Bizim
Hikayemiz

Dünya’nın farklılıkları sebebi ile en dezavantajlı
grubu, 1 milyar nüfus ile engelliler.
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TÜRKİYE’DE ENGELLİLER
Türkiye’de 2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırma verilerine göre ülke nüfusunun
%12.29’unu engelli bireylerin oluşturduğu tespit edilmiş, 2011 Yılında yapılan Nüfus ve Konut Araştırması verilerine göre
ise bu oran %6.9 olarak güncellenmiştir.
Ülkemizde sağlıklı bir engelli veri tabanının bulunmaması, birbirinden farklı yöntem ve teknikler kullanılarak, belirli
aralıklarla yapılan araştırma verilerinin esas alınması ile engelli nüfus oranının güncellenmesi ve vatandaş bilgilerine
dayalı verilerin sadece idari kayıtlar üzerinden tespit edilmesi gibi sebeplerle, gerçek engelli nüfus oran ve sayısı
bilinmemektedir.
Aralık 2020 itibari ile Türkiye’de resmi olarak 280.000 civarında görme engelli bireyin yaşadığı bilinmekle birlikte, az
gören bireyler, kayıtlı olmayan görme engelliler ve uluslararası istatistikler ile birlikte değerlendirildiğinde ise bu sayının
asgari 350.000 olduğu öngörülmektedir.

350.000
/heysosyal

YENİ BİR GÜN
Her sabah yeni bir güne uyanıyoruz. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte kimileri iş yerine ulaşmak için yoğun bir trafiğe,
kimileri kahvaltısını hızlıca yaparak okul yoluna, kimileri hal – hatır sormak ve sabah kahvesini yudumlarken dostlarla
sohbet etmek için kafeteryalara, kimileri de alışveriş yapmak için mahşeri kalabalıklara karışıp, kayboluyor…
Bu yoğun ve yorucu koşuşturmacaya bir de 21. Yüzyılın hızla değişen ve dönüşen yenilikleri de cabası. Bazen bu değişimden
rahatsız oluyor, nasıl uyum sağlayacağım diye düşünüyor, bazen de oh be iyi ki oldu diyoruz. Günün sonunda hızlı
değişime biz de dahil olarak, “eskiden” diye başlayan laflar etmeye başlıyoruz.
Engelliler de yıllardır yeni bir güne umutla, hak temelli, eşit ve erişilebilir bir Türkiye hayali ile uyanıyorlar. Fakat,
“değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” İronisini yaşayarak, aslında kendileri için hiçbir şeyin değişmediği gerçeğiyle
yüzleşmek zorunda kalıyorlar.
Peki, görme engelliler için günlük yaşamda var olan bu eşitsizliklerin farkında mıyız?
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FİZİKİ ÇEVRE
Özgürlük! Kim bilir özgürlük nedir diye sorsak, günümüzden binlerce yıl öncesine uzanan, milattan önceki dönemlerden
başlayarak, filozof ve düşünürlerin söz ve uygulamalarını, mitolojik figürlerle süsleyerek dakikalarca üzerine konuşmalar
yapabiliriz. En basit tanımı ile özgürlük; başkasının haklarını ihlal etmeden istediği her şeyi, başkalarından bağımsız
olarak, eşit ve erişilebilir bir biçimde, seçme hakkı kendisinde olmak üzere yapabilmektir.
Aslında fiziki çevrede her gün farkında olmadığımız pek çok hakkı, özgürce kullanıyoruz. Fakat, görme engelliler fiziki
çevrede özgür değiller. Çünkü, maalesef seyahat hakkı başta olmak üzere pek çok haktan erişilebilirlik düzenlemeleri
yapılmadığı için mahrum bırakılmış durumdalar.
Erişilebilir olmayan yol ve kaldırımlar, açık alanlar, bina ve eklentileri, park ve bahçeler, sosyal donatılar, kent mobilyaları,
toplu taşıma araçları görme engelli bireylerin en temel özgürlüklerini ellerinden alarak, sosyal ve ekonomik hayata tam
ve etkin katılımlarını engelliyor.
Görme engelli bireyler de birer hak öznesi olarak; kamu ve özel sektör tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden,
eşit ve erişilebilir bir biçimde yararlanma hakkına sahiptir.
Ve erişilebilir bir fiziksel çevre mümkün!

Özgürlük bir kişinin değil,
herkesin hakkıdır.
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EĞİTİM
Okulda kimileri yazarak, kimileri okuyarak, kimileri dinleyerek, kimileri görsel ve video film izleyerek, kimileri de kendileri
yaparak daha hızlı ve kalıcı öğrenme gerçekleştirirler. Bu da gayet doğaldır çünkü her birey farklıdır.
İşte engelliler de farklılıkları sebebi ile eğitim ve öğretim süreçlerinde bazı fiziki, akademik ve dijital erişilebilirlik
düzenlemeleri ile eğitsel uyarlamalara ihtiyaç duymaktadırlar. Kapsayıcı ve bütünleşik eğitim politika ve programlarına
uygun olarak, ülkemizde engelli çocukların %74.7’si standart eğitim kurumlarında engelli olmayan akranlarıyla birlikte
eğitim almaktadır.
Eğitim; her bireyin olduğu kadar engelli bireylerin de sosyal ve ekonomik hayata, tam ve etkin bir biçimde katılımlarının
sağlanması için anahtar öneme sahiptir. Nitelikli bir eğitim – öğretim süreci geçirmeyen engelli bireyler, vasıflı ve
kalifiye birer iş gücü olamadıkları için piyasa koşullarında istihdam süreçlerinin tamamında rakipleriyle rekabet
edememektedirler. Bu da engelli bireylerin hayatlarını devam ettirebilmek için sürekli sosyal yardımlara ihtiyaç duyan
bağımlı bireyler olmalarına neden olmaktadır. Tıpkı domino taşları gibi engelli bireylerin hayatındaki eğitim taşını feda
ederseniz, bireyin hayatındaki tüm alanlar bu durumdan olumsuz etkilenecektir.
Engelli bireyler fiziki olarak erişilebilir olmayan okul bina ve eklentilerine, kapsayıcı eğitimden uzak olarak geliştirilmiş
dijital eğitim portal ve içeriklerine, uyarlama yapılmadan sunulan ders anlatım ve sunumlarına mecbur bırakılamaz.
Çünkü; eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur.
Ve herkes için erişilebilir bir eğitim mümkün!
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Eğitimde feda edilecek
tek bir fert dahi yoktur.
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K Ü LT Ü R
Her birey içinde yaşadığı toplumun kültürünü, o toplumu oluşturan maddi ve manevi tüm unsurları okuyarak, dinleyerek,
yaşayarak öğrenir, içselleştirir ve hatta ürettiği yeni ürünler ile, kültürel gelişim sürecine katkı sağlar.
Ülkemizde; bilgi toplumu çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda, görme engelli bireyler için kültürel öğrenme ve gelişim
ise, kıt kaynaklarla ve sosyal sorumluluk altında yapılan gönüllü faaliyetleriyle sürdürülmektedir.
Türkiye’de her yıl ortalama 65.000 yayın ISBN (International Standard Book Number) almakta, yani yılda 65.000 yeni yayın
çıkmaktadır. Görme engelli bireyler için yıllardır çeşitli kamu, üniversite ve belediye kütüphanelerinde seslendirilen ya
da erişilebilir metin tabanlı formata dönüştürülen toplam yayın sayısı 100.000’e ulaşmış değildir.
Pek çoğu profesyonellikten uzak olan bu gönüllü çalışmalarla üretilen ürünlerle ortaöğretim, yükseköğretim ve hatta
akademik düzeyde araştırma yapmak, ödev, proje ve yayın hazırlamak görme engelli bireylerin önündeki en büyük
engeldir.
Görme engelli bireyler; yılda 65.000 yeni yayının çıktığı bir ülkede sınırlı sayıda ve profesyonel olmayan yayınlarla eğitim
ve öğretim hayatlarına devam etmeye, sadece sunulan kültür yayınları ile yetinmeye ve lütuf temelli kütüphanecilik
hizmetlerine mecbur bırakılamaz. Çünkü, görme engelliler de diğer bireyler gibi eşit vatandaşlar olarak sunulan tüm
ürün ve hizmetlerden erişilebilir olarak yararlanma hakkına sahiptir.
Ve erişilebilir bir kültür mümkün!

Bazen bir kitap, bir
kalem, bir çocuk dünyayı
değiştirebilir.

/heysosyal

S A N AT
Ahşap bir sahnede, oradan oraya koşuşturanların ayak sesleri ile çınlayan tiyatro oyunları, büyülü beyaz perdede bazen
sevindiğimiz, bazen üzüldüğümüz, bazen de duygularımıza tercüman olamadığımız sinema filmleri, coşkulu kalabalıklar
içinde parlak ve loş ışıkların birbirine karıştığı, her yerden başka bir ses ve tını duyduğumuz festivaller, otantik veya
modern galerilerde sanatçıların eserlerini görücüye çıkardığı sergiler… Evet, hepsi sanatın içinden farklı pencereler.
Sanat, sanat için mi? Yoksa, sanat toplum için mi?
Galiba sanat; ne sanat, ne de toplum için! Sanat, herkes için yapılmalı. Herkes için yapılan sanat aktivitesine de herkes
eşit ve erişilebilir olarak, isteğe bağlı olarak katılım sağlayabilmeli. Fakat, Türkiye’de her alanda olduğu gibi sanatta da
engelliler unutulan, ötelenen, düşünülmeyen kısacası sebebi her ne olursa olsun yok sayılan bireyler.
Tiyatro sahneleri, sinema salonları, sergi ve fuar alanları, konser ve festivaller görme engelliler için erişilebilir değil. Fiziki
çevrenin yanı sıra sunulan sanatsal ürünlerin içeriği de erişilebilir değil.
Görme engelli bireyler; tiyatro sahneleri ve sinema salonlarında sözsüz sahnelerden ve belki de oyun ya da filmin çıkış
noktası olan jest ve mimiklerden, sergi ve fuar alanlarında bulunan ürünlerin hikayesi, niteliği veya özelliğinden habersiz,
labirente girmiş gibi, kaos dolu festival alanlarına mecbur bırakılamaz. Çünkü, engelli bireylerin sanata erişmeleri, bu
alanda bilgi ve görgülerini arttırmak istemeleri en doğal insan hakkıdır. Hayatı, silgisiz bir çizim sanatı olarak kabul edersek,
erişilebilirlik sorunları ile başkalarının hayatlarını karalamaya ve hak ihlalinde bulunmaya da kimsenin hakkı yok.
Ve erişilebilir bir sanat mümkün!

Hayat, silgisiz bir çizim
sanatıdır.
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D İ J İ TA L A L A N
21. Yüzyıl bilgi toplumu çağı olarak, hepimizin hayatına pek çok yeniliği beraberinde getirdi. COVID-19 pandemisi ise
eğitimden – sağlığa, alışverişten – bankacılığa, kültürden – sanata, eğlenceden – sosyal ilişkilere ve hatta istihdam
şekillerine kadar her şeyi hızlı bir biçimde dijitale dönüştürdü. Çoğu insan, hızla değişen ve dönüşen, günlük hayat
rutinlerine, alışkanlık ve tercihlerine ayak uydurmakta zorlanıyor.
Peki ya, görme engelli bireyler?
Aslında gelişen teknoloji ile görme engelli bireyler; bilgisayar ve akıllı mobil cihazları kullandıkları ekran okuyucu
programlar ya da diğer yardımcı yazılımlarla, hiç kimseye ihtiyaç duymadan, eşit ve erişilebilir bir biçimde kullanabilmekte,
internet üzerinden yapılabilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirebilmektedirler. Fakat, bunun için internet siteleri ve
mobil uygulamaların geliştirilirken uluslararası Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) erişilebilirlik standartlarına
uygun olarak geliştirilmiş olması gerekmektedir. Ülkemizde dijital Türkiye için erişilebilirlik şartı bulunmadığından,
yüzlerce kamu ve özel sektör web sitesi ile mobil uygulamalarından, görme engelli bireyler hizmet alamamaktadır.
Bilgiye erişim, kamu hizmetlerinden ve kamuya açık özel sektör hizmetlerinden yararlanmak görme engelli bireyler için
en temel insan hakkıdır.
Ve erişilebilir bir dijital Türkiye mümkün!

Dijital Türkiye’de görme
engelliler için gettolar
olmasın!
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S O S YA L Ç E V R E
MEMLEKET HİKAYELERİ

Bir gün görme engelli Ahmet bey, eşi
ile birlikte çıktığı çarşıda, saçlarını
kestirmek ister. İlk rast geldikleri
berbere girerler. Ahmet bey, müşteri
koltuğuna, eşi de bekleme bölümüne
geçer. Ahmet beyin saç kesim örtüsü
iğnelenir. Ve berber, eşine dönerek;
“Abla nasıl yapalım?” der.

Görme engelli Ebru, beyaz bastonu
ile dolaşmaya çıktığında, tek başına
ilerlediğini gören bir vatandaş, “Senin
sahibin

nerede?

Tek

başına

nasıl

bıraktılar?” der. Ebru, arkadaşları ile
kafeteryaya gittiğinde, sipariş için gelen
garson herkesin siparişini alır ve ardından
Ebru’yu işaret ederek, “O ne alır?” diye
arkadaşlarına sorar. Yeni tanıştıkları

Sizce görme engelli
olmak, iradesini
kaybetmiş olmak
mı demektir?

Görme engelli Avukat Tuncay bey, celse

Neslihan, ilk bebeğine hamiledir ve

aralarında yemek veya atıştırmalık için

heyecanla doktor kontrolüne giderler. Eşi

avukatların sıkça gittikleri ve adeta
avukat lokali olan restorana gider.
Restoran sahibi, müşterilerle arayı iyi
tutmak ve biraz da saygıdan dolayı her
müşteriye; “Aman üstadım hoş geldiniz.
Ne arzu edersiniz?” diye karşılamada
bulunmaktadır.

Avukat

Tuncay

bey

geldiğinde ise; “Hafız gel bakalım.” Diye
karşılama yapılır.

kişiler ise Ebru’nun görme durumunu test
etmek için Ebru’nun yerine yanındakilere
“Hiç mi görmüyor?” diye sorarlar.

Türkiye’de engelli olmak,
uzayda nefes almak
kadar zor olmasın!

Sizce görme engelli
olmak, “birey”
olarak muhatap
alınmaya engel
mi?

Dedesi ağır hasta olan Zehra, arkadaşı ile
birlikte hastaneye ziyarete gider. Yoğun
bakım servisinde yatan dedesini görmek
istediklerini söylerler. Servis hemşiresi
de tek tek servise kabul edebileceklerini
belirtir.

Bunun

üzerine

Zehra’nın

arkadaşı biraz ilerleyerek, Zehra’nın
görme engelli olduğunu bu nedenle de iki

doktor kontrolü için geldikleri sağlık
kuruluşunda, önce tahlil ve tetkikleri
yaptırıp, muayene için doktorun odasına
girerler. Doktor; beyaz bastonlu çifti
görünce; “Siz neyinize güvendiniz de
çocuk

yapıyorsunuz?”

safsatasıyla

karşılaşırlar.

kişi girmek istediklerini söyler. Bu talep
üzerine servis hemşiresi; “O zaman ne

Sizce görme engelli
olmak, eşit saygı
ve değer görmeye
engel
midir?

ve kendisi de görme engelli olan Neslihan,

görecek?” der.

Sizce görme engelli
olmak, hasta
görmeye gitmek
için engel
midir?

Sizce görme engelli
olmak, evlenmek
ve çocuk sahibi
olmak için engel
midir?
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İşte bizim hikayemiz burada başladı.
Ve bizler bu süreçte fark yaratan bir değişimi gerçekleştirmek, sürdürülebilir katma
değer oluşturmak için, uzun ve zorlu bir yola “hak temelli anlayış” pusulası, “evrensel
tasarım” dümeni, “eşitlik ve erişilebilirlik” yelkeni ile çıktık.
Bizim dileklerimiz değil, hayallerimiz var. Dilekler için mucizeye, hayaller için hayale
ortak olup, gerçekleştirecek inanca sahip yüreklere ihtiyaç vardır. Bizler de Herkes İçin
Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’ni kurarak, “eşit ve erişilebilir bir Türkiye” hayaline
inanan yürekleri bir araya getirmiş olduk.

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla
donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
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KURULUŞ ÖYKÜMÜZ
Bizim hikayemiz; evrensel tasarım ilkesinin standart olarak uygulandığı, kamu ve özel sektör tarafından sunulan tüm
ürün ve hizmetlerden, herkesin eşit ve erişilebilir bir biçimde yararlandığı bir Türkiye hayali ile başladı.
Sivil toplum; tarihsel süreç içinde geleneksel olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma ile toplum içinde birlik ve
beraberliği sağlama misyonu ile oluşmuş bir organizasyon biçimidir. Yeryüzünde olan her şey gibi sivil toplumda zaman
içinde gelişen ve değişen bir sektör olarak; günümüzde geleneksel misyonunun yanı sıra toplumların demokratikleşmesi,
bireylerin demokratik yaşam kültürünü benimsemeleri ve içselleştirmeleri, aktif ve etkin bir vatandaş olma bilinciyle
karar alma ve politika geliştirme süreçlerine dahil olarak, insan haklarının korunup, gelişmesini sağlayan itici bir güç ve
lokomotif haline gelmiştir.
Engellilik; disiplinler arası bir çalışma alanı olmakla birlikte bu alanı pek çok farklı kesim sahiplenmiş. Bu sahiplenme de
lütuf odaklı anlayış ile beraberinde, engelliliğin maddi ve manevi suistimalini getirmiştir.
İşte bizler; engelli sivil toplum hareketi içinde “hak temelli anlayış” ile sürdürülebilir bir çalışma modeli geliştirmek ve
yaygınlaştırmak, hak savunuculuğu yaparak engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmek için eşit
ve erişilebilir bir Türkiye hayaline ortak olarak, bu hayali ete kemiğe büründürdük.
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği; bu vizyon ve misyonu içselleştirmiş aktivistler tarafından 10 Eylül
2019’da Isparta’da kurulmuş, görme engelliler alanında, ulusal düzeyde faaliyet gösteren, hedef kitlesinin ihtiyaç ve
sorunlarını tespit ederek, alternatif çözüm önerileri geliştiren, engelliliğe dayalı ayrımcılık ve hak ihlalleri ile mücadele
eden, erişilebilirlik ile ilgili izleme çalışmaları yapan ve raporlayan, engelliliğin maddi ve manevi suiistimaline karşı tavır
koyan, gerekli hallerde idari ve yargı yoluna başvurmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.
Herkes için erişilebilir yaşam mümkün!
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ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI

Birlikte başarmayı,
başarıyoruz.
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ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ); üyelerine, gönüllülerine, takipçilerine, çalışanlarına,
faydalanıcılarına, katılımcılarına, paydaşlarına, iştirakçilerine, ortaklarına ve bağışçılarına her tür dil, din,mezhep, ırk,
etnik köken, cinsiyet, hamilelik, siyasi ve felsefi düşünce ya da görüş, sosyal ve ekonomik statü, yaş ve engelliliğe dayalı
ayrımcılık içeren söz ve davranışa karşı koruyucu bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyetler düzenlemeyi taahhüt eder.
Bu kapsamda çalışma ilkelerimiz:
Hak temelli yaklaşımı, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği kabul eder.
Her tür dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, felsefi ve siyasi görüş ile toplumsal statüye dayalı ayrımcılığı reddeder.
Türk Milletinin maddi ve manevi değerleri ile milli hassasiyetlerini korur ve gözetir.
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Hak Temelli
Anlayış

Açıklık, Şeffaflık ve
Hesap Verebilirlik

Yatay Örgütlenme
Biçimi

Barışçıl Eylem ve
Şiddetsizlik
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Demokratik İlke ve
Değerlere Uygun
Davranmak

Eşitlik ve
Ayrımcılık Yapma
Yasağı

Kapsayıcılık,
Yenilikçilik ve
Sürdürülebilirlik

Aktif Katılım ve
Dayanışma

Doğaya, Çevreye
ve Diğer Canlılara
Saygılı Olmak

Siyasi İdeoloji,
Parti ve Eylemlere
Eşit Mesafede
Olmak

HEY AKADEMİ’DE
AKTİVİST OLMAK
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği; hak temelli, açık, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve adhokratik bir sivil
toplum örgütü olarak, faaliyetlerini üye ve gönüllülerinin aktif ve etkin katılımı ile sürdürmektedir. Derneğin amacını
gerçekleştirmek için, tüm karar alma ve politika geliştirme süreçlerine, HEY AKADEMİ üyeleri dahil oldukları Çalışma
Komiteleri aracılığıyla aktif katılım sağlarlar.
Derneğin Yönetim Kurulu; yasal mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak, üyeler arasında iletişim, koordinasyon ve
moderasyonu sağlamak ile faaliyetlerin en yüksek performans ile gerçekleştirebilmesi için çalışma yapan bir kuruldur.
Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer HEY AKADEMİ’liler arasında herhangi bir ast – üst ilişkisi, başka bir deyişle hiyerarşik bir
yapılanma söz konusu değildir. HEY AKADEMİ; tüm organ ve faaliyetlerinde yatay örgütlenme biçimini benimsemiştir.
Engellilik ve sivil toplum alanında yapılacak olan faaliyetlerin, tüm üyelerin aktif ve etkin katılımı ile gerçekleşmesini
sağlamak, karar alma ve politika geliştirme süreçlerine HEY AKADEMİ’lileri dahil etmek ve hak temelli anlayışla faaliyet
gösteren HEY AKADEMİ’de nitelikli aktivistler yetiştirerek, gelecekte bayrağı devredecek nesiller yetiştirmek, yerelde
güçlü birer hak savunucusu olarak, insan hakları odaklı çalışma yapmalarını teşvik etmek için çeşitli alanlarda Çalışma
Komiteleri kurulmuştur. Bunlar:
Bilişim ve Teknoloji Komitesi
Eğitim Komitesi
Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Komitesi
İletişim ve Kampanya Komitesi
İstihdam ve Sosyal Politikalar Komitesi
Kaynak Geliştirme Komitesi
Kültür – Sanat Komitesi
Sosyal Etkinlik ve Spor Komitesi
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HEY AKADEMİ’de Çalışma Komitelerine üyeler, ilgi, istek ve taleplerine göre katılım sağlarlar. Komitelerde; kendi
aralarından seçtikleri bir Koordinatörün moderasyon ve kolaylaştırıcılığında, birlikte başarmayı başarabilmek için
faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
HEY AKADEMİ’de hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş da yüzmeye zorlanmaz. Herkes bütün farklılıkları ile, birey olarak kabul
edilir, ön yargısız ve amasız bir güven içinde “Aramıza hoş geldin.” Denilir. Çünkü; HEY AKADEMİ’de sivil toplum gönüllüsü
olmak için içinde yaşadığımız toplumun herhangi bir derdi ile dertlenmek yeterli bir gerekçedir.
Değişimi birlikte gerçekleştirmek için, siz de üye, gönüllü veya bağışçı olarak aramıza katılın. Görme engelli bireylerin
ihtiyaç ve sorunlarına, iyilikçi fikirler ve alternatif çözümler geliştirerek, kalıcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir biçimde
birlikte hayata geçirelim.
Herkes için erişilebilir bir Türkiye sizinle mümkün!

Sizin için küçük bir adım
olabilir gönüllülük, bizim
için ise fark yaratan bir
başlangıç.
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HEY AKADEMİ HER YERDE
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği; görme engelli bireylerin akademik, bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal,
sosyal, sportif ve mesleki alanlarda ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek, bu ihtiyaç ve sorunlara kalıcı, kapsayıcı ve
sürdürülebilir alternatif çözüm önerileri geliştirmek, engelliliğe dayalı ayrımcılık ve hak ihlalleriyle, engelliliğin maddi ve
manevi suiistimaliyle mücadele etmek, evrensel tasarım ilkesi çerçevesinde erişilebilirlik ile ilgili izleme ve raporlama
çalışmaları yapmak, gerekli hallerde idari ve yargı yoluna başvurmayı amaçlayan ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir
sivil toplum örgütüdür.
Bu kapsamda; Türkiye genelinde faaliyet göstermekte ve ulusal karar alma – politika geliştirme süreçlerine de dahil
olmaktayız. Bununla birlikte yerelde hak temelli sivil toplum çalışmaları ve hak savunuculuğunun, insan hayatına sihirli
dokunuş olarak tanımlayabileceğimiz müdahale mantığı ve sosyal etkinin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu
nedenle de İl Temsilciliği modeli ile ülke genelinde yerelde faaliyet göstermekteyiz.
İl Temsilcileri; HEY AKADEMİ vizyon ve misyonu doğrultusunda yerelde faaliyet gösteren, yereldeki ihtiyaç ve sorunları
tespit ederek, çözüm önerisi geliştirmek adına Çalışma Komitelerine gündem maddesi olarak getiren aktivistlerdir.

Kastamonu
Tekirdağ İstanbul
Sakarya

Eskişehir

Tokat
Ankara

Sivas

Kayseri
Afyon
İzmir
Isparta
Muğla

Burdur

Konya
Gaziantep
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Ş E F FA F L I K – E T İ K
VE GÜVEN
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği; kuruluş gerekçe ve amaçlarından biri de; engelliliğin maddi ve manevi
suistimali ile mücadele etmektir. Elbette, ABD ve Avrupa ülkelerinde de sivil toplum faaliyetleri üye ve gönüllü bağışları ile
finanse edilmektedir. Fakat, bu durum ülkemizde “engelliliğin” vicdani hassasiyetler üzerinden suiistimal edilmesine sebep
olmuş ve hatta amacına uygun kullanılmayan bağış ve yardımlardan dolayı da gönüllü ve bağışçılar, sivil toplum alanından
uzaklaşmışlardır.
İşte HEY AKADEMİ olarak; miras aldığımız bu kötü sivil toplum deneyimini, uluslararası standartlarda açık, şeffaf ve hesap
verebilir, aynı zamanda dış denetime her zaman açık olan bir yapı oluşturarak, öncelikle iyilikçi yüreklerde güven tesis
etmek için bir dizi çalışmalarda bulunduk.
Küçük ölçekli bir sivil toplum örgütü olmamıza rağmen, sivil toplum çalışmalarında şeffaf ve etik davranmanın bir kurumsal
kültür olduğu düşüncesi ile “Yolsuzlukla Mücadele İlkeleri” kabul ederek, yayınladık.
Bu ilkeler; Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin (HEY AKADEMİ), Dernek tüzüğünde belirlenen amaçlarını
gerçekleştirmek için yürüteceği tüm faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti yolsuzlukla mücadele kanunları ve taraf olunan
uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine uygun iş ve işlem tesis etmek, bu faaliyetlerden tarafların haksız kazanç,
çıkar ya da menfaat elde etmelerini önlemeyi amaçlamaktadır. İşte ilkelerimiz:
Dernek Genel Başkanı, Mali Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile idari ve teknik çalışan
personeli hiçbir kişi ya da kuruma rüşvet, gayri resmi komisyon ve karar etkilemeye yönelik hediye vermez. Aynı şekilde
hiçbir kişi ya da kurumdan rüşvet, gayri resmi komisyon ve karar etkilemeye yönelik hediye talep etmez ve almaz.
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Dernekte harcama yapmakla yetkili Genel Başkan, Mali Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari ve teknik çalışan
personel, yapılan tüm harcamaları Derneğin ilgili defter ve kayıtlarına işlemek, bu harcamaları açık, şeffaf ve hesap verebilir
bir biçimde faturalandırmak ya da belgelendirmek zorundadır.
Doğrudan gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yasak olan faaliyetler Derneğin faaliyetleri için aracı,
danışman ve tedarikçi olanlar tarafından da yapılamaz.
Dernek Genel Başkanı, Mali Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile idari ve teknik çalışan
personeli hiçbir zaman meşru olmayan bir amaç için kişi ya da kurumlara rüşvet ya da başka bir değer teklif etmemeli, vaatte
bulunmamalı, ödeme yapmamalı ve bu tür meşru olmayan işlemin gerçekleşmesine aracı ya da yardımcı olmamalıdır.
Derneğin Genel Başkanı, Mali Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari ve teknik çalışan personeli hiçbir şekilde
Devlet Memurlarına ve Devlet adına iş gören uzman, denetçi ve danışmanlara meşru olmayan bir eylemde bulunmaları
veya meşru olmayan bir avantaj elde etmeye yönelik rüşvet ya da başka bir değer teklif etmemeli, vaatte bulunmamalı,
ödeme yapmamalı ve bu tür meşru olmayan işlemin gerçekleşmesi için aracı ya da yardımcı olmamalıdır.
Derneğin bütün gelirleri ve giderleri ilgili defter ve kayıtlara işlenmeli, her yılsonu Dernek Beyannamesinin verilmesinin
akabinde https://heyakademi.org.tr adresinde kamuoyuna açık olarak yayınlanmalıdır.
Yurtiçi ve yurtdışı yardımları sağlayan kurum ve kuruluşları ile bireysel bağışçıların Derneğin dış denetime tâbi
tutulma tekliflerini, ilgili denetim giderleri talep eden tarafından karşılanmak üzere her zaman kabul eder.

Kendi evinin önünü
süpürmeyenler, çevre
kirleniyor diye şikayetçi
olamazlar.
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Değişimi birlikte
gerçekleştirelim.

www.heyakademi.org.tr

DESTEKLE DEĞİŞTİR
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği; görme engelliler alanında, uluslararası standartlarda açık, şeffaf
ve hesap verebilir bir biçimde faaliyet göstermekte, görme engelli bireylerin hayatlarında fark yaratacak değişimler
gerçekleştirmek için projeler uygulamaktadır. Bu çalışmalarda, sürdürülebilir katma değer ve sosyal etki alanı
önceliğimizdir.
Bununla birlikte; geçmişten miras aldığımız kötü sivil toplum deneyimini pozitife çevirmek, engelliliğin maddi ve manevi
suistimali sebebi ile sivil toplum alanından uzaklaşan gönüllü ve bağışçılara örnek bir model oluşturarak, bağışçılık
kültürünün gelişmine katkı sağlamak adına HEY AKADEMİ olarak bir dizi çalışmalarda bulunduk. Bu kapsamda; Bağış ve
Bağışçı Hakları Beyannamesi kabul ederek, yayınladık. Böylece, bağışta bulunmak isteyen koca yüreklere açık, şeffaf,
hesap verebilir, denetlenebilir ve güvenilir bir bağışçılık ortamı sunuyoruz. İşte bağışçılarımızın sahip oldukları haklar:
Derneğin misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanabilme
kapasitesi hakkında bilgi edinme.
Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri ve varsa diğer yöneticileri hakkında bilgi talep etme.
Verilen bağışın amacına uygun olarak kullanılma garantisi talep etme.
Yasal mevzuata uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme.
Derneği temsil eden bütün çalışanların kendisi ile olan ilişkilerini profesyonel düzeyde olmasını talep etme.
Bağışı isteyenin Dernek yöneticisi mi, çalışanı mı, gönüllüsü mü yoksa bu iş için
özel olarak tutulmuş birisi mi olduğunu öğrenme.
Eğer başka gerçek ya da tüzel kişi ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin
Fark yaratan,
gizli tutulmasını veya silinmesini talep etme.
sürdürülebilir katma
Bağış sırasında sorduğu tüm sorulara anında açık, şeffaf ve hesap verebilir
bir biçimde cevap alma hakkı.
değerler oluşturmak
Bağış kapsamında yapılan faaliyet ve harcamalarla ilgili olarak,
için bazen can suyuna,
giderleri talep eden tarafından karşılanmak üzere dış denetim talep etme.
Değişimi birlikte gerçekleştirmek için, siz de www.heyakademi.org.tr
adresine girerek, bağış yapın ve bize katılın.
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bazen de can simidine
ihtiyacımız var.

ÜYE OLDUĞUMUZ
KURULUŞLAR
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BİZİMLE İLETİŞİME
GEÇMEK İSTERSENİZ
Ücretsiz Bilgi ve Danışma Hattı:
0 (850) 305 1 984

E-Posta:
bilgi@heyakademi.org.tr

Telefon:
0 (246) 606 0 439

Faks:
0 (246) 606 0 454

Web Sitesi:
www.heyakademi.org.tr

Sosyal medyada bizi @heysosyal ile takip edin, destek olun.
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Ve hikayemiz devam ediyor...

Bu Kitapçık Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu
tamamıyla Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

