
İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
İŞ AKIŞI ADI Engelli Öğrencilerin Üniversitedeki Olanak ve HizmetlerEşit Erişiminin Sağlanmasıİş Akış Süreci
SÜREÇ ADI Engelli Öğrenci İşlemleri Detay Süreci

İşlem Adı Risk Sayısı Kontrol Sayısı Dosya Sayısı
Engelli öğrencilerle yapılacak bir toplantı için tarih ve yer belirlenip öğrencilere
duyurulması 1 1 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.4.4.1-6 Toplantının duyurulması aşamasında bazı engelli öğrencilerin gözden kaçırılması Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.4.4.1-6 Toplantının duyurulması aşamasında tüm engelli öğrencilere ulaşıldığından emin olunması için oluşturulan engelli
öğrenci listesinden takibin yapılması.

Önleyici, Her işlemde,
Manuel

Toplantıda engelli öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel alanlarda ihtiyaçlarının
belirlenmesi 1 1 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü

R.4.4.1-7 Toplantı sırasında bütün engelli öğrencilerin konuşmasına eşit olanak sağlanmadığı için tüm engelli öğrencileri
ihtiyaçlarının tespit edilememesi. Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.4.4.1-7 Toplantı sırasında tüm engelli öğrencilere eşit olanak ve söz hakkı sağlanarak tüm engelli ihtiyaçlarının tespit
edildiğinden emin olunmalıdır.

Önleyici, Her işlemde,
Manuel

Akademik birimlere ve ÖİDB'ye resmi yazı yazılarak engelli öğrencilerin birimimize
bildirilmesinin talep edilmesi. 1 1 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.4.4.1-5 Bütün akademik birimlerden geri dönüş yapılmaması durumunda engelli öğrencilerin bazılarına ulaşılamaması Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.4.4.1-5 Bütün akademik birimlerden engelli öğrencilerle ilgili geri dönüş yapılıp yapılmadığı üniversite akademik birimler
listesinden kontrol edilmelidir.

Önleyici, Her işlemde,
Manuel

Toplantıdan çıkan ihtiyaçların ilgili birimlerle görüşülmesi (Ayrıntılar açıklama
kısmından incelenilebilir)
(a) Engelli öğrencinin kayıtlı olduğu bölümle ve fakülteyle irtibat sağlanarak derse giren
öğretim elemanlarının ve idari personelin engelli öğrencinin ihtiyacından haberdar
edilmesi (b) KDDB ile irtibat sağlanarak verilen hizmetlerin engelli öğrencilere eşit
erişim imkanı tanıması için çalışmalar yapmak. ( Braille yazıcı sağlanması, görme
engelli öğrenciler için kitapların taranması için teknik imkanların ve telif hakkı
konularının ele alınması, fiziki yapının bedensel engeli olan öğrencilere uygun hale
getirilmesi için çalışmalar yapılması) (c) ÖİDB ile irtibat sağlanarak engelli
öğrencilerin üniversiteye kayıt sürecinden itibaren birimimize haberdar edilmeleri ve
birime yönlendirilmelerinin yapılması için bilinçlendirilmeleri. (d) YTDB ile irtibat
sağlanarak üniversitenin fiziki imkanlarının erişilebilirlik analizlerinin yapılması
sürecine engelli öğrencilerin aktif olarak dahil edilmesi için çalışmalar yapmak. Yeni
yapılan binalar için yapım aşamasında erişilebilirlik konusunda duyarlı olunması için
işbirliği yapılması. (e) SKSDB ile irtibat sağlanarak var olan öğrenci kulüplerinin, spor
takımlarının engelli öğrencilerin erişimine uygun olması için görüşmeler yapmak.
Engelli öğrencilerin bir öğrenci kulübü kurmalarına destek olunması için çalışmalar
yapmak. (f) Değişim Programları Koordinatörlükleri ( Farabi, Erasmus ve Mevlana) ile
irtibat sağlanarak başvuru ve değerlendirme aşamalarında erişilebilirlik konusuna
duyarlı olunması için çalışmalar yapmak. Seçim aşamasında ise engelli öğrenciler için
bir kota oluşturulmasını talep etmek. (g) BİDB ile irtibat sağlanarak birim web sitesinin
güncel tutulması ve erişilebilir olması için çalışmalar yapmak. (h) Gerekli durumlarda
diğer üniversite engelli öğrenci birimleri, yerel yönetimler ve ilgili STK’lar ile irtibat
sağlanması.

2 2 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü

R.4.4.1-8 Akademik birimlerdeki öğretim elemanlarının engellilik konusunda bilinçli olmaması nedeniyle görev ve
sorumluluklarını yerine getirememeleri Operasyonel

R.4.4.1-9
KDDB, YTDB, SKSDB ve Değişim Programları Koordinatörlükleri tarafından engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına
yönelik sağlanan hizmetlerin engelli öğrencilere bildirilmemesi sonucu öğrencilerin bu hizmetlerden
yararlanamaması

Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.4.4.1-8 Akademik personele engelli öğrencilerle çalışırken hangi görev ve sorumlulukları olduğuna dair seminer ve
danışmanlık hizmeti sağlanması.

Önleyici, Gerekli
Oldukça, Manuel

K.4.4.1-9

KDDB, YTDB, SKSDB ve Değişim Programları Koordinatörlükleri tarafından engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına
yönelik sağlanan hizmetlerin engelli öğrencilere bildirildiğinden ve sağlanan bu hizmetlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılıyor olduğundan emin olmak için ilgili hizmetlerin öğrencilere duyurulduğundan emin olunmalıdır. Bireysel
duyuru ve web sitesinden duyuru yapılabilir. Ayrıca birim yönetimine engelli öğrenciler arasında oylama ile ile
seçilmiş bir öğrenci temsilcisinin katılmasıyla birim ve öğrenciler arasındaki iletişimin kesintisiz sağlanması görevi
bu temsilci üzerinden devam ettirilebilir.

Önleyici, Her işlemde,
Manuel


