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Misyon/Vizyon/Değerler

Misyon
Eğitim, öğretim ve bilgi aracılığı ile ulaşım sektöründe havayolu taşımacılığını,
erişilebilirliğin ve kapsayacılığın lideri yapmak

Visyon
Kapsayıcılığa yönelik devriminde havayolu taşımacılığına liderlik etmek

Değerler
Saygı, itibar ve kapsayıcılık aracılığıyla havayolu taşımacılığı erişilebilirliğindeki
değişimi yönlendirmek



Proje Üyeleri

Akademik
üyelerimiz

Haaga-Helia 
UAS - Finland

Breda UAS, 
Netherlands

Özyeğin
University, 

Turkey

Yasar
University

Careeria

Sektör
temsilcilerimiz

IATA 

ENAT

Istanbul Grand 
Airport

Bağlı kuruluşlar

airBaltic

Finavia

AFTA

Türkiye’den Ekip

• Özyeğin Üniversitesi: 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Adiloğlu-Yalçınkaya, 

Dr. Öğr. Üyesi Luis Martin Domingo,

Öğr. Gör. Mehmet Ertürk 

• Yaşar Üniversitesi: 

Prof. Dr. Çağrı Bulut, 

Doç.Dr. Serpil Kahraman, 

Doç.Dr. Yasin Özarslan.

• İGA Havalimanı: 

Hilal Kahraman, 

Abdulkadir Demirtaş, 

Seben Ayşe Dayı,

Nil Örenç.



Projeye duyulan ihtiyaç

• Demografik göstergeler, bu yöndeki ihtiyacın artacağını göstermesi,

• Mevcut standartların yeterli olmaması,

• Kapsayıcı havacılık konusunda havacılıktaki paydaşların hazır olmaması,

• Kapsayıcı havacılığa yatırımların finanse edilmesi ve sigortalanmasına ilişkin mekanizmanın olmayışı,

• Kapsayıcı havacılık üzerinde güncellenmiş eğitim ihtiyacının olması.



Zorluklar & İhtiyaçlar
INCLAVI farklı aktörlerin deneyimlerinden yeni bir eğitim içeriği tasarlayacaktır. Söz konusu eğitim ile kapıdan kapıya seyahatte rol oynayan
çalışanları ve belli hedef gruplarını destekleyecektir. Eğitim, seyahat acenteleri, havalimanları ve havayolları ile ilgili alanlardaki öğrencileri
ve profesyonellere işaret etmektedir.

Eşit fırsat & Kapsayıcılık
Engelli bireylerin karşılaştıkları engeller
havayolu taşımacılığı ile ilgili eğit haklara
erişimini engellemektedir

Maliyet Yönetimi
Çözümlere ilişkin maaliyetlerin eğer
öncesinde önlem alınmadığı taktirde
artacağına ilişkin endişe mevcuttur.  

Yetersiz eğitim programları
Konuya ilişkin mevcut akademik ve
sektöre ilişkin eğitimlerin olmayışı veya
seyahatin tamamını kapsamamaması yada 
belli engellilk özelinde olması açısından ya
çok dar kapsamlı olması

Beceri eksikliği
Sektör temsilcilerin ilgili becerilerinin
olmayışı, dijital bilgi ve ilgili yolculara
eşlik etme noktasında becerilerinin
olmayışı



Çözüm

Projenin temel amacı, kapsayıcı havacılık üzerine INCLAVI eğitim
uygulaması ile INCLAVI eğitim müfredatı oluşturarak, ihtiyaçların
çözümü ve havacılık sektöründeki ilgili becerilerin ve kalitenin
geliştirilmesini sağlamaktır.



Eğitim müfredatının, 8.000 kişiye sertifikalandırmayı sağlamak ve 150 büyük AB
havalimanında ve 50 büyük AB havayolu şirketinde daha fazla yaygınlaştırılması
sayesinde de gerçek uygulamalar ile uzun vadeli geçerliliği sağlamak,

Havacılık sektörü ile ilgili AB ve küresel paydaşlar için politika önerileri yayınlamak,

Havacılık sektöründeki diğer aktörlerle birlikte büyüme potansiyeli olan İGA'da proje
süresi boyunca her yıl 52.000 engelli yolcunun seyahatini iyileştirmek.

Alt Amaçlar



Yolculuğunun tüm aşamalarında ve geniş bir engel yelpazesinde engellilerin gerçek
yolculuklarını, mevcut havacılık sektörü ve eğitim anlayışından daha ayrıntılı bir
düzeyde anlamak,

Havacılık sektöründe kapsayıcı havacılığın en iyi uygulamalarını belirlemek ve hava
taşımacılığında erişilebilirlik becerilerini ele alan en iyi 30 eğitim ve öğretim
programını ve müfredatını kıyaslamak,

INCLAVI konsorsiyumunda 10.200 indirme hedefinde ulaşmayı hedefleyen INCLAVI
Eğitim Uygulaması ile hem yüksek eğitimde hem de mesleki eğitimde ve havacılık
profesyonelleri arasında geleneksel ve dijitalleştirilmiş araçlarla (Eğitim uygulaması)
uygulanacak müfredat içeriklerini ve yapısını geliştirmek.

Alt Amaçlar



Proje Süreci

Eylül 2021
Başvuru yapıldı

Mart 2022

Sonuç açıklandı

Kasım 2022

Ortak toplantı

2023 Mevcut
durum analizi

2023-2024 İçerik
Geliştirilecek

2024 Pilot 
çalışmalar

2024 Revizyon, 
dağıtım ve kalite

değerlendirmeleri

2025 Eylül proje
sonlandırılacak



Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi resmi olarak 2007 yılında kurulmuştur. Üniversitede 6 fakülte (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi), 3 enstitü (Fen bilimleri, İşletme ve Sosyal Bilimler) ve 2 yüksekokul (Uygulamalı Bilimler
Y. O., Yabancı Diller Y.O.) bulunmaktadır.

23 lisans, 36 yüksek lisans ve 10 doktora programımız mevcuttur. 503 akademisyen ve 359 idari personele sahiptir. 8000 lisans öğrencisi, 730 yüksek
lisans öğrencisi ve 220 doktora öğrencisi mevcuttur.

2009-2022 yılları arasında dış destekli 795 araştırma projesi, 314 patent başvurusu, 107 tescilli patent, 4 tescilli faydalı model bulunmaktadır.

https://tto.ozyegin.edu.tr/tr



Özyeğin Üniversitesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2011 yılında faaliyete geçti. 
Havacılık Yönetimi ve Pilotaj lisans programlarına sahip. https://www.ozyegin.edu.tr/tr/havacilik-ve-uzay-bilimleri-fakultesi



Yaşar Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi 2001 yılında İzmir'de kurulmuş olup Türkiye'nin önde gelen vakıflarından biridir. Üniversitede 10 fakülte ( Hukuk , İktisadi ve İdari
Bilimler, Mühendislik, İletişim, Sanat ve Tasarım, Fen Edebiyat, Mimarlık, İşletme, İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri ), 4 yüksek
okul (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu ), 1 Enstitü ve AB Araştırma
Merkezi, Açık ve Uzaktan Eğitim Merkezi, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, Sürekli Eğitim Merkezi, Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi gibi araştırma
merkezleri bulunmaktadır. Yaşar Üniversitesi, 441 akademik kadrosu ile yaklaşık 7000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bölümlerinde 60'tan fazla farklı
derece programı sunulmaktadır ve programların çoğu için eğitim dili İngilizcedir. Üniversitemiz 2005’ten bu yana 135 Avrupa Birliği hibe destekli eğitim
ve araştırma projesine başarıyla katılmış, bu projelerde yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar kurmuş ve verimli çıktılar yaratmıştır.



• Erasmus+ KA2 Programı kapsamında bugüne kadar 30 projeye dahil olan
üniversitemiz, INCLAVI projesi genelinde çeşitli görevler almaktadır.

• Başlıca görevlerimiz arasında dijital altyapı da dahil olmak üzere PwD
perspektifinden havalimanı altyapısı çalışmalarına katkıda bulunmak, eğitim
modüllerinin geliştirilmesi ve uygulaması yer almaktadır.

• Üniversitemizin, mobil uygulamalar dahil olmak üzere öğrenme yönetim sistemleri
için dijital arayüz oluşturmadaki deneyimi proje için oldukça önemlidir ve INCLAVI
eğitim uygulamasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

• Üniversitemiz ayrıca öğrencileri ve akademisyen/araştırmacıları INCLAVI proje
aktivitelerine dahil ederek projeye katkı sağlayacaktır.

Yaşar Üniversitesi



Erişilebilirlik alanında hem ulusal hem uluslararası arenada toplumsal farkındalığı artması, online interaktif ve yüzyüze farklı
erişilebilirlik eğitim modülleriyle çalışanlarının farkındalığını artması için de faaliyet gösteren İstanbul Havalimanı’nda yeti farklılıkları, 

yeti farklılıklarına yönelik çözümler, havacılıktaki erişilebilirlik çalışmaları, eğitim tasarımı konusunda bilgi birikimi bulunmaktadır.

İGA İstanbul Havalimanı



2018 yılında faaliyete geçen ve her yıl milyonlarca yolcuyu ağırlayan İGA 
İstanbul Havalimanı tüm misafirlerine erişilebilir, kapsayıcı, keyifli ve 

Türk Misafirperverliği’ni yansıtan hizmet sunabilmek için çalışmaktadır.

İstanbul Havalimanı’nda Erişilebilir Bir Seyahat Mümkün

Fiziksel, duyusal, zihinsel farklılığı olan bireylerle bir araya gelerek, saha gezileri yaparak 
birlikte geliştirilen çözümler İGA Yanımda /İGA Cares olarak misafirlerin hizmetine 

sunulmuştur. Dünya’da ilk defa sunulan çözümleri de içeren İGA Yanımda çalışmaları ile 
2020’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erişilebilirlik Belgesi almaya hak 

kazanmış, 2021’de Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından Avrupa’nın En 
Erişilebilir Havalimanı seçilmiş, 2022’de Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 

Erişilebilirlik Akreditasyonunu almaya hak kazanan ilk havalimanı olmuştur.

İGA İstanbul Havalimanı



Resmi ilerişim adresi: inclavi@haaga-helia.fi

İletişim

mailto:inclavi@haaga-helia.fi


Teşekkürler

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Adiloğlu-Yalçınkaya
leyla.adiloglu@ozyegin.edu.tr 

*Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz

INCLAVI: Kapsayıcı Havacılık Eğitim Programı
Kapsayıcı Yolculuğu Geliştirmek: Eğitim & Öğretim
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