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14 İLDE FAALİYET GÖSTERECEK ESKİP BAŞLADI! 

ESKİP NEDİR? 

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEİP) çerçevesinde Diyalog Sosyal Girişimcilik 
Derneği (DİSODER)‘nin “Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam 
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” (ESKİP) projesi adı altında kapsayıcılık, hak temellilik ve 
savunuculuk ilkesi ile hareket ederek, boru hattı güzergahındaki önceliklendirilmiş 11 ilde ve 
bu illere bağlı 36 ilçede, engelli bireylerin ve ailelerinin iletişim kurma becerileri ile 
farkındalıklarının geliştirilmesi; sosyal hayata katılımlarının ve hizmetlere erişimlerinin 
geliştirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin ilk etabı olan Engelsiz 
Eğitim Buluşmaları 24 Aralık 2018’de Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde başladı.  

Engelsiz Bir Gelecek Eğitim ile Mümkün diyerek yola çıktığımız projemiz kapsamında 
Kırıkkale’nin Keskin, Çelebi, Karakeçili;  Kırşehir’in Akçakent, Çiçekdağı; Yozgat’ın Yerköy, 
Merkez, Sorgun, Saraykent, Akdağmadeni;  Sivas’ın Yıldızeli, Merkez, Hafik, Zara, İmranlı; 
Erzincan’ın Refahiye, Çayırlı, Tercan; Gümüşhane’nin Kelkit, Şiran; Giresun’un Çamoluk; 
Bayburt’un Demirözü; Erzurum’un Aşkale, Aziziye, Yakutiye, Pasinler, Köprüköy, Horasan; 
Kars’ın Sarıkamış, Selim, Susuz, Merkez; Ardahan’ın Hanak, Merkez, Damal, Posof ilçelerinde 
gerçekleştirilecek Engelsiz Eğitim Buluşmaları 15 Nisan 2019’a kadar devam edecek. 

 

İnsanlar Arasında İletişim Köprüleri Kuruyor 

Firmalar ve Kurumlar da Sahip Çıkıyor 

İş Dünyasını da Kapsıyor  

Kamu, Özel Sektör, Üniversite, STK çalışanları ve toplumun ilgili bireylerine yönelik gerçekleşecek 
‘Engellilerle Doğru İletişim Metotları Eğitimi’ ile Mehmet Kızıltaş ilgili hedef gruplarıyla bir araya 
gelecek. Programın devamında ise  Ayşe Sarı ‘Engelli Hakları ve Savunuculuk Eğitimi’ ile Engelliler, 
Aileleri, Engelli STK’ları, Engelliler için çalışan Kamu görevlileri (Belediye Engelli Birim Sorumluları, 
Üniversite Engelli Birim Yetkilileri ile bulaşacak ve program Mehmet Kızıltaş’ın ‘Başarıya Giden Yol 
Eğitimi’ ile  sona erecek. 
 

EĞİTİMLER VE EĞİTMENLER HAKKINDA BİLGİ 

1.EĞİTİMİN ADI: Engellilerle Doğru İletişim Metotları  
                       

Engellilerin günlük yaşam içinde eğitim, sosyal ve iş hayatına katılımında devamlılık ve verimliliğini 
olumsuz etkileyen en önemli sebeplerin başında önyargılar, mobing ve ayrımcılık gelmektedir. Bu 
durum toplumun hemen hemen her kesiminin engelliler hakkında yetersiz ve yanlış bilgilerine 
dayanmaktadır. Engellilerin birey olarak kabul görülmemesi, topluma dahil olmaması, eşitlik 
çerçevesinde hayata katılımlarını ciddi oranda olumsuz etkilemektedir. Engellilerin hayatın her 



alanında katılımını sağlamak toplumun tüm kesimlerinde engelli algısı oluşturarak farkındalık bilinci 
ile verilecek “ENGELLİLERLE 360o DERECE İLETİŞİM” eğitimleri katılanların çevreleriyle de edinimlerini 
paylaşmalarını sağlayarak kalıcı değer yaratmaktır. Dünyada ilk kez Engelsizkariyer.com’un 
hazırladığı “ENGELLİLERLE 360o DERECE İLETİŞİM” eğitimiyle engellilerle doğru iletişim kurmanın 
duygusal değil profesyonel bilgi deneyim ve becerilerini tüm katılımcılara kazandırmak 
mümkün.  Engellilerle doğru iletişim metotlarının anlatıldığı eğitimlerle yetersiz ve yanlış bilgileri 
ortadan kaldırıp her bireyin engellilerle eşit, önyargısız ve ayrımcılık yapmadan birlikte mutlu bir 
yaşama katma değeri oluşturulmasıdır. Toplumda engellilerle etkileşimdeki iletişim kazalarını ortadan 
kaldırarak engellilerin hayatın her alanında daha etkin rol almalarını sağlamak.Mehmet Kızıltaş, basit 
düşünerek fark yaratan inovasyonu Engelsiz Kariyer Akademi eğitimleri ile engelliler üzerine düşünme 
ve eyleme geçme şeklini nasıl değiştirdiğini, dünyada rol model olarak kendinden söz ettiren 
başarının liderlik yolculuğunu Engellilerle Doğru İletişim Metotları ile anlatacak. 

  

  
2.EĞİTİMİN ADI: İş ve Sosyal Yaşamda Engelliler için “Başarıya Giden Yol” 
Ayrımcı, dışlayıcı toplum içine kendini dahil edemeyen, kendini ifade edemeyen ve birey olarak kabul 
görmeyen engelli bireylerin tüm yaşamını (eğitim, sosyal ve iş ortamlarında) olumsuz etkilemektedir. 
Toplum dahil edilmeyen engelli bireyler kadar aileleri de bu durumda olumsuz etkilenmektedir. İş ve 
Sosyal Yaşamda Başarıya Giden Yol eğitimi ise tam da bu nokta engelli bireylerin kendilerini oldukları 
gibi kabul etme, engeli ile barışık yaşamayı öğrenme, özgüven ve cesaret kazanmayı, güçlü yanlarını 
ortaya çıkarmayı ve zayıf yönlerini de kabul ederek kısa ve uzun vadede nasıl aza indirebileceklerini 
öğretiyor. Engellilik bir suç olmadığı gibi bir ceza da değildir. Engellilik bir yetenek kaybı da değildir. 
Engellilik her bireyde olabilecek bir yeti kaybıdır. Önemli olan bireyin kendisini olduğu gibi kabul 
edebilme erdemine sahip olmasıdır. “Başarıya Giden Yol” her şeye rağmen yakın ve uzak hedefler 
belirleyerek başarıya ve mutluluğa ulaşabilmeye rehberlik ediyor. Engelli yazar Cervantes’in Don 
Kişot’u da yazarının engelli olmasına rağmen dünyanın en çok okunan Dostoyevski’nin Budala’sından 
tutun da günümüze kadar herkesin ilham kaynağı oldu. İçimizdeki özgüven ve cesareti ortaya 
çıkartarak Başarıya Giden Yol ile yolculuğa hazır mısınız?  

 
3. EĞiTİMİN ADI: Engelli Hakları ve Savunuculuk 
Mevcut engel durumu nedeniyle engellilerin, engeli olmayan bireyler gibi eşit haklara erişiminin 
sağlanması için engellilere verilen pozitif ayrıcalık sağlayan engelli haklarıdır. Engellilerin ülkemizde 
en çok karşılaştığı problemlerin başında hem engelliler hem aileleri hem de kamu ve özel sektörde 
hizmet verenlerin  engelli haklarının uygulamasında yeterli bilgilere sahip olmadıkları için Engellilerin 
hayatını zorlaştırabiliyorlar. Oysa uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalarla sağlanan engelli 
haklarının temel amacı; engelli bireylerin insan haklarını kullanımını ve bağımsız bir birey olarak 
topluma etkin ve eşit bir biçimde katılımını sağlamaktır. 
  
Engelli Hakları ve Savunuculuk eğitimi ile engelli bireyler ve ailelerinin sahip oldukları haklarla ilgili 
bilinçlendirilmelerini ve karar alma organları içinde yer almalarını sağlamak, engelli bireylerin yaşadığı 
hak ihlallerinin bildirilmesi, dillendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması sürecinde neler yapmaları 
gerektiğini paylaşmak hedeflenmektedir. Erişilebilir, eşit yaşam hakkına ulaşmak için “Engelli Hakları 
ve Savunuculuk” eğitimini sakın kaçırmayın! 
 

MEHMET KIZILTAŞ: Sosyal Girişimci, TRT Yaşadıkça Engelliler Programı Eski Sunucusu ve Danışmanı, 
Engellilerle 360 Derece İletişim ve 360 Derece Sosyal Liderlik Kitapları yazarı. Engellilerle İletişim 
Uzmanı. Kızıltaş, 3 dünya ödüllü 70’den fazla ulusal ödüller 
kazandığı Engelsizkariyer.com ve Yasadikca.com’un da Kurucusu. 
 



AYŞE SARI: Engelli hakları uzmanı, Sosyal çalışmacı, hemşire, aktivist. “Engelli Hakları ve Genel 
Mevzuat” Kitabının yazarı. Sağlık Hizmetleri Sendikasının (SAHİMSEN) kurucularından ve SAHİMSEN 
Engelliler Komisyon Başkanı. Engelli Hakları, Savunuculuk, Engelliliği Anlamak, Farkındalık eğitimleri 
veriyor. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi kurucusu ve 
Birim Sorumlusu. 
 

 

 

 


