kodları yer alan engell� aday veya öğrenc�ler, talep etmeler� durumunda okuyucu ve/veya
�şaretley�c� yardımı alab�l�rler.

(2) Okuyucu yardımı alan görme engell� b�reyler�n sınav k�tapçığına bakmasına �z�n ver�lmez. İşaretley�c�
yardımı alan b�reyler�n kend�ler�n�n �şaretleme yapmalarına �z�n ver�lmez.

(3) Bu madde kapsamında yer alan tanıları ve engel düzeyler� bulunan okuyucu yardımı alma hakkına sah�p
görme engell� aday veya öğrenc�ler, bunun yer�ne talepler� hal�nde büyük puntolu soru k�tapçığı uygulamasından
yararlanab�l�rler. Büyük puntolu soru k�tapçığı uygulamasından yararlananlara ayrıca okuyucu yardımı ver�lmez.

Ek süre yardımı
MADDE 6- (1) Okuyucu ve/veya �şaretley�c� yardımı alanlara ek süre ver�l�r.
(2) ESKR veya ÇÖZGER’de; Ek-1’dek� tanıları, engell�l�k düzeyler� ve Sağlık Bakanlığı ICD-10- TRM

Hastalık ve Sağlık G�r�ş�m� Sınıflandırma kodları yer alan engell� aday veya öğrenc�ler �le �lköğret�m� b�t�rmeden önce
�ş�tme engel� tanısı almış, düzelt�lm�ş engel� %40 ve üzer� veya düzelt�lmem�ş engel� %70 ve üzer� olanlardan Ek-
2’dek� kodlar yer alan �ş�tme engell� aday veya öğrenc�ler ek süre yardımı alab�l�r.

(3) Okuyucu ve/veya �şaretley�c� yardımı almaksızın ek süre yardımı alab�lecek olan engell� aday veya
öğrenc�ler�n başvurularında 18 yaşından küçük b�reyler�n ÇÖZGER, 18 yaşını doldurmuş b�reyler�n �se ESKR �braz
etmeler� gerek�r.

(4) Yükseköğret�m kurumlarında ders geçme �ç�n yapılacak olan sınavlarda, graf�k, ç�z�m ve açık uçlu sorular
g�b� sınav �çer�ğ� göz önünde bulundurularak ver�lecek olan ek süre sınavın toplam süres�n�n %15’�nden az,
%30’undan fazla olamaz. ÖSYM tarafından yapılan yükseköğret�me g�r�ş sınavları �le yükseköğret�m kurumları
tarafından yapılan özel yetenek sınavlarında �se bu süre sınavın toplam süres�n�n %15’�nden az olmamak üzere sınavı
yapan kurum tarafından bel�rlen�r.

(5) Her b�r sınav �ç�n ver�lecek olan ek süre, sınavın �çer�k ve toplam soru sayısına göre sınavı yapan kurum
tarafından bel�rlenerek önceden �lan ed�l�r.

Engell�ler �ç�n ayrılmış salonda sınava alınma
MADDE 7- (1) ESKR veya ÇÖZGER’de, Ek-3’tek� tanıları, engell�l�k düzeyler� ve Sağlık Bakanlığı ICD-10-

TRM Hastalık ve Sağlık G�r�ş�m� Sınıflandırma kodları yer alan engell� aday veya öğrenc�ler, talep etmeler�
durumunda d�ğer adaylardan farklı olarak engell� salonunda sınava alınab�l�rler. Bu k�ş�lere sınav süres�nce engell�l�k,
hastalık veya d�ğer sağlık durumu göz önünde bulundurularak gerekt�ğ�nde şeker düzey�n� ölçme, astım �lacını
kullanma, oks�jen tedav�s� alma veya tuvalete çıkma g�b� durumlar �ç�n �z�n ver�l�r.

Kablolu-kablosuz �let�ş�m� kes�lm�ş sınav salonlarında yapılacak sınavlar
MADDE 8- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sağlık/engel durumu neden� �le özel b�r alet, araç, gereç

ve c�haz kullanma taleb� olan engell� adayların bu talepler�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n ESKR veya ÇÖZGER �le b�rl�kte
ÖSYM tarafından �stenen d�ğer b�lg� ve belgeler� bel�rt�len süre �çer�s�nde ÖSYM’ye ulaştırmaları hal�nde, sınav
güvenl�ğ�n� zedeleyecek n�tel�kte olan alet, araç, gereç ve c�haz kullanmak durumunda olan adaylar sınav
merkezler�nde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz �let�ş�m� kes�lm�ş salonlarda merkez� sınava
alınırlar.

Asansörü olan b�na ve/veya g�r�ş kat engell� sınav salonu
MADDE 9- (1) ESKR veya ÇÖZGER’de Ek-4’tek� tanı ve Sağlık Bakanlığı ICD-10- TRM Hastalık ve Sağlık

G�r�ş�m� Sınıflandırma kodları yer alan engell� aday veya öğrenc�ler, talep etmeler� durumunda asansörü olan b�na
ve/veya g�r�ş kat engell� sınav salonunda sınava alınab�l�rler. Yükseköğret�m kurumları tarafından yapılan sınavlarda,
bu �mkanın sağlanab�lmes� �ç�n �lg�l� bölümün f�z�k� şartları göz önünde bulundurulur, er�ş�leb�l�r b�na/salon olmaması
durumunda aday veya öğrenc�n�n sınav salonuna er�şeb�lmes� �ç�n ek tedb�rler alınır.

B�lg�sayar destekl� sınav
MADDE 10- (1) İş�tme engell�ler �ç�n �şaret d�l�nde hazırlanacak olan sınavlar veya düzelt�lm�ş engel� en az

%40 ve üzer�nde görme engell�ler �ç�n sesl� program yüklü b�lg�sayarlarla yapılacak sınav düzenlemeler� �le bu sınav
uygulamalarından yararlanab�lecek aday veya öğrenc�ler�n bel�rlenmes�ne yönel�k hususlarda sınavı yapan kurumun
�lg�l� kurulları karar ver�r. Görme engell�ler�n sınavlarda sesl� okuyucu kullanması �ç�n gerekl� tedb�rler sınavı yapan
kurum tarafından alınır.

Okuyucu ve/veya �şaretley�c� olarak görevlend�r�lecek k�ş�ler
MADDE 11- (1) Okuyucu ve/veya �şaretley�c� olarak görevlend�r�lecek k�ş�ler, yabancı d�l sınavlarında �lg�l�

alanda en az l�sans mezunu, yükseköğret�m kurumlarına g�r�ş sınavlarında �se terc�hen özel eğ�t�m, Türk d�l� ve
edeb�yatı, Türk d�l� ve edeb�yatı öğretmenl�ğ�, Türkçe öğretmenl�ğ�, matemat�k öğretmenl�ğ� ve benzer� eğ�t�m
fakültes� programları, t�yatro ve �let�ş�m fakültes� programları ya da sağlık programlarından mezun k�ş�lerden



d�ks�yonu �y�, sayısal alan �ç�n özell�kle matemat�ksel ve sayısal �fadeler� okuyab�len k�ş�lerden seç�l�r.
Görevlend�r�lecek k�ş�ler sınav önces�nde sınavı yapacak kurum tarafından engell�lere yönel�k sınav uygulamaları
hakkında eğ�t�me tab� tutulur ve sınav önces�nde sınav kurallarına uyacaklarına ve aday veya öğrenc�ye herhang� b�r
yardımda bulunmayacaklarına �l�şk�n b�r taahhüt belges� �mzalar. Aks� b�r durumda adayın sınavı geçers�z sayılır,
okuyucu/�şaretley�c� olarak görevlend�r�len k�ş� hakkında �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

Geç�c� engel� olanlar
MADDE 12- (1) Sınav tar�h�nde kaza, yaralanma veya travmalara bağlı olarak eklerde yer alan tanılarda

geç�c� sağlık problem� veya hastalık durumu oluşması veya ham�lel�ğ�n tesp�t� durumunda yukarıdak� maddeler
kapsamında engell� sınav uygulamalarından yararlanmak �steyen aday veya öğrenc�ler durum b�ld�r�r sağlık kurulu
raporunu, hafta sonu yapılacak sınavlar ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar �ç�n sınavın yapılacağı hafta �çer�s�nde
en geç çarşamba günü mesa� b�t�m�ne kadar �lg�l� kuruma sunarlar. Hafta �ç� yapılacak sınavlar �ç�n �se aday veya
öğrenc�ler en geç sınav tar�h�nden �k� gün önces�ne kadar �lg�l� yükseköğret�m kurumuna durum b�ld�r�r sağlık kurulu
raporunu sunar. Bu süren�n b�t�m�nden sonra sunulan raporlar �ç�n sınavla �lg�l� düzenleme yapılıp yapılamayacağı
hususu, �lg�l� kurum tarafından �mkanlar dah�l�nde değerlend�r�l�r.

(2) Sağlık raporunun durum b�ld�r�r sağlık kurulu raporu olmaması veya özel merkezden alınmış olması
durumunda sınavın geçerl� sayılab�lmes� �ç�n durum b�ld�r�r sağlık kurulu raporu vermeye yetk�l� devlet hastanes� veya
ün�vers�te hastaneler�nden alınmış sağlık kurulu raporunun, sınavdan sonrak� �lk hafta �çer�s�nde en geç cuma günü
mesa� b�t�m�ne kadar �lg�l� kuruma �braz ed�lmes� gerekmekted�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Yetenek Sınavları

Özel yetenek sınavları
MADDE 13- (1) Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te  yer alan tanılara sah�p engell� sağlık kurulu/sağlık kurulu/

ÇÖZGER raporu bulunan adayların bu durumlarını, sınavın en geç �k� hafta önces�ne kadar b�ld�rmeler� hal�nde, engel
durumları özel yetenek sınavlarında göz önünde bulundurulur ve �mkanlar çerçeves�nde g�r�ş katında veya tek k�ş�l�k
salonda sınava alınma g�b� sınav uygulamalarına yönel�k tedb�rler alınır. Alınacak olan tedb�rler sınav �çer�ğ� göz
önünde bulundurularak yükseköğret�m kurumunun �lg�l� kurulları tarafından bel�rlen�r.

(2) Sınav tar�h�nde kaza, yaralanma veya travmalara bağlı olarak eklerde yer alan tanılarda geç�c� engel
durumu oluşması veya ham�lel�ğ�n tesp�t� durumunda engell� sınav uygulamalarından yararlanmak �steyen aday veya
öğrenc�ler hakkında 12 nc� madde hükümler� uygulanır.

Özel yetenek sınavlarında engell� kontenjanı
MADDE 14- (1) Özel yetenek sınavları engell� kontenjanından aşağıda yer alan engel gruplarında bel�rt�lm�ş

adaylar yararlanab�l�r:
a) Düzelt�lm�ş bedensel engel� %40 ve üzer� olmak üzere süreğen bedensel engel� bulunan adaylar.
b) Düzelt�lm�ş engel� %40 ve üzer� olmak üzere süreğen görme engel� bulunan adaylar.
c) Düzelt�lm�ş �ş�tme engel� %40 veya düzelt�lmem�ş �ş�tme engel� %70 ve üzer� olmak üzere süreğen �ş�tme

engel� bulunan adaylar.
ç) Engel düzey� %50 ve üzer� olmak üzere z�h�n yeters�zl�ğ�/mental retardasyonu bulunan adaylar.
d) Engel düzey� %40 ve üzer� olmak üzere aşağıdak� ICD kodları dah�l�nde ot�zm spektrum bozukluğu/yaygın

gel�ş�msel bozukluk tanısı olan adaylardan;
1) F84.0: Çocukluk ot�zm�,
2) F84.1: At�p�k ot�zm,
3) F84.2: Rett sendromu,
4) F84.3: D�ğer çocukluk d�sentegrat�f bozukluğu (d�sentegrat�f ps�koz, Heller Sendromu ve benzer�),
5) F84.5: Asperger sendromu,
6) F84.8: D�ğer yaygın gel�ş�msel bozuklukları,
olanlar.
(2) Özel yetenek sınavı �le öğrenc� alan programların engell� kontenjanına başvuru yapab�lmek �ç�n adayların;
a) Sağlık Bakanlığının yetk�lend�rd�ğ� hastanelerden alınmış ESKR veya ÇÖZGER’�n�n bulunması,
b) Bu madden�n kapsamında bulunan tanılarının ve engel düzeyler�n�n karşılıklarının ESKR veya

ÇÖZGER’de bel�rt�lm�ş olması,
c) Sınavın yapıldığı yıl dah�l son �k� yıl geçerl� olmak üzere Temel Yetenek Test� (TYT) puanının en az 100 ve

üzer� olması,
gerekmekted�r.
(3) Engell� kontenjanında özel yetenek sınavlarına 100 TYT puanı �le başvuru �mkanı b�r�nc� fıkrada yer alan

tanılar �le sınırlandırılmıştır. Bunların dışındak� tanılara sah�p engell� veya süreğen hastalığı bulunan adaylar,
yükseköğret�me g�r�ş sınavları ve özel yetenek sınavlarında engell�lere tanınan d�ğer �mkanlardan yararlanab�lmekle
b�rl�kte engell� kontenjanından �lk etapta yararlanamaz; ancak �lg�l� engell� kontenjanının boş kalması durumunda;
özel yetenek sınavına başvuru �ç�n aranan TYT taban puanını sağlamak ve engel durumu %40 ve üzer� olmak suret�yle
özel yetenek sınavı �ç�n başvurmuş ve sınava g�rm�ş olması durumunda engell� kontenjanından yararlanab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yükseköğret�m Kurulu ve yükseköğret�m kurumlarında yapılacak olan düzenlemeler
MADDE 15- (1) Yükseköğret�m kurumlarında eğ�t�m alan engell� öğrenc�ler �ç�n okuyucu/�şaretley�c�

yardımı, ek süre, er�ş�leb�l�r salon ve sınav uygulamaları g�b� hususlarda alınacak tedb�rler bu Yönetmel�ğ�n �k�nc�
bölümü göz önünde bulundurularak her eğ�t�m ve öğret�m dönem� başında engell� öğrenc� b�r�m�n�n öner�ler� �le
b�rl�kte ün�vers�telerde senato, bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürlük tarafından değerlend�r�lerek karara
bağlanır.

(2) Geç�c� engel durumları har�ç olmak üzere, süreğen engel� olan öğrenc�ler�n, kend�ler�ne mahsus sınav
uygulamalarından yararlanab�lmeler� �ç�n eğ�t�m ve öğret�m dönem�n�n başında ve ün�vers�ten�n bel�rled�ğ� süre
�çer�s�nde �lg�l� dekanlık veya enst�tü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurmaları gerek�r.



(3) Yükseköğret�m Kurulu okullaşma çağındak� dezavantajlı grupların yükseköğret�me er�ş�m, eğ�t�m ve
öğret�mde yer alma hususlarında kapsayıcı ve sayısal hedefler� �zlemeye yönel�k her türlü tedb�r� alır.

(4) Yükseköğret�m kurumları; dezavantajlı öğrenc�ler �ç�n yükseköğret�me f�z�ksel ve eğ�tsel er�ş�mde, eğ�t�m
ve öğret�m�n süreçler� �le sosyal, kültürel ve sport�f faal�yetlere katılmada, yükseköğret�m kapsamında kalmada ve
yükseköğret�m� tamamlamada, yükseköğret�mde var olan �ç ve dış hareketl�l�kten yararlanmada her türlü destekley�c�
tedb�rler� alır. Bu öğrenc�ler �ç�n eğ�t�m ve öğret�m süreçler�nde dezavantajları ve engel durumları d�kkate alınarak
�zleme, değerlend�rme ve raporlama yapılır.

(5) Yükseköğret�m kurumları öğrenc�lere verd�ğ� mal� destek ve burslandırmada dezavantajlı öğrenc�lere
öncel�k tanır.

D�ğer hükümler
MADDE 16- (1) ÇÖZGER/ESKR/durum b�ld�r�r sağlık kurulu raporu tanılarında Sağlık Bakanlığı tarafından

ICD-11 veya başka b�r kodlama s�stem� kullanılmaya başlandığında bu Yönetmel�kte yazan eşdeğer tanılar esas alınır,
ICD-10’a a�t kodlama esas alınmaz.

(2) Bu Yönetmel�k �le �lg�l� sorunları veya tereddütler� g�dermeye Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı yetk�l�d�r.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmel�k 2022-2023 eğ�t�m-öğret�m yılı başında yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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