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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Engelsiz Hacettepe Topluluğu ve HÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (HÜSSAM) tarafından 2.5.2019 tarihinde HÜ Beytepe Yerleşkesinde ENGELSİZ 
YAŞAM İÇİN EL ELE SEMPOZYUMU düzenlenmiştir. Sempozyum kapsamında konunun kavramsal 
boyutu, yaşanılan sorunlar ele alınmış ve geleceğe dair öneriler geliştirilmiştir. Sempozyuma 
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve çalışanların yanı sıra duyurunun ulaştığı ve konuya ilgili 
duyan üniversite dışından da katılım sağlanmıştır. Gün boyu sempozyuma 50 kişi katılmıştır.  
 
 

 
 
 
Sabah programı açılış etkinlikleri ile başlamış ve ardında kavramsal çerçeve üzerinde durulmuştur. 
Program yeti kaybı ile ilgili başlıca sorunların tartışıldığı panel oturumu ile sürmüştür. Öğleden 
sonra programının ilk bölümünde Üniversite kapsamında konu ile ilgili yapılmış olan bazı 
çalışmaların sonuçlarının paylaşımı yapılmıştır. İkinci oturum ise yeti kaybı olan öğrencilerin 
yaşadıkları sorunlar ve mücadele yöntemleri ve deneyimleri kendi perspektiflerinden 
anlatılmıştır. Program bütün katılımcıların geleceğe dair önerilerinin alındığı paylaşım oturumu 
ile son bulmuştur. 
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Sempozyuma konu olan yeti kaybı ile ilgili gelecekte yapılması yararlı olacak aşağıdaki öneriler 
geliştirilmiştir: 

1. Kavramsal içerikteki ayrıştırıcı söylemlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması 
a. Kavramların ortaklaştığı bilimsel zeminden yararlanarak oluşturulan yazılı 

dokumanlar  
2. Çok disiplinli paylaşım/tartışma çalışmalarının sürdürülmesi 

a. Çalıştay 
b. Sempozyum 
c. Diğer 

3. Farkındalık aktivitelerinin düzenli olarak yapılması 
a. Yerleşke içerisinde 
b. Topluma yönelik 

4. Üniversite içinde bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla da uyumlu olan mevcut eksikliklerin 
giderilmesi 

a. Teknik eksiklikler (kılavuz çizgiler, trabzanlar, vb) 
i. Olmayan yerlerde tamamlama çalışmaları 
ii. Tahrip olanların yenilenmesi 

5. Yeti kaybı olan bireylerin kullanımı için yapılan düzenlemelerin korunması 
a. Örneğin kılavuz yolların kullanımını engelleyecek araç vb. parkının önlenmesi 
b. Otoparklarda yeti kaybı olan bireylerin kullandığı araçlara ayrılmış park alanlarına 

başka araçların park etmesinin önlenmesi 
6. Bilimsel araştırmaların geliştirilerek sürdürülmesi 
7. Üniversite içerisinde konuyla ilgili kurumsal yapılanmaların bir arada çalışabilecekleri 

ortamların geliştirilmesi ve iletişimin artması 
a. İlgili bütün kurumsal birimlerin ortak zeminde buluşturulması 
b. Konuya ilgi duyan kişilerin katılımlarının sağlanabileceği çalışmaların artırılması 

8. Konu ile ilgili evrensel modeller geliştirilmesi için çalışmalar yapılması 

a. Sorunların giderilmesinde toplumsal bağlamda sunulan hizmetlerin toplumdaki 

tüm bireylerin ihtiyaçlarının dikkate alınarak tasarlanması anlamına gelen 

“evrensel tasarım” ilkesinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların yapılması 

ve üniversitenin “evrensel tasarım” konusunda model olması 

9. Uygulamalarla ve düzenlemelerle ilgili olarak yeti kaybı olan öğrencilerin görüşlerinin 

alınması, katılımcı mekanizmaların geliştirilmesi 

 
Gelecek çalışmaların gelişerek sürebilmesi dileğiyle… 
 
Düzenleme Kurulu 
 


