
 

ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI 

  

 Engel bilgi formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurularak sistem girişi yapılacaktır. Bu formu dolduran 

adayların, verdikleri bilgileri doğrulayan sağlık raporlarını, durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde “ÖSYM Sınav 

Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA adresine postalamaları zorunludur. Engel Bilgi Formu ise ÖSYM’ye 

gönderilmeyip, başvuru merkezine teslim edilecektir. Adayların Merkezime gönderecekleri dilekçelerin, ilgili sınavların 

kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu dilekçede Aday İşlemleri Sisteminden alacakları 

“Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir. 

 ÖSYM’nin ilgili komisyonunca sağlık raporları incelenen ve kabul edilen adaylar, engel durumlarına uygun 

şekilde sınava alınacaktır.  

 Sağlık raporlarının bir devlet veya üniversite hastanesinden alınmış olması zorunludur.  

 

 ENGEL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER 

 

 SÜREKLİ ENGELLİ GRUBU 

Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek veya 

seçenekleri işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili bölüme gireceklerdir. 

Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nda belirtilen 

toplam engel oranıdır. 

 

 GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR 

Geçici bir sağlık sorunu (kaza, hamilelik, tedavi, vb.) nedeniyle geçici bir engele veya özel bir duruma 

sahip olan adaylar bu bölümü, durumlarına uygun olarak dolduracaklar ve sağlık raporlarında belirtilen “Rapor 

Bitiş Tarihi”ni ilgili bölüme gireceklerdir.  

 

 ÖZEL DURUMLAR 

Sağlık sorunu bu bölüme dahil olan adayların, durumlarına uygun olarak talepleri doğrultusunda 

kendileri ayrı bir sınav salonunda okuyucu ve işaretleyici görevlendirilerek sınava alınacaklardır.  

CP HASTASI: Sağlık raporlarında CP, Serebral Palsi, Cerebral Palsy tanıları yazılı adaylar bu seçeneği 

işaretleyeceklerdir.  

 

 SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.  

 

 SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU 

Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının 

kaç punto olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Seçilen puntoda soru 

kitapçığı basılmayacak ise adaya okuyucu yardımcı verilecektir. Ayrıca okuyamıyor seçeneğini işaretleyen 

adaylara da sınavda okuyucu yardımı verilecektir. Herhangi bir işaretleme yapılmadığı taktirde adayın 9 

punto (normal) okuyabildiği varsayılacaktır.  

Özel bir durum olmadığı sürece ÖSYM 9 ve 14 punto soru kitapçık basmaktadır. Adaylar bu durumu 

dikkate alarak işaretleme yapmalıdırlar. Özel durumlar kılavuzlarda belirtilmektedir.  

 

 CEVAP KAĞIDI İŞARETLEME DURUMU 

Açık uçlu sınav, yazılı yarışma sınavı gibi yazılı uygulama yapılan sınavlarda formun “Cevap Kağıdı 

İşaretlemesi” ile ilgili kısmı, aynı zamanda “Cevapların Yazılı Olarak Verilmesi”  bilgisine karşılık geleceğinden 

adaylar bu bölümü bu bilgiye göre dolduracaktır.  



   SINAV SALON TERCİHİ 

Adaylar bu bölümde sağlık sorunları (kronik öksürük, hiperaktivite, bazı ruhsal ve duygusal sağlık 

sorunları, otistik,  vb.) nedeniyle toplu ya da tekli salon gereksinimi bilgilerini dolduracaklardır. Sağlık durumları 

nedeniyle toplu salon yerine “Tek Başına Girmesi Gerekir” seçeneğini işaretleyen adayların sağlık raporlarında 

bu gerekçenin yer alması ve ilgili raporu dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur.  

 

   SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU 

Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında 

kullanılacaktır.  Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak 

atamalar, adayların, bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta Zorlanıyor” bilgilerine 

göre yapılacaktır.  

 

 SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER 

Bu bölümde adaylar sağlık raporlarında belirtilen ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve 

gereçkleri işaretleyeceklerdir. 


