
TÜRKİYE 

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 
 

 

KURUL KARARI 
 

Başvuru Numarası : 2021 / 1922 

Toplantı Tarihi/Sayısı : 17.8.2021/157 

Karar Numarası : 2021 / 197 

Başvuran : H. K. K. (T.C. ..) 

Adres : 
-- 

Muhatap Kurum/Kişi :    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 
 

I. BAŞVURU KONUSU 

1. Kuruma yapılan başvuruda başvuran özetle; ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan mesafe tedbirlerinin, 

Disleksi (Özel/Özgül Öğrenme Güçlüğü) ile DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) gibi 

rahatsızlıklara sahip engelli bireylerin sınav sırasında soruları duyarken eş zamanlı olarak görememesine 

sebep olması nedeniyle makul düzenleme yapılmaması suretiyle ayrımcılık oluşturduğunu belirterek 2021 

YKS için okuyucuya ve adaya birer adet olmak üzere iki kitapçık temin edilecek şekilde düzenleme 

yapılmasını ve bu uygulamanın gelecek sınavlar için de geçerli olmasını talep etmiştir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuru 11.03.2021 tarihinde yapılmıştır. 

3. Başvuru formu ve ekleri üzerinde yapılan ön incelemede, başvurunun esas incelemesi yapılacak bir 

başvuru olduğu değerlendirilmiştir. 

4. Esas incelemesi gerçekleştirilen başvuruda sıralanan iddialar şu şekildedir: 

H. K. K. yaptığı başvuruda özetle; Disleksi (Özel/Özgül Öğrenme Güçlüğü), DEHB (Dikkat 

Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) rahatsızlıklarına sahip bireyler adına başvuruda bulunduğunu, bu 

türden rahatsızlığı olan bireylere ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda okuyucu yardımcı hakkı 

tanındığını, bu hak kapsamında Covid-19 dönemine kadar okuyucu ile engelli adayın yan yana oturarak 

tek kitapçık üzerinden sınava girmesi şeklinde bir uygulamanın yapıldığını; ancak 2021 YKS Kılavuzu 

uyarınca Covid-19 mesafe tedbiri gereği okuyucu ile engelli adayın mesafeli oturması şeklinde bir 

uygulamaya geçildiğini, Disleksi, DEHB gibi rahatsızlıklara sahip engelli bireyin sınav esnasında okunan 

soruları duyarken eş zamanlı olarak sınav sorularını görerek takip etmesinin gerekli olduğunu ileri sürerek 

2021 YKS için okuyucuya ve adaya birer adet olmak üzere iki kitapçık temin edilecek şekilde 2021 

YKS Kılavuzu'nun güncellenmesi ve yeni uygulamanın gelecek sınavlar için de geçerli kılınmasını talep 

etmektedir. 

5. 6701 sayılı TİHEK Kanunu'nun 17'nci maddesinin birinci fıkrasında "Ayrımcılık yasağı ihlalinden 

zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir." hükmü yer 

almaktadır. Başvuranın, ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar görmemesi sebebi ile başvuru şartı 

gerçekleşmemiş olmakla birlikte, iddia edilen hususların birçok kişiyi etkileme ihtimali olması sebebi ile 

başvurunun önem taşıdığı kanaatine varılmış ve bu nedenle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu 

tarafından 6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin (g) bendi uyarınca resen inceleme kararı verilmiştir. 

6. 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca; ihlal iddiasına muhatap kurum olan 

ÖSYM’den başvuranın iddialarıyla ilgili olarak yazılı görüş talep edilmiştir. Muhatap ÖSYM 21.04.2021 

tarihinde yazılı görüşünü Kurumumuza iletmiştir. Alınan görüşte, başvuru konusu hakkında halihazırda 
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düzenleme çalışması yapılmakta olduğu ifade edilmiştir. 

7. 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca muhataptan alınan yazılı görüş, 

başvurana iletilmiş ve konuya ilişkin yazılı görüş talep edilmiştir. Başvuranın yazılı görüşü, 20.05.2021 

tarihinde e-posta aracılığı ile Kurumumuza sunulmuştur. Alınan görüşte, başvuru konusu sınava çok az 

bir zaman kaldığı, ilgili taleplerin yerine getirilebilmesi için idarenin zamana ihtiyaç duyabileceği ve bu 

sebeple başvurunun ivedilikle karara bağlanması talep edilmiştir. 

8. 6701 sayılı Kanun’un 19'uncu maddesi uyarınca; ihlal iddiasına muhatap ÖSYM'ye yazı yazılarak 

başvuru konusuna ilişkin yazılı görüşünde ifade edilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi talep edilmiştir. 

28.05.2021 tarihinde Kurumumuza iletilen yazıda, YKS sırasında okuyucu yardımı talep eden ve soru 

kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik olarak yürütülen çalışmaların tamamlanmış 

olduğu belirtilerek 2021 yılında sınava girecek aday ve okuyuculara ayrı ayrı kitapçık verilmesi 

uygulamasının yapılacağı ifade edilmiştir. 

III. KARAR 

Açıklanan mevzuat ve gerekçeler çerçevesinde; 

1. Başvurunun konusuz kalmasından dolayı KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın taraflara tebliğine, 

3. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı 

yoluna başvurulabileceğine, 

17.08.2021 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
 

 

 

 

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ 

Başkan 

Alişan TİRYAKİ 
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Burhan ERKUŞ 

Kurul Üyesi 
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